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Komisjoni 2018. aasta tööprogramm
Tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks
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IV lisa: tagasivõetavad ettepanekud1

Nr COM /
institutsioonidevaheline
viide

Pealkiri

Tagasivõtmise põhjus

Põllumajandus ja maaelu areng
1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Aegunud: seda küsimust käsitleti komisjoni 7. juuli 2017. aasta
MÄÄRUS, milles käsitletakse määruses (EL) nr 1306/2013 rakendusmääruses (EL) nr 2017/1236.
sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist
2017. kalendriaastaks

Majandus- ja finantsküsimused, maksundus ja toll

1

2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS meetodite ja menetluse Komisjon esitab omavahendite kohta uued ettepanekud tervikliku
kohta, millega tehakse kättesaadavaks käibemaksupõhised ettepaneku raames, mis käsitleb tulevast mitmeaastast finantsraamistikku
omavahendid
2020. aastale järgnevaks ajavahemikuks. Seega aegub kõnealune
ettepanek, kuna see asendatakse selles kontekstis uute ettepanekutega.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Kokkulepet ei ole oodata. Ettepaneku käsitlemisel ei ole alates 2015.
MÄÄRUS
ELi
krediidiasutuste
vastupanuvõimet aastast edusamme tehtud. Pealegi on ettepanekus sisalduvat peamist
parandavate struktuurimeetmete kohta
finantsstabiilsust puudutavat argumenti käsitletud pangandussektoris
muude regulatiivsete meetmetega, millest tuleb eelkõige märkida
pangandusliidu järelevalve- ja kriisilahenduse vahendeid.

Selles loetelus on esitatud menetluses olevad seadusandlikud ettepanekud, mille komisjon kavatseb kuue kuu jooksul (aprilliks 2018) tagasi võtta.
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Nr COM /
institutsioonidevaheline
viide

Pealkiri

Tagasivõtmise põhjus

Välisasjad ja julgeolekupoliitika
4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Aegunud: ei ole enam jõus, sest see asendati 3. veebruari 2016. aasta
Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Andide ühisettepanekuga JOIN/2016/04.
Ühenduse ja selle liikmesriikide Boliivia, Colombia,
Ecuadori, Peruu ja Venezuela Bolivari Vabariigi vahelise
poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimise kohta

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb liidu Aegunud: välisasjade nõukogu võttis assotsieerimiskava vastu 23. juunil
seisukohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning 2014 dokumendiga ST 10978/14 (ELT L 261, 30.8.2014).
Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga asutatud
koostöönõukogus seoses ELi–Gruusia assotsieerimiskava
rakendamist käsitleva soovituse vastuvõtmisega

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb liidu Aegunud: välisasjade nõukogu võttis assotsieerimiskava vastu 23. juunil
seisukohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning 2014 dokumendiga ST 9621/14 (I/A-punkti märkus).
Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga
asutatud
koostöönõukogus
seoses
ELi–Moldova
assotsieerimiskava
rakendamist
käsitleva
soovituse
vastuvõtmisega

7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb ELi
seisukohta ELi-Liibanoni teise ENP tegevuskava
rakendamise
soovituse
vastuvõtmise
kohta
assotsiatsiooninõukogus, mis on asutatud Euroopa –
Vahemere
piirkonna
lepinguga,
millega
luuakse
assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle
liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel
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ELi – LIIBANONI ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU 11. novembri
2016. aasta OTSUSES nr 1/2016, milles lepitakse kokku ELi ja Liibanoni
partnerluse prioriteetides, on sõnaselgelt kirjas, et ENP tegevuskava
uuendamise asemel eelistavad pooled võtta vastu partnerluse prioriteedid
ja kokkulepe. Ühisettepanek COM(2013)014 on seepärast aegunud.

Nr COM /
institutsioonidevaheline
viide

Pealkiri

Tagasivõtmise põhjus

Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd
8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Kokkulepet ei ole oodata. Ettepaneku käsitlemisel ei ole alates 2012.
MÄÄRUS, millega lihtsustatakse ühes liikmesriigis aastast edusamme tehtud. Komisjon hindab küsimust uuesti, alustades
registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimist seejuures tööd mõjuhinnangu ajakohastamiseks.
ühtsel turul

Rahvusvaheline koostöö ja areng
9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ELi ühinemise kohta Aegunud: 18. mail 2017 võeti vastu nõukogu otsus, mille aluseks oli
rahvusvahelise puuvilla nõuandekomiteega (ICAC)
komisjoni ajakohastatud ettepanek (COM/2016/0712 final - 2016/0349
(NLE)).

Õigus- ja tarbijaküsimused ning sooline võrdõiguslikkus
10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Võimalikku tagasivõtmist mainiti kirjalikes vastustes PANA-komisjoni
DIREKTIIV ühe osanikuga osaühingute kohta
küsimustele. Komisjon esitab uued äriühinguõigust käsitlevad
ettepanekud 2017. aasta 4. kvartalis ja pärast seda võetakse kõnealune
ettepanek tagasi.

Merendus- ja kalandusasjad
11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU
MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri
2008. aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega
kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja
nende püügi mitmeaastane kava
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Ettepanek aegub nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr
1300/2008 (millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete
heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava) kavandatud
kehtetukstunnistamisega (vt V lisa).

Nr COM /
institutsioonidevaheline
viide
12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Pealkiri

Tagasivõtmise põhjus

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Komisjon kavatseb esitada kalanduskontrolli süsteemi põhjaliku
MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr läbivaatamise kohta uue ettepaneku, mida on kavas teha 2018. aasta 2.
1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kvartalis.
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks

Ränne, siseasjad ja kodakondsus
13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega Ettepanek tühistatakse, sest ettepanek läbivaadatud viisaeeskirjade kohta
võetakse kasutusele ringreisiviisa ja muudetakse Schengeni on kavas esitada 2018. aasta 1. kvartalis.
lepingu rakendamise konventsiooni ning määrusi (EÜ) nr
562/2006 ja (EÜ) nr 767/2008

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
käsitleb liidu viisaeeskirja (viisaeeskiri)

mis Ettepanek tühistatakse, sest ettepanek läbivaadatud viisaeeskirjade kohta
on kavas esitada 2018. aasta 1. kvartalis.

Transport
15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Selle sisu hõlmati uue ettepanekuga EASA loomise kohta (COM(2015)
MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 216/2008 613 final), mida menetletakse praegu institutsioonidevaheliselt. Seega
lennuväljade,
lennuliikluse
korraldamise
ja kõnealune ettepanek aegub.
aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas
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