
 

 

P7_TA(2014)0007 

Dovoz olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z 

Turecka ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2014 o návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 

779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleje a jiných zemědělských produktů 

pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být 

uděleny Komisi (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2011)0918), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 

s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0005/2012), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

- s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. října 2013 zavázal schválit 

postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0209/2012), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení1; 

2. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení; 

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1  Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 12. září 2012 (Přijaté texty, 

P7_TA(2012)0329). 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0453 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. ledna 2014 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení Rady 

(ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleje a jiných 

zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí 

pravomoci, které mají být svěřeny Komisi 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 255/2014.) 



 

 

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

Prohlášení Komise ke kodifikaci 

Přijetí tohoto nařízení s sebou ponese značný počet změn dotčených právních předpisů. V 

zájmu lepší orientace v dotčených právních předpisech Komise navrhne, aby byla po přijetí 

obou nařízení co nejrychleji provedena kodifikace daných předpisů, a to nejpozději do 30. září 

2014. 

Prohlášení Komise k aktům v přenesené pravomoci 

V kontextu tohoto nařízení Komise připomíná, že v bodě 15 rámcové dohody o vztazích mezi 

Evropským parlamentem a Evropskou komisí se zavázala poskytovat Parlamentu veškeré 

informace a dokumentaci ze svých schůzek s národními odborníky v souvislosti se svou prací 

na přípravě aktů v přenesené pravomoci. 

 


