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ELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes 
sätestatud soodustuste kohaldamise ajutine peatamine ***I
Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse 
kaitseklausleid ja muid mehhanisme, mis võimaldavad ajutiselt peatada Euroopa Liidu 
ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud 
soodustuste kohaldamise (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0206),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0158/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 5. detsembri 2018. aasta kirjas 
võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0330/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
ühisavalduse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja L-osas koos seadusandliku akti 
lõpliku tekstiga

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;



4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2018)0101

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. jaanuaril 
2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) 2019/…, millega rakendatakse kahepoolseid kaitseklausleid ja muid mehhanisme, 
mis võimaldavad ajutiselt peatada Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitud 
teatavates kaubanduslepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/287) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA KOMISJONI ÜHISAVALDUS

Euroopa Parlament ja komisjon on nõus, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. veebruari 

2019. aasta määruse (EL) 2019/2871 (millega rakendatakse kaitseklausleid ja muid 

mehhanisme, mis võimaldavad ajutiselt peatada Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel 

sõlmitud teatavates kaubanduslepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise) lisas loetletud 

lepingute rakendamisel on tähtis teha tihedat koostööd. Sel eesmärgil on nad kokku leppinud, 

et kui Euroopa Parlament võtab vastu soovituse algatada kaitsemeetme alane uurimine, 

analüüsib komisjon põhjalikult, kas määruse kohased tingimused uurimise ex officio 

algatamiseks on täidetud. Kui komisjon leiab, et tingimused ei ole täidetud, esitab ta Euroopa 

Parlamendi vastutavale komisjonile aruande, milles selgitab kõiki asjaolusid, mis on sellise 

uurimise algatamise seisukohast olulised. 
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