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Komisijas 2018. gada darba programma
Vienotākas, stiprākas un demokrātiskākas Eiropas darba programma
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IV pielikums. Atsauktie tiesību aktu priekšlikumi1

Nr. COM/Iestāžu atsauce

Atsaukšanas pamatojums

Virsraksts

Lauksaimniecība un lauku attīstība
1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES Novecojis: šis jautājums izskatīts Komisijas 2017. gada 7. jūlija
REGULAI, ar ko attiecībā uz 2017. kalendāro gadu nosaka Īstenošanas regulā (ES) 2017/1236.
tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā
(ES) Nr. 1306/2013

Ekonomikas un finanšu lietas, nodokļu politika un muita
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2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Priekšlikums PADOMES REGULAI par metodēm un Komisija iesniegs jaunus priekšlikumus par pašu resursiem visaptverošā
procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir priekšlikumā par nākotnes daudzgadu finanšu plānojumu pēc 2020. gada.
pievienotās vērtības nodoklis
Tādējādi šis priekšlikums kļūs novecojis, jo tas tiks aizstāts ar jauniem
priekšlikumiem minētajā jomā.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES Nav paredzama vienošanās. Lietā nav bijis progresa kopš
REGULAI par strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo ES 2015. gada.Turklāt pa šo laiku priekšlikuma finansiālās stabilitātes
kredītiestāžu noturību
galvenais pamatojums ir ietverts citos banku sektora reglamentējošos
pasākumos, it īpaši ar banku savienības uzraudzības un noregulējuma
daļas stāšanos spēkā.

Šajā sarakstā iekļauti vēl nepieņemto tiesību aktu priekšlikumi, kurus Komisija ir iecerējusi atsaukt sešu mēnešu laikā (līdz 2018. gada aprīlim).
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Nr. COM/Iestāžu atsauce

Atsaukšanas pamatojums

Virsraksts

Ārlietas un drošības politika
4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par to, lai noslēgtu Novecojis: vairs nav spēkā, jo ir aizstāts ar 2016. gada 3. februāra
Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopīgo priekšlikumu JOIN/2016/04 final.
Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Andu
Kopienu un tās dalībvalstīm Bolīviju, Kolumbiju, Ekvadoru,
Peru un Venecuēlas Bolivāra Republiku, no otras puses

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Savienības Novecojis: asociācijas programmu Ārlietu padome pieņēma 2014. gada
nostāju Sadarbības padomē, kas izveidota ar Partnerības un 23. jūnijā (Gruzija — ST 10978/14) un OV L 261, 30.8.2014.
sadarbības līgumu par partnerības izveidi starp Eiropas
Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju,
no otras puses, attiecībā uz ieteikuma pieņemšanu par ES un
Gruzijas asociācijas programmas īstenošanu

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Savienības Novecojis: asociācijas programmu Ārlietu padome pieņēma 2014. gada
nostāju Sadarbības padomē, kas izveidota ar Partnerības un 23. jūnijā (Moldova — ST 9621/14 ("I/A" punkta piezīme)).
sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to
dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no
otras puses, attiecībā uz ieteikuma pieņemšanu par ES un
Moldovas asociācijas programmas īstenošanu

7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

Kopīgs priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par
Savienības nostāju Asociācijas padomē, kas izveidota ar
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar ko
izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās
dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no
otras puses, attiecībā uz ieteikuma pieņemšanu par otrā ES
un Libānas EKP rīcības plāna īstenošanu
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ES UN LIBĀNAS ASOCIĀCIJAS PADOMES 2016. gada 11. novembra
LĒMUMĀ Nr. 1/2016 “Vienošanās par ES un Libānas partnerības
prioritātēm” ir skaidri noteikts, ka puses pieņem partnerības prioritātes un
nolīgumu, nevis atjauno EKP rīcības plānu. Tāpēc Kopīgais
priekšlikums COM(2013)014 ir novecojis.

Nr. COM/Iestāžu atsauce

Atsaukšanas pamatojums

Virsraksts

Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU
8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES Nav paredzama vienošanās. Lietā nav bijis progresa kopš 2012. gada.
REGULAI, ar ko vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu Komisija atkārtoti izvērtēs šo jautājumu un sāks darbu pie ietekmes
mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū
novērtējuma atjaunināšanas.

Starptautiskā sadarbība un attīstība
9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Priekšlikums
PADOMES
LĒMUMAM
par
ES Novecojis: Padomes lēmums tika pieņemts 2017. gada 18. maijā,
pievienošanos Starptautiskajai kokvilnas padomdevēju pamatojoties uz atjauninātu Komisijas priekšlikumu (COM/2016/0712
komitejai (ICAC)
final — 2016/0349 (NLE)).

Tieslietas, patērētāji un dzimumu līdztiesība
10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES Iespējamā atsaukšana tika minēta rakstiskajās atbildēs uz “Panamas
DIREKTĪVAI par viena dalībnieka sabiedrībām ar dokumentu” izmeklēšanas komitejas jautājumiem. Komisija 2017. g.
ierobežotu atbildību
IV cet. iesniegs jaunus priekšlikumus par uzņēmējdarbības tiesībām, un
pēc tam šis priekšlikums tiks atsaukts.

Jūrlietas un zivsaimniecība
11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES Kļūs novecojis, jo ir ierosināts atcelt (skatīt V pielikumu) Padomes
REGULAI, ar ko groza Padomes 2008. gada 18. decembra 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1300/2008, ar kuru izveido
Regulu (EK) Nr. 1300/2008, ar kuru izveido daudzgadu daudzgadu plānu siļķu krājumam uz rietumiem no Skotijas.
plānu siļķu krājumam uz rietumiem no Skotijas un
zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES Komisija plāno iesniegt jaunu priekšlikumu par zvejniecības kontroles
REGULAI, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) sistēmas padziļinātu pārskatīšanu, kas paredzēts 2018. g. II cet.
Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai
nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas
noteikumiem
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Nr. COM/Iestāžu atsauce

Atsaukšanas pamatojums

Virsraksts

Migrācija, iekšlietas un pilsonība
13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Priekšlikums jāatsauc saistībā ar priekšlikumu par Vīzu kodeksa
izveido apceļošanas vīzu un groza Konvenciju, ar ko īsteno pārskatīšanu, kas plānots 2018. g. I cet.
Šengenas Nolīgumu, un groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 un
Regulu (EK) Nr. 767/2008

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Priekšlikums jāatsauc saistībā ar priekšlikumu par Vīzu kodeksa
Savienības Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)
pārskatīšanu, kas plānots 2018. g. I cet.

Transports
15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES Tā saturs tika iekļauts jaunā priekšlikumā par Eiropas Aviācijas drošības
REGULAI, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, aģentūras izveidi (COM(2015) 613 final), ko iestādes pašlaik izskata.
gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu Tāpēc šis priekšlikums kļūs novecojis.
jomā
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