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Prilog IV.: Povlačenja1

Br. COM/ međuinstitucijska
uputa

Razlog povlačenja

Naslov

Poljoprivreda i ruralni razvoj
1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I Zastarjelo: to je pitanje riješeno Provedbenom uredbom Komisije
VIJEĆA o utvrđivanju stope prilagodbe predviđene u Uredbi (EU) 2017/1236 od 7. srpnja 2017.
Vijeća (EU) br. 1306/2013 za izravna plaćanja za
kalendarsku godinu 2017.

Ekonomski i financijski poslovi, oporezivanje i carine
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2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Prijedlog UREDBE VIJEĆA o metodama i postupcima Komisija će predstaviti nove prijedloge o vlastitim sredstvima u
stavljanja na raspolaganje vlastitih sredstava na temelju sveobuhvatnom prijedlogu o budućem višegodišnjem financijskom
prikupljenog poreza na dodanu vrijednost
programiranju za razdoblje nakon 2020. godine. Stoga će taj prijedlog
postati zastario jer će se u tom kontekstu zamijeniti novim prijedlozima.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I Ne predviđa se dogovor u dogledno vrijeme. Dokument nije napredovao
VIJEĆA o strukturnim mjerama kojima se poboljšava od 2015. Osim toga, glavni smisao prijedloga, financijska stabilnost, u
otpornost kreditnih institucija EU-a
međuvremenu je riješen drugim regulatornim mjerama u bankovnom
sektoru, a prije svega stupanjem na snagu nadzornih i sanacijskih alata
bankovne unije.

Ovaj popis sadržava zakonodavne prijedloge u postupku, koje Komisija namjerava povući u roku od šest mjeseci (do travnja 2018.).
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Br. COM/ međuinstitucijska
uputa

Razlog povlačenja

Naslov

Vanjski poslovi i sigurnosna politika
4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju sporazuma o Zastarjelo: više nije na snazi jer je zamijenjena Zajedničkim prijedlogom
političkom dijalogu i suradnji između Europske zajednice i JOIN/2016/04 final od 3. veljače 2016.
njezinih država članica, s jedne strane, i Andske zajednice i
njezinih država članica, Republika Bolivije, Kolumbije,
Ekvadora, Perua i Bolivarijanske Republike Venezuele, s
druge strane

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu Unije u Vijeću za Zastarjelo: program pridruživanja donijelo je Vijeće za vanjske poslove
suradnju osnovanom na temelju Sporazuma o partnerstvu i 23. lipnja 2014. (Gruzija ST 10978/14) i SL L 261 od 30.8.2014.
suradnji Europske unije i Gruzije između Europske
zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije,
s druge strane, u odnosu na donošenje Preporuke o provedbi
programa pridruživanja EU-a i Gruzije

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu Unije u Vijeću za Zastarjelo: program pridruživanja je donijelo Vijeće za vanjske poslove
suradnju osnovanom na temelju Sporazuma o partnerstvu i 23. lipnja 2014. (Moldova ST 9621/14 (napomena „I/A”)).
suradnji između Europske zajednice i njezinih država
članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane,
u odnosu na donošenje Preporuke o provedbi programa
pridruživanja EU-a i Moldove

7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

Zajednički prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu Unije u
Vijeću za pridruživanje uspostavljenom Euro-mediteranskim
sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i
njezinih država članica, s jedne strane, i Republike
Libanona, s druge strane, u vezi s donošenjem preporuke o
provedbi drugog akcijskog plana Europske politike
susjedstva (EPS) između EU-a i Libanona
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U ODLUCI br. 1/2016 VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE EU-a i
LIBANONA od 11. studenoga 2016. o postizanju dogovora o
Prioritetima partnerstva EU-a i Libanona izričito se navodi da umjesto
produženja Akcijskog plana europske politike susjedstva stranke donose
Prioritete partnerstva i Pakt. Zajednički prijedlog COM(2013)014 stoga
je zastario.

Br. COM/ međuinstitucijska
uputa

Razlog povlačenja

Naslov

Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća
8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I Ne predviđa se dogovor u dogledno vrijeme. Nije bilo napretka od 2012.
VIJEĆA kojom se pojednostavljuje prijenos motornih vozila Komisija će ponovno razmotriti pitanje, među ostalim radom na
registriranih u drugoj državi članici unutar jedinstvenog ažuriranju procjene učinka.
tržišta

Međunarodna suradnja i razvoj
9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o pristupanju EU-a Zastarjelo: Odluka Vijeća donesena je 18. svibnja 2017. na temelju
Međunarodnom savjetodavnom odboru za pamuk (ICAC)
ažuriranog prijedloga Komisije (COM/2016/0712 final – 2016/0349
(NLE)).

Pravosuđe, zaštita potrošača i ravnopravnost spolova
10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I Moguće povlačenje navedeno je u pisanim odgovorima na pitanja odbora
VIJEĆA o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim PANA. Komisija će podnijeti nove prijedloge o pravu trgovačkih
članom
društava u četvrtom tromjesečju 2017., a taj će se prijedlog nakon toga
povući.

Pomorstvo i ribarstvo
Postat će zastario s prijedlogom za stavljanje izvan snage (vidjeti Prilog
V.) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1300/2008 od 18. prosinca 2008. o
utvrđivanju višegodišnjeg plana za stok haringi koji živi zapadno od
Škotske.

11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I
VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1300/2008 od
18. prosinca 2008. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stok
haringi koji živi zapadno od Škotske i ribarstvo koje
iskorištava taj stok

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I Komisija namjerava predstaviti novi prijedlog o opsežnoj reviziji sustava
VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o za kontrolu ribarstva, predviđen za drugo tromjesečje 2018.
uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje
sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike
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Br. COM/ međuinstitucijska
uputa

Razlog povlačenja

Naslov

Migracije, unutarnji poslovi i građanstvo
13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Povlačenje Prijedloga u kontekstu prijedloga za reviziju Zakonika o
vize za privremeni boravak i izmjeni Konvencije o provedbi vizama predviđeno je za prvo tromjesečje 2018.
Schengenskog sporazuma te Uredbi (EZ) br. 562/2006 i
(EZ) br. 767/2008

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća
Zakoniku Unije o vizama (Zakonik o vizama)

o Povlačenje Prijedloga u kontekstu prijedloga za reviziju Zakonika o
vizama predviđeno je za prvo tromjesečje 2018.

Prijevoz
15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I Ta je tema sada međuinstitucijskim postupkom uključena u novi
VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 u području prijedlog o osnivanju EASA-e (COM(2015) 613 final). Stoga će taj
aerodroma, upravljanja zračnim prometom i usluga u zračnoj prijedlog postati zastario.
plovidbi
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