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Raspodjela carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon 
povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o Prijedlogu 
uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u 
raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni 
Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2018)0312),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog 
Parlamentu (C8-0202/2018),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 
7. prosinca 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s 
člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za 
poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0361/2018),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. prihvaća svoju izjavu priloženu ovoj rezoluciji, koja će biti objavljena u seriji L 
Službenog lista Europske unije zajedno s konačnim zakonodavnim aktom;

3. prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj rezoluciji, koja će biti objavljena u 
seriji L Službenog lista Europske unije zajedno s konačnim zakonodavnim aktom;

4. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;



5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2018)0158

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. siječnja 2019. radi 
donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih 
kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz 
Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2019/216.)



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Europskog parlamenta

Europski parlament pridaje veliku važnost tome da ga se redovno i u potpunosti obavješćuje 

tijekom pripreme delegiranih akata, a posebno pridaje veliku važnost točki 28. 

Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., kojom se 

predviđa da, kako bi se osigurao jednak pristup svim informacijama, Europski parlament i 

Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica.

Izjava Komisije

Komisija se u potpunosti pridržava načela bolje izrade regulative i obveza utvrđenih u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Stoga će 

nastojati što prije podnijeti zakonodavni prijedlog Vijeću i Europskom parlamentu radi 

usklađivanja Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 s pravnim okvirom koji je uveden Ugovorom iz 

Lisabona.


