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Anexa IV: Retrageri1

Nr. COM/ Referință

interinstituțională

Titlu

Motivele retragerii

Agricultură și dezvoltare rurală
1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI Caducă: această chestiune a fost abordată în Regulamentul de punere în
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a ratei de aplicare (UE) 2017/1236 al Comisiei din 7 iulie 2017.
ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic
2017

Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă
2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind Comisia va prezenta noi propuneri privind resursele proprii în propunerea
metodele și procedura de punere la dispoziție a resursei cuprinzătoare referitoare la viitoarea programare financiară multianuală,
proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată
de după 2020. Astfel, această propunere va deveni caducă, întrucât va fi
înlocuită de noi propuneri în contextul respectiv.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind măsurile
structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit
din Uniunea Europeană

1

Nu se întrevede un acord. Dosarul nu a avansat din 2015. În plus,
obiectivul de asigurare a stabilității financiare care a stat la baza
propunerii a fost între timp abordat prin alte măsuri de reglementare din
sectorul bancar, în special prin intrarea în vigoare a componentelor de
supraveghere și rezoluție ale uniunii bancare.

Prezenta listă include propunerile legislative aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor pe care Comisia intenționează să le retragă în termen de șase luni (până în aprilie
2018).

2

Nr. COM/ Referință

interinstituțională

Titlu

Motivele retragerii

Afaceri externe și politica de securitate
4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind Caducă: nu mai este în vigoare deoarece a fost înlocuită de propunerea
încheierea unui acord de dialog politic și de cooperare între comună JOIN/2016/04 final din 3 februarie 2016.
Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o
parte, și Comunitatea Andină și țările sale membre (Bolivia,
Columbia, Ecuador, Peru și Republica Bolivariană
Venezuela), pe de altă parte

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția Caducă: Programul de asociere a fost adoptat de Consiliul Afaceri
Uniunii în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Externe la 23 iunie 2014 (Georgia ST 10978/14) și JO L 261 din
Acordul de parteneriat și cooperare Uniunea Europeană- 30.8.2014.
Georgia dintre Comunitatea Europeană și statele sale
membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, cu
privire la adoptarea unei recomandări privind punerea în
aplicare a Programului de asociere UE-Georgia

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția Caducă: Programul de asociere a fost adoptat de Consiliul Afaceri
Uniunii în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Externe la 23 iunie 2014 [Moldova ST 9621/14 (notă punct „I/A”)].
Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitatea
Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica
Moldova, pe de altă parte, cu privire la adoptarea unei
recomandări privind punerea în aplicare a Programului de
asociere UE-Republica Moldova

7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția
Uniunii în cadrul Consiliului de asociere instituit prin
Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între
Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o
parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, în legătură cu
adoptarea unei recomandări referitoare la aplicarea celui de
al doilea plan de acțiune PEV UE-Liban

3

DECIZIA NR. 1/2016 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-LIBAN
din 11 noiembrie 2016, prin care se convine asupra priorităților
Parteneriatului UE-Liban, prevede în mod specific că, în loc să
reînnoiască planul de acțiune PEV, părțile adoptă prioritățile și pactul
parteneriatului. Prin urmare, propunerea comună COM(2013) 014 este
caducă.

Nr. COM/ Referință

interinstituțională

Titlu

Motivele retragerii

Piața internă, industria, antreprenoriatul și IMM-urile
8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI Nu se întrevede un acord. Dosarul nu a avansat din 2012. Comisia va
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de simplificare a reanaliza chestiunea, inclusiv prin demararea activității de actualizare a
transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, evaluării impactului.
în interiorul pieței unice

Cooperare internațională și dezvoltare
9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind aderarea Caducă: la data de 18 mai 2017 a fost adoptată o decizie a Consiliului pe
UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului baza unei propuneri actualizate a Comisiei [COM/2016/0712 final (CCIB)
2016/0349 (NLE)].

Justiție, consumatori și egalitatea de gen
10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI Posibila retragere a propunerii a fost menționată în răspunsurile în scris la
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind societățile întrebările adresate de Comisia PANA. Comisia va prezenta noi
comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic
propuneri privind dreptul societăților comerciale în trimestrul 4 (T4) al
anului 2017, această propunere urmând apoi a fi retrasă.

Afaceri Maritime și Pescuit
11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din
18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru
stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru
unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri

4

Va deveni caducă odată cu abrogarea propusă (a se vedea anexa V) a
Regulamentului (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie
2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering
prezente în vestul Scoției.

Nr. COM/ Referință
12.

interinstituțională

Titlu

Motivele retragerii

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI Comisia intenționează să prezinte o nouă propunere privind revizuirea
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a substanțială a sistemului de control al pescuitului, prevăzută pentru
Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de T2/2018.
stabilire a unui sistem comunitar de control pentru
asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul
pescuitului

Migrație, afaceri interne și cetățenie
13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI Propunerea urmează a fi retrasă în contextul prezentării propunerii de
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a vizei de revizuire a Codului de vize, prevăzută pentru T1/2018.
circuit și de modificare a Convenției de punere în aplicare a
Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 562/2006
și (CE) nr. 767/2008

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Propunerea urmează a fi retrasă în contextul prezentării propunerii de
Consiliului privind Codul de vize al Uniunii (Codul de vize) revizuire a Codului de vize, prevăzută pentru T1/2018.

Transporturi
15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul
aerodromurilor, al managementului traficului aerian și al
serviciilor de navigație aeriană

5

Aspectele de fond ale propunerii de regulament au fost incluse într-o
nouă propunere, de instituire a AESA [COM(2015) 613 final], aflată în
prezent în procesul interinstituțional. Prin urmare, propunerea va deveni
caducă.

