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IV priedas. Atšaukiami pasiūlymai1

Nr. COM / tarpinstitucinė
nuoroda

Atšaukimo priežastys

Pavadinimas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra
1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS Nebeaktualus – klausimas išspręstas 2017 m. liepos 7 d. Komisijos
REGLAMENTO, kuriuo nustatomas 2017 kalendoriniais įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1236.
metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo
koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013,
pasiūlymas

Ekonomikos ir finansų reikalai, mokesčiai ir muitai

1

2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

TARYBOS REGLAMENTO dėl nuosavų išteklių, pagrįstų Naujų pasiūlymų dėl nuosavų išteklių Komisija pateiks išsamiame
pridėtinės vertės mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos būsimos daugiametės finansinės programos po 2020 m. pasiūlyme. Taigi
pasiūlymas
šis pasiūlymas taps nebeaktualus, nes bus pakeistais naujais šios srities
pasiūlymais.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas. Dėl šio dokumento į priekį
REGLAMENTO dėl struktūrinių priemonių ES kredito nepasistūmėta nuo 2015 m. Be to, per tą laiką finansinio stabilumo
įstaigų atsparumui didinti pasiūlymas
klausimas, dėl kurio iš esmės šis pasiūlymas ir buvo pateiktas, išspręstas
kitomis bankų sektoriaus reguliavimo priemonėmis, visų pirma pradėjus
veikti bankų sąjungos priežiūros ir pertvarkymo institucijoms.

Šiame sąraše pateikiami dar nepriimti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriuos Komisija ketina atšaukti per šešis mėnesius (iki 2018 m. balandžio mėn.).
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Nr. COM / tarpinstitucinė
nuoroda

Atšaukimo priežastys

Pavadinimas

Užsienio reikalai ir saugumo politika
4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos Bendrijos bei jos Nebeaktualus – nebegalioja, nes pakeistas 2016 m. vasario 3 d. bendru
valstybių narių ir Andų bendrijos bei jos valstybių narių, t. y. pasiūlymu JOIN/2016/04 final.
Bolivijos Respublikos, Kolumbijos, Ekvadoro, Peru ir
Venesuelos Bolivaro Respublikos, politinio dialogo ir
bendradarbiavimo susitarimo sudarymo pasiūlymas

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

TARYBOS SPRENDIMO dėl Sąjungos pozicijos Europos Nebeaktualus – asociacijos darbotvarkė priimta 2014 m. birželio 23 d.
bendrijos bei jos valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir Užsienio reikalų tarybos posėdyje (Gruzija – ST 10978/14) ir OL L 261,
bendradarbiavimo susitarimu įsteigtoje Bendradarbiavimo 2014 08 30.
taryboje dėl Rekomendacijos dėl ES ir Gruzijos asociacijos
darbotvarkės įgyvendinimo priėmimo pasiūlymas

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

TARYBOS SPRENDIMO dėl Sąjungos pozicijos Europos Nebeaktualus – asociacijos darbotvarkė priimta 2014 m. birželio 23 d.
bendrijos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos Užsienio reikalų tarybos posėdyje (Moldova – ST 9621/14 (pranešimas
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtoje dėl „I/A“ punkto)).
Bendradarbiavimo taryboje dėl Rekomendacijos dėl ES ir
Moldovos asociacijos darbotvarkės įgyvendinimo priėmimo
pasiūlymas

7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

TARYBOS SPRENDIMO dėl Sąjungos pozicijos
Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros
regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos bendrijos bei
jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, dėl
rekomendacijos dėl antro ES ir Libano EKP veiksmų plano
įgyvendinimo priėmimo bendras pasiūlymas

3

2016 m. lapkričio 11 d. ES IR LIBANO ASOCIACIJOS TARYBOS
SPRENDIME Nr. 1/2016, kuriuo susitarta dėl ES ir Libano partnerystės
prioritetų, aiškiai teigiama, kad, užuot atnaujinusios EKP veiksmų planą,
šalys priima partnerystės prioritetus ir susitarimą. Todėl bendras
pasiūlymas COM(2013) 014 yra nebeaktualus.

Nr. COM / tarpinstitucinė
nuoroda

Atšaukimo priežastys

Pavadinimas

Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ
8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS Susitarimas dėl pasiūlymo nenumatytas. Dėl šio dokumento į priekį
REGLAMENTO, kuriuo supaprastinamas kitoje valstybėje nepasistūmėta nuo 2012 m. Komisija iš naujo įvertins šį klausimą, be kita
narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių ko, imdamasi veiksmų poveikio vertinimui atnaujinti.
perkėlimas bendrojoje rinkoje, pasiūlymas

Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis
9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

TARYBOS SPRENDIMO dėl ES prisijungimo prie Nebeaktualus – 2017 m. gegužės 18 d. priimtas Tarybos sprendimas,
Tarptautinio medvilnės pramonės patariamojo komiteto pagrįstas atnaujintu Komisijos pasiūlymu (COM/2016/0712 final,
pasiūlymas
2016/0349 (NLE)).

Teisingumas, vartotojų reikalai ir lyčių lygybė
10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS Apie galimą pasiūlymo atšaukimą užsiminta atsakymuose raštu į PANA
DIREKTYVOS dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės komiteto klausimus. 2017 m. 4 ketvirtį Komisija pateiks naujų pasiūlymų
bendrovių pasiūlymas
dėl bendrovių teisės, todėl šis pasiūlymas bus atšauktas.

Jūrų reikalai ir žuvininkystė
11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS
REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m.
gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2008,
nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo
Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą,
pasiūlymas
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Taps nebeaktualus, kai bus, kaip siūloma (žr. V priedą), panaikintas
2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2008,
nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių
išteklių žvejybos būdų daugiametį planą.

Nr. COM / tarpinstitucinė
nuoroda
12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Atšaukimo priežastys

Pavadinimas

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS 2018 m. 2 ketvirtį Komisija ketina pateikti naują pasiūlymą iš esmės
REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos persvarstyti žuvininkystės kontrolės sistemą.
reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos
kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios
žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, pasiūlymas

Migracija, vidaus reikalai ir pilietiškumas
13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS Pasiūlymas turėtų būti atšauktas, nes 2018 m. 1 ketvirtį numatoma
REGLAMENTO, kuriuo sukuriama kelionių viza ir iš dalies pateikti persvarstyto Vizų kodekso pasiūlymą.
keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo
ir reglamentai (EB) Nr. 562/2006 ir (EB) Nr. 767/2008,
pasiūlymas

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS Pasiūlymas turėtų būti atšauktas, nes 2018 m. 1 ketvirtį numatoma
REGLAMENTO dėl Sąjungos vizų kodekso (Vizų pateikti persvarstyto Vizų kodekso pasiūlymą.
kodeksas) pasiūlymas

Transportas
15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS Esminės šio pasiūlymo nuostatos įtrauktos į naują pasiūlymą, kuriuo
REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento įsteigiama EASA (COM(2015) 613 final); dabar jį svarsto įvairios
(EB) Nr. 216/2008 nuostatos dėl aerodromų, oro eismo institucijos. Todėl šis pasiūlymas taps nebeaktualus.
valdymo ir oro navigacijos paslaugų, pasiūlymas

5

