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Az Unió WTO-engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az 
Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztása 
***I
Az Európai Parlament 2019. január 16-i jogalkotási állásfoglalása az Unió WTO 
engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból 
való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0312),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0202/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. 
december 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai 
Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0361/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. elfogadja ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek közzé a végleges jogalkotási aktussal együtt;



3. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatát, amelyet az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek közzé a végleges jogalkotási 
aktussal együtt;

4. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P8_TC1-COD(2018)0158

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. január 16-án került 
elfogadásra az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az 
Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 
32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és 
tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/216 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata

Az Európai Parlament nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok kidolgozása során teljes körű tájékoztatást kapjon, különös tekintettel a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (28) 

bekezdésére, amely előírja, hogy az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása 

érdekében az Európai Parlament és a Tanács részére a tagállami szakértőkkel egy időben kell 

eljuttatni minden dokumentumot.

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság teljes mértékben tiszteletben tartja a minőségi jogalkotás elveit és a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt 

kötelezettségvállalásokat. Ezért arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb jogalkotási 

javaslatot terjesszen a Tanács és az Európai Parlament elé annak érdekében, hogy a 

32/2000/EK tanácsi rendelet összhangba kerüljön a Lisszaboni Szerződés által bevezetett jogi 

kerettel.


