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Začasna opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med 
EU in nekaterimi tretjimi državami ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2019 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih 
mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, 
sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami (COM(2018)0206 – C8-
0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0206),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0158/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 5. decembra 2018, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0330/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priloženo tej resoluciji, ki bo objavljena v 
seriji L Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno 
spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 



nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0101

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. januarja 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju 
dvostranskih zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasen preklic 
preferencialov v nekaterih trgovinskih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in 
tretjimi državami

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/287.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

SKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN KOMISIJE

Evropski parlament in Komisija se strinjata o pomenu tesnega sodelovanja v zvezi z 

izvajanjem sporazumov iz priloge k Uredbi št. (EU) 2019/287 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 13. februarja 20191 o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki 

omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med 

Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami. Strinjata se, da če Evropski parlament 

sprejme priporočilo za začetek zaščitne preiskave, bo Komisija podrobno pregledala, ali so 

izpolnjeni pogoji iz uredbe za začetek po uradni dolžnosti. Če bo Komisija menila, da pogoji 

niso izpolnjeni, bo pristojnemu odboru Evropskega parlamenta predložila poročilo, vključno z 

obrazložitvijo vseh dejavnikov, povezanih z začetkom takšne preiskave.
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