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Az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalásokat követően 

az EU által megkötött megállapodások végrehajtása ***I 

Az Európai Parlament 2012. november 21-i jogalkotási állásfoglalása az 1994. évi GATT 

XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalásokat követően az Európai Unió által megkötött 

megállapodások végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, 

valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének 

módosításáról és kiegészítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2012)0115), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát 

benyújtotta a Parlamenthez (C7-0079/2012), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. november 19-i írásbeli 

kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban] 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0351/2012), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



P7_TC1-COD(2012)0054 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. november 21-én került 

elfogadásra  az Európai Unió és Brazília között az 1994. évi Általános Vám- és 

Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi 

GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús 

tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában 

létrejött megállapodás, valamint az Európai Unió és Thaiföld között az 1994. évi Általános 

Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 

1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott 

baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás 

formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai 

nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 

mellékletének módosításáról és kiegészítéséről szóló .../2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 1218/2012/EU rendelet.) 


