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Unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen 
Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. tammikuuta 2019 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien 
tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta (COM(2018)0312 – C8-
0202/2018 – 2018/0158(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0312),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0202/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 7. joulukuuta 
2018 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 maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8-0361/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tähän päätöslauselmaan liitetyn lausumansa, joka julkaistaan Euroopan 
unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;



3. hyväksyy tähän päätöslauselmaan liitetyn komission lausuman, joka julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

4. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.



P8_TC1-COD(2018)0158

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. tammikuuta 
2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi unionin 
WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan 
unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2019/216.)



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin lausuma

Euroopan parlamentti pitää erittäin tärkeänä, että sille toimitetaan kaikki tiedot delegoitujen 

säädösten valmistelun aikana, ja erityisen tärkeänä se pitää 13 päivänä huhtikuuta 2016 

tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 28 kohtaa, jonka mukaan yhdenvertaisuuden 

varmistamiseksi kaikkien tietojen saannissa Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 

kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille.

Komission lausuma

Komissio noudattaa täysimääräisesti paremman sääntelyn periaatteita ja paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettuja sitoumuksia. Se pyrkii näin ollen antamaan neuvostolle ja Euroopan 

parlamentille mahdollisimman pian lainsäädäntöehdotuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 

32/2000 mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuun lainsäädäntökehykseen.


