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Rezolucija Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu 
Komisije od 19. prosinca 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br.184/2005 Europskog 
parlamenta i Vijeća s obzirom na razine geografske podjele
(C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2018)08872), 

– uzimajući u obzir pismo Odbora za međunarodnu trgovinu predsjedniku Konferencije 
predsjednika odbora od 28. siječnja 2019.,

– uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. 
siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom 
trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima1, a posebno njezin članak 2. stavak 
3. i članak 10. stavak 6.,

– uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za međunarodnu trgovinu,

– uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

A.  budući da je Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. dostavila obavijest o svojoj 
namjeri povlačenja iz Unije u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji; budući 
da će se Ugovori prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na 
snagu sporazuma o povlačenju ili, u protivnom, dvije godine nakon te obavijesti, to jest 
od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom 
jednoglasno odluči produljiti to razdoblje;

B. budući da se Uredbom (EZ) br. 184/2005 uspostavlja zajednički okvir za sustavnu 
izradu statistike Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom 
uslugama i izravnim stranim ulaganjima;

C. budući da bi nakon izlaska iz Unije Ujedinjena Kraljevina postala treća zemlja i stoga bi 
u statističkim podacima Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom 
trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima ona morala biti među trećim 
zemljama, a ne državama članicama;

D. budući da jedina izmjena koja se propisuje Delegiranom uredbom C(2018)08872 jest 
smatrati Ujedinjenu Kraljevinu trećom zemljom za potrebe primjene Uredbe (EZ) br. 
184/2005;

E. budući da bi se brzom objavom delegirane uredbe u Službenom listu EU-a omogućila 
veća pravna sigurnost i odgovarajuće vrijeme za provedbu prije 30. ožujka 2019.;

1 SL L 35, 8.2.2005., str. 23.
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1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije C(2018)08872;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.


