
 

 

P7_TA(2014)0264 

Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2014 o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje 

pravil mednarodne trgovine (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0773), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0415/2012),  

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

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 5. februarja 2014, 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 mednarodno trgovino (A7-0308/2013), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju1; 

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo k tej resoluciji; 

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

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

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

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  To stališče nadomesti spremembe sprejete 23. oktobra 2013 (Sprejeta besedila 

P7_TA(2013)0439).  



 

 

P7_TC1-COD(2012)0359 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 2. aprila 2014 z namenom 

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

Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ter spremembi Uredbe 

Sveta (ES) št. 3286/94 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske 

politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, 

zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije 

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

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 654/2014.) 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

 

IZJAVA KOMISIJE 

 

Komisija pozdravlja sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic 

Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine in o spremembi Uredbe Sveta 

(ES) št. 3286/94.  

 

Uredba Komisijo pooblašča, da v določenih posebnih okoliščinah sprejme izvedbene akte na 

podlagi objektivnih meril in pod nadzorom držav članic. Komisija namerava pri izvajanju tega 

pooblastila delovati v skladu s to izjavo. 

 

Pri pripravi osnutkov izvedbenih aktov bo opravila obsežna posvetovanja, da bi zagotovila, da 

so ustrezno upoštevani vsi zadevni interesi. Komisija pričakuje, da bo z navedenimi 

posvetovanji prejela informacije od zasebnih interesnih skupin, na katere vplivajo ukrepi tretjih 

držav ali morebitni ukrepi trgovinske politike, ki naj bi jih sprejela Unija. Enako pričakuje, da 

bo dobila informacije od javnih organov, ki so vključeni v izvajanje morebitnih ukrepov 

trgovinske politike, ki naj bi jih sprejela Unija. V primeru ukrepov s področja javnih naročil 

bodo pri pripravi osnutkov izvedbenih aktov zlasti ustrezno upoštevane informacije javnih 

organov držav članic. 

 

Komisija priznava, da je pomembno, da države članice pravočasno prejmejo informacije, kadar 

preučuje sprejetje izvedbenih aktov v skladu s to uredbo, da bi lahko prispevale k dobro 

informiranim odločitvam, zato si bo prizadevala za dosego tega cilja. 

 



 

 

 

Potrjuje, da bo Parlamentu in Svetu hitro posredovala osnutke izvedbenih aktov, ki jih 

posreduje odboru držav članic. Prav tako bo Parlamentu in Svetu hitro posredovala končne 

osnutke izvedbenih aktov, potem ko bo dobila mnenja odbora. 

 

Parlament in Svet bo redno obveščala o mednarodnem razvoju dogodkov, ki bi lahko botrovali 

razmeram, v katerih bi bilo treba sprejeti ukrepe v skladu s to uredbo. To obveščanje bo 

potekalo prek pristojnih odborov v Svetu in Parlamentu.  

 

Komisija pozdravlja namero Parlamenta, da bo spodbujal strukturiran dialog o reševanju sporov 

in vprašanjih uveljavljanja, zato se bo v celoti posvetila namenskim sestankom s pristojnim 

odborom Parlamenta, da bi si izmenjali stališča o trgovinskih sporih in ukrepih uveljavljanja, 

tudi glede posledic za industrije v Uniji. 

 

Komisija tudi potrjuje, da velik pomen pripisuje temu, da se zagotovi, da bo uredba uspešno in 

učinkovito orodje za uveljavljanje pravic Unije v skladu z mednarodnimi trgovinskimi 

sporazumi, tudi na področju trgovine s storitvami. Zato bo v skladu z določbami uredbe 

pregledala področje uporabe člena 5, da bi se zajeli dodatni ukrepi trgovinske politike v zvezi s 

trgovino s storitvami, takoj ko bodo vzpostavljeni pogoji za zagotovitev izvedljivosti in 

učinkovitosti takih ukrepov. 

 

 


