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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja 
lauaoliivilepingu sõlmimise kohta
(COM(2017)0264 – C8-0000/0000 – 2017/0107(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (0000/2019),

– võttes arvesse 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu eelnõu 
(0000/2019),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a 
alapunktile v ning lõikele 7 (C8-0000/0000),

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ning põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0000/2019),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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2015. aasta rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping on 2005. aasta rahvusvahelise 
oliiviõli- ja lauaoliivilepingu jätkuleping.

2013. aasta novembris andis nõukogu komisjonile volituse alustada liidu nimel läbirääkimisi 
uue rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu sõlmimiseks.

2005. aasta rahvusvahelise oliiviõli ja lauaoliivilepingu jätkulepingu läbirääkimistega seotud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konverentsi raames (mis toimus 5.–9. oktoobril 2015 
Genfis), koostasid 24 ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi liikmesriiki ning kaks 
valitsustevahelist organisatsiooni uue lepingu teksti. 

2015. aasta rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping allkirjastati 28. novembril 2016 liidu 
nimel ÜRO peakorteris New Yorgis, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval. Uus 
leping jõustus ajutiselt 1. jaanuaril 2017.

2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu eesmärk on:

– soodustada maailma oliivikasvatuse integreeritud ja jätkusuutlikku arengut; 

– soodustada oliiviõli, oliivijääkõli ja lauaoliivide tootmis-, industrialiseerimis-, ladustamis- ja 
turustamispoliitika kooskõlastamist; 

 – soodustada teadus- ja arendustegevust 

ning 

– soodustada tehnosiiret ja koolitustegevust oliivitootesektoris.

Lepinguga luuakse otsuseid tegev organ ehk liikmete nõukogu, mis kasutab kõiki õigusi ja 
täidab kõiki ülesandeid, mis on lepingu eesmärkide täitmiseks vajalikud. 

Vastavalt lepingu artikli 19 lõikele 2 võib liikmete nõukogu muuta lepingu lisades B ja C 
esitatud oliiviõlide, oliivijääkõlide ja lauaoliivide nimetusi ja määratlusi ning seega muuta 
lepingut.

Kõnealuse menetluse raportöör Eleonora Forenza teeb ettepaneku soovitada nõusoleku 
andmist lepingu sõlmimiseks tagamaks, et EL jätkab aktiivselt rahvusvahelise koostöö 
toetamist oliiviõli- ja lauaoliivide valdkonnas.

Raportöör peab siiski kahetsusväärseks, et on jäädud hiljaks käesoleva lepingu edastamisega 
parlamendile ja et teised institutsioonid ei ole läbirääkimiste käigus esitanud teavet õigel ajal. 
ELi ühisest kaubanduspoliitikast tulenevate rahvusvaheliste lepingute puhul on nõutav 
Euroopa Parlamendi nõusolek. Sel põhjusel kutsub raportöör nõukogu ja komisjoni üles 
andma parlamendile piisavalt teavet eelkõige otsuste kohta, mida võidakse teha seoses 
nõukogu otsuse artikliga 4.

Seetõttu kutsub raportöör komisjoni üles andma parlamendile õigel ajal üksikasjalikku teavet, 
võrdväärselt nõukogule antuga, eelkõige lepinguga loodud liikmete nõukogu tegevuse kohta. 
Eriti sellisel juhul, kui liikmete nõukogu kutsutakse üles võtma vastu artikli 19 lõike 2 
kohased muudatused lepingu B ja C lisas esitatud õli, oliivijääkõli ja lauaoliivide nimetustes 
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ja määratlustes, peaks komisjon teavitama parlamenti liidu nimel planeeritavast 
seisukohavõtust. 


