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Παράρτημα IV: Αποσύρσεις1

Αριθ. COM/ Διοργανικά
στοιχεία αναφοράς

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Άνευ αντικειμένου: το θέμα αυτό εξετάστηκε στον εκτελεστικό
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) 2017/1236 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2017.
τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των
άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2017

Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις, φορολογία και τελωνεία

1

2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις Η Επιτροπή θα παρουσιάσει νέες προτάσεις για τους ίδιους πόρους στην
μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης του ιδίου πόρου που ολοκληρωμένη πρόταση για τον μελλοντικό πολυετή δημοσιονομικό
βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας
προγραμματισμό μετά το 2020. Συνεπώς, η παρούσα πρόταση θα
καταστεί άνευ αντικειμένου καθώς θα αντικατασταθεί από νέες
προτάσεις στο εν λόγω πλαίσιο.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με
διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας
των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ

Δεν προβλέπεται συμφωνία. Ο φάκελος δεν έχει σημειώσει πρόοδο από
το 2015. Επιπλέον, ο βασικός στόχος της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας στον οποίο στηρίζεται η πρόταση έχει εν τω μεταξύ
αντιμετωπιστεί με άλλα ρυθμιστικά μέτρα στον τραπεζικό τομέα και
κυρίως με την έναρξη ισχύος των μηχανισμών εποπτείας και εξυγίανσης
της τραπεζικής ένωσης.

Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή σκοπεύει να αποσύρει εντός έξι μηνών (έως τον Απρίλιο του 2018).
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Αριθ. COM/ Διοργανικά
στοιχεία αναφοράς

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Εξωτερικές υποθέσεις και πολιτική ασφάλειας
4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη Άνευ αντικειμένου: δεν ισχύει πλέον καθώς αντικαταστάθηκε από την
σύναψη συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας κοινή πρόταση JOIN/2016/04 final της 3ης Φεβρουαρίου 2016.
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών
της, αφενός, και της Κοινότητας των Άνδεων και των
χωρών μελών της, των Δημοκρατιών της Βολιβίας, της
Κολομβίας, του Ισημερινού, του Περού και της
Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με Άνευ αντικειμένου: η ατζέντα σύνδεσης εγκρίθηκε από το ΣΕΥ στις 23
τη θέση της Ένωσης στο Συμβούλιο Συνεργασίας που Ιουνίου 2014 (Γεωργία ST 10978/14) και ΕΕ L 261 της 30.8.2014.
συγκροτήθηκε από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γεωργίας και τη
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της
Γεωργίας, αφετέρου, όσον αφορά την έκδοση σύστασης για
την εφαρμογή της ατζέντας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με Άνευ αντικειμένου: η ατζέντα σύνδεσης εγκρίθηκε από το ΣΕΥ στις 23
τη θέση της Ένωσης στο Συμβούλιο Συνεργασίας που Ιουνίου 2014 [Μολδαβία ST 9621/14 (σημείωμα σημείου Ι/Α)]
συγκροτήθηκε από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της
Μολδαβίας, αφετέρου, όσον αφορά την έκδοση σύστασης
για την εφαρμογή της ατζέντας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας

3

Αριθ. COM/ Διοργανικά
στοιχεία αναφοράς
7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη
θέση της Ένωσης στο Συμβούλιο Σύνδεσης που συστάθηκε
με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, όσον
αφορά την έγκριση σύστασης για την εφαρμογή του
δευτέρου σχεδίου δράσης ΕΕ-Λιβάνου

Η ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2016 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕΛΙΒΑΝΟΥ, της 11ης Νοεμβρίου 2016, διά της οποίας συμφωνούνται οι
προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λιβάνου, αναφέρει ρητώς ότι
αντί της ανανέωσης του σχεδίου δράσης ΕΠΓ, τα μέρη εγκρίνουν τις
προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης και το σχετικό σύμφωνο.
Συνεπώς, η κοινή πρόταση COM(2013)014 είναι άνευ αντικειμένου.

Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με
την απλούστευση της μεταφοράς, στο εσωτερικό της
ενιαίας αγοράς, μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν
ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος

Δεν προβλέπεται συμφωνία. Ο φάκελος δεν έχει σημειώσει πρόοδο από
το 2012. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει το ζήτημα δρομολογώντας,
μεταξύ άλλων, εργασίες για την επικαιροποίηση της εκτίμησης
επιπτώσεων.

Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη
9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με Άνευ αντικειμένου: εκδόθηκε πρόταση του Συμβουλίου στις 18 Μαΐου
την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή 2017
βάσει
επικαιροποιημένης
πρότασης
της
Επιτροπής
Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)
(COM/2016/0712 final — 2016/0349 (NLE)).

Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων
10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Πιθανή απόσυρση αναφέρθηκε στις γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση περιπτώσεων
τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής
και φοροδιαφυγής (PANA). Η Επιτροπή θα καταθέσει νέες προτάσεις
στον τομέα του εταιρικού δικαίου κατά το 4ο τρίμηνο του 2017 και,
κατά συνέπεια, η ως άνω πρόταση θα αποσυρθεί.
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Αριθ. COM/ Διοργανικά
στοιχεία αναφοράς

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Θα καταστεί άνευ αντικειμένου με την πρόταση κατάργησης (βλ.
παράρτημα V) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου,
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το
απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας.

Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία
11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση
πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται
δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος
αυτού

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει νέα πρόταση σχετικά με την
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ουσιαστική αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας κατά το
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1224/2009 περί 2ο τρίμηνο του 2018.
θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης
των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια
13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Η πρόταση θα αποσυρθεί στο πλαίσιο της πρότασης για αναθεωρημένο
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη κώδικα θεώρησης που προβλέπεται για το 1ο τρίμηνο του 2018.
θέσπιση θεώρησης περιοδείας και την τροποποίηση της
σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και (ΕΚ) αριθ. 767/2008

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Η πρόταση θα αποσυρθεί στο πλαίσιο της πρότασης για αναθεωρημένο
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον κώδικα θεώρησης που προβλέπεται για το 1ο τρίμηνο του 2018.
ενωσιακό κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)

Μεταφορές
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Αριθ. COM/ Διοργανικά
στοιχεία αναφοράς
15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 όσον
αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας
κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας

Το περιεχόμενο εντάχθηκε στη νέα πρόταση για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
[COM(2015) 613 final] που βρίσκεται, επί του παρόντος, στο στάδιο
της διοργανικής διαδικασίας. Συνεπώς, η εν λόγω πρόταση θα καταστεί
άνευ αντικειμένου.
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