
Europski parlament
2019-2024

USVOJENI TEKSTOVI

P9_TA(2021)0101
Kontrola izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s 
dvojnom namjenom ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. ožujka 2021. o Prijedlogu uredbe 
Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, 
brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka) 
(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2016)0616),

– 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 (C8-0393/2016),

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

– uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o 
sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata1,

– uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 27. ožujka 2017. upućeno 
predsjedniku Parlamenta u skladu s člankom 110. stavkom 3. Poslovnika,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 
18. studenoga 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s 
člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 110. i članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za 
vanjske poslove (A8-0390/2017),

A. budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, 

1 SL C 77, 28.3.2002., str. 1.



Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su 
kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije 
nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na 
kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1. usvaja niže navedeno stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke 
savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2. prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

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

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



P9_TC1-COD(2016)0295

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. ožujka 2021. radi 
donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije 
za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom 
namjenom (preinaka)

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/821.)



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije o programu izgradnje kapaciteta za kontrolu izvoza robe s dvojnom 

namjenom

Komisija prepoznaje važnost koju zajednički program za izgradnju kapaciteta i 

osposobljavanje za licenciranje i provedbu propisa ima za učinkovito funkcioniranje sustava 

EU-a za kontrolu izvoza. Komisija će na temelju savjetovanja s Koordinacijskom skupinom 

za robu s dvojnom namjenom istražiti moguće posljedice takvog programa za ljudske i 

financijske resurse kako bi se utvrdile mogućnosti oblikovanja, modaliteta i uvođenja 

programa za izgradnju kapaciteta i osposobljavanje. 


