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EU:n GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen 

perusteella tekemien sopimusten täytäntöönpano ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. marraskuuta 2012 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n GATT 1994 -sopimuksen XXVIII 

artiklan mukaisten neuvottelujen perusteella tekemien sopimusten täytäntöönpanosta 

sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä 

(COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2012)0115), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C7-0079/2012), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 19. marraskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0351/2012), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P7_TC1-COD(2012)0054 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. marraskuuta 

2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi 

Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 

yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen 

siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 

-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä Euroopan 

unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 

yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen 

siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 

-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen 

täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun 

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista 

säädöstä, asetusta (EU) N:o 1218/2012.) 

 


