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PR_COD_1app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady 
(ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek 
s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0891),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-
0513/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre 
zahraničné veci (A8-0071/2019),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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OPINION OF THE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS

Bernd Lange
predseda
Výbor pre medzinárodný obchod
BRUSEL

Vec: Stanovisko k všeobecnému povoleniu Únie na vývoz určitých položiek 
s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Vážený pán predseda,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre zahraničné veci požiadaný o predloženie 
stanoviska Vášmu výboru. Na schôdzi 24. januára 2019 výbor rozhodol, že stanovisko pošle 
vo forme listu.

Výbor pre zahraničné veci rozhodol, že vyzve Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, ďalej uvedené návrhy.

S úctou

David McAllister

NÁVRHY

A. Keďže v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ Komisia prijala päť 
legislatívnych návrhov pre prípad, že dôjde k vystúpeniu bez dohody. Navrhnuté 
opatrenia sú špecifické, obmedzené a zamerané na nápravu negatívneho vplyvu 
neriadeného vystúpenia alebo na to, aby bola možná potrebná úprava právnych 
predpisov. Ako už poznamenala Konferencia predsedov výborov na začiatku tohto 
mesiaca, Parlament by mal zabezpečiť čo najskoršie prijatie týchto dôležitých právnych 
predpisov;

B. Keďže výbor AFET má podľa článku 50 ods. 3 a článku 53 rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu predložiť stanovisko k správe Výboru pre medzinárodný 
obchod (INTA) o navrhnutom nariadení, ktorým sa Spojené kráľovstvo doplní do 
zoznamu krajín, pre ktoré v celej EÚ platí všeobecné povolenie na vývoz položiek s 
dvojakým použitím; 

C. keďže jediným účelom navrhnutého nariadenia je zmena nariadenia Rady (ES) 
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č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek 
s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska, a to prostredníctvom dvoch pozmeňujúcich návrhov k prílohe IIa časti 2 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009;

1. Výbor AFET odporúča nemeniť navrhnuté nariadenie [2018/0435 (COD)] (t. j. schváliť 
návrh Komisie).
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