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Príloha IV: Návrhy, ktoré Komisia plánuje stiahnuť1

Č. Číslo COM
a medziinštitucionálne
číslo

Názov

Dôvod stiahnutia

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1.

COM(2017) 150 final
2017/068/COD

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Neaktuálny: táto záležitosť sa rieši vo vykonávacom nariadení Komisie
RADY, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb (EÚ) 2017/1236 zo 7. júla 2017.
stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide
o kalendárny rok 2017

Hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá
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2.

KOM(2011) 737
v konečnom znení
2011/333/CNS

Návrh NARIADENIE RADY o metódach a postupe Komisia predloží nové návrhy týkajúce sa vlastných zdrojov v rámci
sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani komplexného návrhu budúceho viacročného finančného plánu na obdobie
z pridanej hodnoty
po roku 2020. Tento návrh sa stane neaktuálnym, keďže ho nahradia nové
návrhy v uvedenom kontexte.

3.

COM(2014) 43 final
2014/0020/COD

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Žiadne vyhliadky na dosiahnutie dohody. V tejto otázke sa od roku 2015
RADY o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje nepokročilo. Okrem toho sa finančnou stabilitou, ktorá je hlavným
odolnosť úverových inštitúcií EÚ
dôvodom tohto návrhu, medzičasom zaoberali iné regulačné opatrenia
v rámci bankového sektora, a predovšetkým účinnosť nadobudli
mechanizmy orgánov dohľadu a orgánov na riešenie krízových situácií
bankovej únie.

Tento zoznam zahŕňa prerokúvané legislatívne návrhy, ktoré Komisia zamýšľa stiahnuť do šiestich mesiacov (do apríla 2018).
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Č. Číslo COM
a medziinštitucionálne
číslo

Názov

Dôvod stiahnutia

Zahraničné veci a bezpečnostná politika
4.

KOM(2003) 695
v konečnom znení
CNS 2003/0268

Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzatvorení dohody Neaktuálny: neúčinné, keďže bolo nahradené spoločným návrhom
o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym JOIN/2016/04 final z 3. februára 2016.
spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane
a Andským spoločenstvom a jeho členskými štátmi –
Bolívijskou, Kolumbijskou, Ekvádorskou a Peruánskou
republikou a Venezuelskou bolívarovskou republikou – na
strane druhej

5.

COM(2014) 360 final
2014/0182/NLE

Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii Únie v Rade pre Neaktuálny: program pridruženia prijala Rada pre zahraničné veci
spoluprácu zriadenej v rámci dohody o partnerstve 23. júna 2014 (Gruzínsko ST 10978/14) a Ú. v. EÚ L 261, 30. 8. 2014.
a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho
členským štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane
druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania o vykonávaní
programu pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom

6.

COM(2014) 359 final
2014/0181/NLE

Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii Únie v Rade pre Neaktuálny: program pridruženia prijala Rada pre zahraničné veci
spoluprácu zriadenej v rámci dohody o partnerstve 23. júna 2014 (Moldavsko ST 9621/14; poznámka k bodu I/A).
a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho
členským štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou
na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania
o vykonávaní
programu
pridruženia
medzi
EÚ
a Moldavskom
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Č. Číslo COM
a medziinštitucionálne
číslo
7.

JOIN(2013) 14 final
2013/0149/NLE

Názov

Dôvod stiahnutia

Spoločný návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii Únie
v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredozemskou dohodou
o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho
členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou
na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania
týkajúceho sa vykonávania druhého Akčného plánu ESP pre
EÚ a Libanon

V ROZHODNUTÍ č. 1/2016 ASOCIAČNEJ RADY EÚ – LIBANON
z 11. novembra 2016, v ktorom sa dohodli priority partnerstva EÚ –
Libanon, sa výslovne uvádza, že namiesto obnovenia akčného plánu ESP
zmluvné strany prijmú priority partnerstva a pakt EÚ – Libanon.
Spoločný návrh JOIN(2013) 14 je teda neaktuálny.

Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
8.

COM(2012) 164 final
2012/82/COD

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Žiadne vyhliadky na dosiahnutie dohody. V tejto otázke sa od roku 2012
RADY, ktorým sa zjednodušuje prevoz motorových vozidiel nepokročilo. Komisia opätovne posúdi túto otázku a takisto iniciuje
už zaevidovaných v inom členskom štáte v rámci jednotného aktualizáciu posúdenia vplyvu.
trhu

Medzinárodná spolupráca a rozvoj
9.

KOM(2011) 0861
v konečnom znení
2011/0420/NLE

Návrh ROZHODNUTIE RADY o pristúpení EÚ Neaktuálny:
na
základe
aktualizovaného
návrhu
Komisie
k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (ICAC)
[COM(2016) 712 final – 2016/0349 (NLE)] bolo 18. mája 2017 prijaté
rozhodnutie Rady.

Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť
10.

COM(2014) 212 final
2014/0120/COD

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A V písomných odpovediach na otázky výboru PANA sa uviedlo možné
RADY o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným stiahnutie tohto návrhu. Komisia predloží nové návrhy o práve
spoločníkom
obchodných spoločností vo 4. kvartáli 2017 a tento návrh bude následne
stiahnutý.
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Č. Číslo COM
a medziinštitucionálne
číslo

Názov

Dôvod stiahnutia

Stane sa neaktuálnym po navrhovanom zrušení (pozri prílohu V)
nariadenia Rady (ES) č. 1300/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa
ustanovuje viacročný plán pre populáciu sleďa na západe Škótska a na ňu
zameraný rybolov

Námorné záležitosti a rybárstvo
11.

KOM(2011) 0760
v konečnom znení
2011/0345/COD

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.
1300/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje
viacročný plán pre zásobu sleďa na západe Škótska a na ňu
zameraný rybolov

12.

COM(2013) 9 final
2013/0007/COD

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Komisia má v úmysle predložiť nový návrh o podstatnej revízii systému
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. kontroly rybolovu; plánované na 2. kvartál 2018.
1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly
Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel
spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva

Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo
13.

COM(2014) 163 final
2014/0095/COD

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Tento návrh sa má stiahnuť v kontexte návrhu zrevidovaného vízového
RADY, ktorým sa zavádza okružné vízum a mení Dohovor, kódexu plánovaného na 1. kvartál 2018.
ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a ktorým sa
menia nariadenia (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008

14.

COM(2014) 164 final
2014/0094/COD

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Tento návrh sa má stiahnuť v kontexte návrhu zrevidovaného vízového
RADY o vízovom kódexe Únie (vízový kódex)
kódexu plánovaného na 1. kvartál 2018.

Doprava
15.

COM(2013) 409 final
2013/0187/COD

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Podstata návrhu sa včlenila do nového návrhu o zriadení agentúry EASA
RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 216/2008 [COM(2015) 613 final],
ktorý
sa
v súčasnosti
nachádza
v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých v medziinštitucionálnom procese. Tento návrh sa stane neaktuálny.
navigačných služieb
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