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IV. melléklet: Visszavonandó javaslatok1

Sorszám COM/intézményközi
hivatkozás

Cím

A visszavonás oka

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
1.

COM/2017/0150 final

2017/068/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Elavult: a kérdéssel a 2017. július 7-i (EU) 2017/1236 bizottsági
RENDELETE
az
1306/2013/EU
rendeletben végrehajtási rendelet foglalkozik.
meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es naptári
év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány
rögzítéséről

Gazdasági és pénzügyek, adó- és vámügyek

1

2.

COM/2011/737 végleges
2011/333/CNS

Javaslat A TANÁCS RENDELETE a hozzáadottérték-adó A Bizottság új javaslatokat terjeszt elő a saját forrásokról a 2020 utáni
alapú saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről időszakra vonatkozó többéves pénzügyi programozásra irányuló átfogó
és eljárásáról
javaslatában. Így e javaslat elavulttá válik, mivel e tekintetben új
rendelkezések váltják fel.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Előreláthatólag nem születik megállapodás. A javaslat tekintetében
RENDELETE az uniós hitelintézetek ellenálló képességét 2015 óta nem történt előrelépés. Emellett a javaslatot indokoló fő
fokozó strukturális intézkedésekről
pénzügyi stabilitási szempontokat időközben már kezelték a
bankágazatra vonatkozó egyéb szabályozási intézkedések révén,
különös tekintettel a bankunió szanálással és felügyelettel kapcsolatos
elemeinek hatálybalépésére.

E jegyzék azokat a függőben lévő jogalkotási javaslatokat tartalmazza, amelyeket a Bizottság hat hónapon belül (2018 áprilisáig) vissza kíván vonni.
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Sorszám COM/intézményközi
hivatkozás

Cím

A visszavonás oka

Kül- és biztonságpolitika
4.

COM/2003/695 végleges
CNS 2003/0268

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészt az Elavult: nincs már hatályban, mivel felváltotta a 2016. február 3-i
Európai Közösség és tagállamai, másrészt az Andok JOIN/2016/04 final együttes javaslat.
Közösség és tagállamai, a Bolíviai, a Kolumbiai, az
Ecuadori, a Perui Köztársaság és a Venezuelai Bolivári
Köztársaság
közötti
politikai
párbeszédről
és
együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Elavult: A társulási menetrendet 2014. június 23-án elfogadta a
Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia Külügyek Tanácsa (Grúzia ST 10978/14. sz. dokumentum), HL L 261.,
közötti partnerségi és együttműködési megállapodással 2014.8.30.
létrehozott Együttműködési Tanácsban az EU–Grúzia
társulási menetrend végrehajtására vonatkozó ajánlás
elfogadásával
kapcsolatosan
képviselendő
uniós
álláspontról

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Elavult: A társulási menetrendet 2014. június 23-án elfogadta a
Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Külügyek Tanácsa (Moldova ST 9621/14. sz. dokumentum (feljegyzés
Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési az „I/A” napirendi ponthoz)).
megállapodással létrehozott Együttműködési Tanácsban az
EU–Moldova
társulási
menetrend
végrehajtására
vonatkozó
ajánlás
elfogadásával
kapcsolatosan
képviselendő uniós álláspontról
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Sorszám COM/intézményközi
hivatkozás
7.

JOIN/2013/014 final
2013/0149/NLE

Cím

A visszavonás oka

Együttes javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről
a Libanoni Köztársaság közötti társulást létrehozó
euromediterrán megállapodással kialakított Társulási
Tanácson belül a második EU–Libanon európai
szomszédságpolitikai cselekvési terv végrehajtására
vonatkozó
ajánlás
elfogadásával
kapcsolatban
képviselendő uniós álláspontról

Az EU–Libanon Társulási Tanácsnak az EU–Libanon partnerségi
prioritások elfogadásáról szóló, 2016. november 11-i 1/2016 határozata
kifejezetten
leszögezi,
hogy
az
EU–Libanon
európai
szomszédságpolitikai cselekvési terv megújítása helyett a felek
partnerségi prioritásokat és megállapodást fogadnak el. A
JOIN(2013)014 együttes javaslat tehát elavult.

Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika
8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Előreláthatólag nem születik megállapodás. A javaslat tekintetében
RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett 2012 óta nincs előrelépés. A Bizottság újraértékeli a kérdést, többek
gépjárművek
belső
piacon
belüli
átvitelének között a hatásvizsgálat aktualizálására irányuló munka elindításával.
egyszerűsítéséről

Nemzetközi együttműködés és fejlesztés
9.

COM/2011/0861 végleges Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a gyapottal Elavult: 2017. május 18-án elfogadtak egy olyan tanácsi határozatot,
foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz történő amely a bizottsági javaslat aktualizált változatán alapul
2011/0420/NLE
uniós csatlakozásról
(COM/2016/0712 final – 2016/0349 (NLE)).

Jogérvényesülés, fogyasztópolitika és a nemek közötti esélyegyenlőség
10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A panamai dokumentumokkal foglalkozó vizsgálóbizottság kérdéseire
IRÁNYELVE az egyszemélyes korlátolt felelősségű adott írásbeli válaszokban szó esett a lehetséges visszavonásról. A
társaságokról
Bizottság 2017 4. negyedévében új javaslatokat terjeszt elő a társasági
jogról, és ezt követően a fenti javaslatot visszavonja.

4

Sorszám COM/intézményközi
hivatkozás

Cím

A visszavonás oka

Tengerügyek és halászat
11.

COM/2011/0760 végleges Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2011/0345/COD
RENDELETE a Skóciától nyugatra fekvő területen élő
heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó
többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i
1300/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

A javaslat a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra
vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i
1300/2008/EK tanácsi rendelet javasolt hatályon kívül helyezése
nyomán (lásd az V. mellékletet) elavulttá válik.

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A Bizottság a halászati ellenőrzési rendszer átfogó felülvizsgálatára
RENDELETE a közös halászati politika szabályainak irányuló új javaslatot kíván előterjeszteni, várhatóan 2018 2.
betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer negyedévében.
létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet
módosításáról

Migráció, belügy és polgárság
13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A vízumkódex felülvizsgálatára irányuló, várhatóan 2018 1.
RENDELETE a schengeni körutazói vízum létrehozásáról negyedévében benyújtásra kerülő javaslattal összefüggésben
és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló visszavonandó.
Egyezmény, valamint az 562/2006/EK és a 767/2008/EK
rendelet módosításáról

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A vízumkódex felülvizsgálatára irányuló, várhatóan 2018 1.
RENDELETE az Uniós Vízumkódex létrehozásáról negyedévében benyújtásra kerülő javaslattal összefüggésben
(vízumkódex)
visszavonandó.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
RENDELETE a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a
légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok
tekintetében történő módosításáról

Közlekedés
15.

5

A javaslat lényegi részét beépítették az Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség (EASA) létrehozásáról szóló új javaslatba (COM(2015)
613 final), amely jelenleg az intézményközi folyamat szakaszában tart.
Így e javaslat elavulttá válik.

