
 

 

P7_TA(2014)0200 

Blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s 

predelavo kmetijskih proizvodov  (COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0106), 

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 43(2) in 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0048/2013), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. julija 20131, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 4. decembra 2013, da bo odobril 

stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za 

mednarodno trgovino (A7-0260/2013), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  UL C 327, 12.11.2013, str. 90. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0063 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o 

trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in 

razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 510/2014.) 



 

 

Priloga k zakonodajni resoluciji 

 

Izjava Komisije o delegiranih aktih 

 

Komisija v zvezi s to uredbo opozarja na dano zavezo, navedeno v odstavku 15 Okvirnega 

sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, da bo Parlamentu 

zagotavljala celovite informacije in dokumentacijo o srečanjih z nacionalnimi strokovnjaki v 

okviru priprave delegiranih aktov. 

 

 

 

 

 

 

 


