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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 jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást 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 jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi 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 Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. 
november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozat (tengerentúli társulási határozat) 
módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0359),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 203. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0118/2019),

– tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

– tekintettel  a Fejlesztési Bizottság (A9-0033/2019) jelentésére,

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

A tengerentúli társulási határozat meghatározza a tengerentúli országok és területek (TOT-
ok), a velük kapcsolatban álló tagállamok és az Európai Unió közötti kapcsolatok jogi keretét. 

A javaslat célja a tengerentúli társulási határozat VI. mellékletének módosítása. Az említett 
melléklet meghatározza a „származó termékek” fogalmát, valamint az EU és a TOT-ok 
közötti igazgatási együttműködés módszereit. Rendelkezéseket tartalmaz annak érdekében, 
hogy 2017. január 1-jétől megvalósítsa a származás igazolására szolgáló rendszert, a 
regisztrált exportőrök rendszerét (REX-rendszer), amely alól azonban a TOT-ok 2019. 
december 31-ig mentességet élveznek. 

2015. március 10-én a Bizottság az (EU) 2015/428 végrehajtási rendelettel módosította a 
2454/93/EGK rendelet útján létrehozott általános tarifális preferenciák rendszerének (a 
továbbiakban: GSP-rendszer) keretébe tartozó REX-rendszert érintő származási szabályokat. 

2015. november 24-én a Bizottság elfogadta az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletet, 
amelybe bekerült az Uniós Vámkódex végrehajtására vonatkozó valamennyi általános 
szabály, többek között a GSP-rendszer REX-rendszerrel foglalkozó rendelkezései. 

Ennek következtében a tengerentúli társulási határozatnak a regisztrált exportőrök rendszerére 
vonatkozó eljárásokról szóló VI. mellékletében foglalt rendelkezések különböznek a GSP-
rendszerben szereplő, a származási szabályokra vonatkozó rendelkezésektől.  

A tengerentúli társulási határozat VI. mellékletét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy 
az összeegyeztethető legyen az (EU) 2015/2447 rendeletben a REX-rendszerre vonatkozóan 
megállapított rendelkezésekkel, valamint hogy 2020. január 1-jétől biztosított legyen annak 
TOT-ok általi alkalmazása és végrehajtása.

Tekintettel arra, hogy ez az intézkedés indokolt, az elnök javasolja a javaslatnak az eljárási 
szabályzat 52. cikkének megfelelően történő, módosítás nélkül elfogadását. 
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím A Tanács határozata az Európai Unió és a tengerentúli országok és 
területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi 
határozat (tengerentúli társulási határozat) módosításáról
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