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HYVÄKSYTYT TEKSTIT 
 

P8_TA(2015)0442 

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden keskeyttäminen Bosnia ja 

Hertsegovinan osalta ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. joulukuuta 2015 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan 

toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin 

osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja 

Hertsegovinan osalta (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2014)0386), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0039/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 9. joulukuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä 

ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0060/2015), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan1; 

                                                 
1 Tämä kanta korvaa 30. huhtikuuta 2015 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, 

P8_TA(2015)0177). 



2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat neuvoston ja komission 

lausumat; 

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P8_TC1-COD(2014)0197 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 

2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/... antamiseksi 

poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja 

assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen 

keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2015/2423.) 



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

NEUVOSTON LAUSUMA 

Neuvosto hyväksyy poikkeuksellisesti sen, että komissiolle siirretään valta hyväksyä 

delegoitu säädös avun keskeyttämisestä tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa esitettyjen 

perusteiden nojalla, jotta varmistettaisiin Länsi-Balkania koskevien toimenpiteiden oikea-

aikainen hyväksyminen. Tällainen hyväksyminen ei rajoita tulevien 

lainsäädäntöehdotusten antamista kaupan alalla eikä ulkosuhteiden alalla 

kokonaisuudessaan. 

KOMISSION LAUSUMA 

Komissio muistuttaa tämän asetuksen yhteydessä Euroopan parlamentin ja Euroopan 

komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 15 kohdassa antamastaan 

sitoumuksesta toimittaa delegoituja säädöksiä valmistellessaan Euroopan parlamentille 

kaikki kansallisten asiantuntijoiden tapaamisia koskevat tiedot ja asiakirjat. 

 

 

 


