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Porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po 
izstopu Združenega kraljestva iz Unije ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2019 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na 
seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi 
Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0312),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0202/2018),

– 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 7. 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 ter mnenja Odbora za 
kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0361/2018),

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

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

3. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji, ki bo objavljena v seriji L 
Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

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



5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0158

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. januarja 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi 
tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega 
kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/216.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Evropskega parlamenta

Za Evropski parlament je zelo pomembno biti v celoti obveščen med pripravo delegiranih 

aktov, zlasti pa mu je pomemben odstavek 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje, ki določa, da za zagotovitev enakega dostopa do 

vseh informacij prejmeta Evropski parlament in Svet vse dokumente istočasno kot 

strokovnjaki iz držav članic.



Izjava Komisije

Komisija v celoti spoštuje načela boljše priprave zakonodaje in zaveze iz 

Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Zato si 

bo prizadevala čim prej predložiti zakonodajni predlog Svetu in Evropskemu parlamentu, da 

bi se Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 uskladila s pravnim okvirom, uvedenim z Lizbonsko 

pogodbo.


