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Příloha IV: Návrhy, které budou staženy1

Č. COM / Interinstitucionální
Název
ref. číslo

Důvod stažení

Zemědělství a rozvoj venkova
1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A Návrh je zastaralý: touto záležitostí se zabývá prováděcí nařízení Komise
RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle (EU) 2017/1236 ze dne 7. července 2017.
nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

Hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla
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2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o metodách a postupech pro Komise předloží nový návrh o vlastních zdrojích v rámci komplexního
poskytování vlastního zdroje založeného na dani z přidané návrhu příštího víceletého finančního rámce na období po roce 2020.
hodnoty
Stávající návrh tak bude zastaralý a nahradí ho nové návrhy týkající se
dané problematiky.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A Dohoda je v nedohlednu. Ve věci se nepokročilo od roku 2015. Kromě
RADY o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost toho základní princip návrhu spočívající v zajištění finanční stability byl
úvěrových institucí EU
již mezitím zakotven do jiných regulačních opatření v bankovním
sektoru, a především vstoupil v platnost mechanismus bankovní unie pro
dohled a řešení krize.

Tento seznam obsahuje projednávané legislativní návrhy, které Komise hodlá během příštích šesti měsíců (do dubna 2018) stáhnout.

2

Č. COM / Interinstitucionální
Název
ref. číslo

Důvod stažení

Zahraniční věci a bezpečnostní politika
4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody Návrh je zastaralý: již neplatí, byl nahrazen společným návrhem
o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským JOIN/2016/04 final ze dne 3. února 2016.
společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a
Andským společenstvím a jeho členskými státy, republikami
Bolívie, Kolumbie, Ekvádor, Peru a Bolívarovskou
republikou Venezuela, na straně druhé

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Unie v Radě pro Návrh je zastaralý: program přidružení schválila Rada pro zahraniční věci
spolupráci zřízené Dohodou o partnerství a spolupráci mezi dne 23. června 2014 (Gruzie ST 10978/14); Úř. věst. L 261 ze dne 30. 8.
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné 2014.
straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o přijetí
doporučení k provádění programu přidružení EU-Gruzie

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Unie v Radě pro Návrh je zastaralý: program přidružení schválila Rada pro zahraniční věci
spolupráci zřízené Dohodou o partnerství a spolupráci mezi dne 23. června 2014 (Moldavsko ST 9621/14 (poznámka k bodu I/A)).
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné
straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde
o přijetí doporučení k provádění programu přidružení EUMoldavsko

7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Unie v
rámci Rady přidružení zřízené Evropsko-středomořskou
dohodou
zakládající
přidružení
mezi
Evropským
společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a
Libanonskou republikou na straně druhé k přijetí doporučení
o provádění druhého akčního plánu evropské politiky
sousedství EU-Libanon
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ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-LIBANON č. 1/2016 ze dne
11. listopadu 2016 o prioritách partnerství EU-Libanon výslovně uvádí,
že namísto obnovení akčního plánu evropské politiky sousedství strany
přijímají priority partnerství a pakt. Společný návrh COM(2013) 014 je
proto zastaralý.

Č. COM / Interinstitucionální
Název
ref. číslo

Důvod stažení

Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A Dohoda je v nedohlednu. Ve věci se nepokročilo od roku 2012. Komise
RADY, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje záležitost znovu posoudí, přičemž mj. zahájí aktualizaci posouzení
převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském dopadu.
státě

Mezinárodní spolupráce a rozvoj
9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU Návrh je zastaralý: dle aktualizovaného návrhu Komise (COM/2016/0712
k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)
final – 2016/0349 (NLE)) bylo dne 18. května 2017 přijato rozhodnutí
Rady.

Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů
10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A V písemných odpovědích na dotazy výboru PANA bylo zmíněno možné
RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným stažení návrhu. Komise předloží nové návrhy o právu obchodních
společníkem
společností ve 4. čtvrtletí roku 2017 a tento návrh bude následně stažen.

Námořní záležitosti a rybolov
11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze
dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro
populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov
této populace

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A Komise hodlá předložit nový návrh o zásadní revizi systému pro kontrolu
RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o rybolovu ve 2. čtvrtletí roku 2018.
zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění
dodržování pravidel společné rybářské politiky
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Vzhledem k navrhovanému zrušení (viz příloha V) nařízení Rady (ES) č.
1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro
populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska, je tento návrh
zastaralý.

Č. COM / Interinstitucionální
Název
ref. číslo

Důvod stažení

Migrace, vnitřní věci a občanství
13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Návrh bude stažen v návaznosti na návrh revidovaného vízového kodexu,
cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské který má být předložen v 1. čtvrtletí roku 2018.
dohody a nařízení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Návrh bude stažen v návaznosti na návrh revidovaného vízového kodexu,
Unie o vízech (vízový kodex)
který má být předložen v 1. čtvrtletí roku 2018.

Doprava
15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A Podstata návrhu byla začleněna do nového návrhu o zřízení agentury
RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde EASA (COM(2015) 613 final), který nyní prochází legislativním
o letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační procesem. Návrh tak bude zastaralý.
služby
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