
RR\1019776HU.doc PE528.140v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Plenárisülés-dokumentum

A7-0116/2014

17.2.2014

***II
AJÁNLÁS MÁSODIK 
OLVASATRA
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb 
Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására 
vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 
elfogadása céljából a Tanács által első olvasatban elfogadott álláspontról  
(17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

Előadó: Iuliu Winkler



PE528.140v02-00 2/8 RR\1019776HU.doc

HU

PR_COD_2app

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb 
Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó 
egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a 
Tanács által első olvasatban elfogadott álláspontról 
(17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (17930/1/2013 – C7-0028/2014),

– tekintettel első olvasatban kialakított álláspontjára1 a Bizottságnak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatáról (COM(2011)0938),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására 
(A7-0116/2014),

1. jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) 
bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben 
lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben 
intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

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

1 Elfogadott szövegek 2012.10.25., P7_TA(2012)0389.
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INDOKOLÁS

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti 
stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: STM) 2008. április 29-én 
Luxembourgban írták alá. A rendelet 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.

A Bizottság az STM hatékony alkalmazása érdekében az STM kereskedelemmel kapcsolatos 
részeinek alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló rendeletre irányuló javaslatot 
nyújtott be.

Erre korábban már sor került a nyugat-balkáni országokkal kötött STM-ek és ideiglenes 
megállapodások kapcsán, az alábbi rendeletek formájában:

– 2248/2001/EK tanácsi rendelet (EK/Horvátország STM és ideiglenes megállapodás), 

– 153/2002/EK tanácsi rendelet (EK/Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság STM és 
ideiglenes megállapodás), 

– 1616/2006/EK tanácsi rendelet (EK/Albánia STM és ideiglenes megállapodás),

– 140/2008/EK tanácsi rendelet (EK/Montenegró STM és ideiglenes megállapodás), és 

– 594/2008/EK tanácsi rendelet (EK/Bosznia és Hercegovina STM és ideiglenes 
megállapodás).

E rendeletek az I. kereskedelmi omnibus aktus (2011/0039(COD)) részét képezik, és a 
kereskedelempolitikai rendeleteket hozzáigazítják a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a 
végrehajtási aktusok Lisszabont követő rendszeréhez. Első olvasatban az előadó olyan 
módosításokat javasolt, amelyek tükrözik az I. kereskedelmi omnibus aktus fenti öt 
rendeletének javasolt módosításait. 2013 júliusában sikeresen lezárultak az I. kereskedelmi 
omnibus aktusról szóló tárgyalások. 

A Parlament 2012. október 25-én elfogadta az első olvasatban kialakított álláspontját. Mivel a 
rendelet összefügg az I. kereskedelmi omnibus aktussal, a nem hivatalos tárgyalások csak 
2013 őszén, a litván elnökség idején kezdődtek meg. A Parlament és a Tanács 
tárgyalócsoportja 2013. november 26-án jutott egyezségre. A megállapodás figyelembe vette 
az I. kereskedelmi omnibus aktussal kapcsolatos kompromisszumot, valamint az EU és 
Szerbia közötti, 2013. szeptember 1-jei STM-et.

A tárgyalások eredményét 2013. december 17-én bocsátották szavazásra az INTA 
bizottságban, amely azt jelentős többséggel elfogadta. A bizottság jóváhagyása alapján a 
bizottság elnöke 2013. december 18-án levélben kérte fel a COREPER elnökét, hogy a 
plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatban elfogadott 
álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2014. január 28-án elfogadta 
első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a megállapodást.
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A fentiekre tekintettel az előadó javasolja a Tanács álláspontjának módosítás nélküli 
elfogadását.
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ELJÁRÁS

Cím Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, 
valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás 
alkalmazására vonatkozó eljárások

Hivatkozások 17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD)
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