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Priloga IV: umiki1

Št. COM/medinstitucionalni
sklic

Naslov

Razlog za umik

Kmetijstvo in razvoj podeželja
1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Predlog je zastarel: predmet predloga je obravnavan v Izvedbeni uredbi
SVETA o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna Komisije (EU) 2017/1236 z dne 7. julija 2017.
plačila, določene v Uredbi (EU) št. 1306/2013, za
koledarsko leto 2017

Gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carina

1

2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Predlog UREDBE SVETA o načinih in postopkih za dajanje Komisija bo nove predloge za lastna sredstva predstavila v celovitem
lastnih sredstev iz naslova davka na dodano vrednost na predlogu za prihodnji večletni finančni okvir po letu 2020. Ta predlog bo
razpolago
tako postal zastarel, saj bo nadomeščen z novimi predlogi.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Dogovora ni pričakovati. Od leta 2015 ni bilo nobenega napredka v zvezi
SVETA o strukturnih ukrepih za povečanje odpornosti s tem dokumentom.Poleg tega finančno stabilnost, ki je glavni razlog za
kreditnih institucij v EU
ta predlog, zdaj obravnavajo drugi regulativni ukrepi v bančnem sektorju,
zlasti pa sta se začela uporabljati mehanizma bančne unije za nadzor in za
reševanje.

Na ta seznam so vključeni zakonodajni predlogi v obravnavi, ki jih Komisija namerava umakniti v šestih mesecih (do aprila 2018)
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Št. COM/medinstitucionalni
sklic

Naslov

Razlog za umik

Zunanje zadeve in varnostna politika
4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

Predlog SKLEPA SVETA o sklenitvi sporazuma o Predlog je zastarel: ne velja več, saj je bil nadomeščen s Skupnim
političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo predlogom JOIN/2016/04 final z dne 3. februarja 2016.
in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko
skupnostjo in njenimi državami članicami, republikami
Bolivijo, Kolumbijo, Ekvador, Peru in Bolivarsko republiko
Venezuelo na drugi strani

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Predlog SKLEPA SVETA o stališču Unije v Svetu za Predlog je zastarel: pridružitveni načrt je sprejel Svet za zunanje zadeve
sodelovanje, ustanovljenem s Sporazumom o partnerstvu in 23. junija 2014 (Georgia ST 10978/14), UL L 261 z dne 30.8.2014.
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, glede
sprejetja priporočila o izvajanju pridružitvenega načrta EUGruzija

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Predlog SKLEPA SVETA o stališču Unije v Svetu za Predlog je zastarel: pridružitveni načrt je sprejel Svet za zunanje zadeve
sodelovanje, ustanovljenem s Sporazumom o partnerstvu in 23. junija 2014 (Moldova ST 9621/14 (dopis o točki pod I/A)).
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi
strani, glede sprejetja priporočila o izvajanju pridružitvenega
načrta EU-Moldavija

7.

JOIN/2013/014 final
2013/0149/NLE

Skupni predlog SKLEPA SVETA o stališču Unije v okviru
Pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim
sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko
republiko na drugi strani, v zvezi s sprejetjem Priporočila o
izvajanju drugega akcijskega načrta ESP EU-Libanon
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SKLEP št. 1/2016 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-LIBANON z dne
11. novembra 2016 o dogovoru o prednostnih nalogah partnerstva EULibanon izrecno navaja, da pogodbenici namesto obnovitve Akcijskega
načrta ESP sprejmeta prednostne naloge partnerstva in pakt. Skupni
predlog JOIN(2013) 014 je zato zastarel.

Št. COM/medinstitucionalni
sklic

Naslov

Razlog za umik

Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Dogovora ni pričakovati. Od leta 2012 ni bilo nobenega napredka v zvezi
SVETA o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil, s tem dokumentom. Komisija bo zadevo ponovno proučila, vključno s
registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu
posodobitvijo ocene učinka.

Mednarodno sodelovanje in razvoj
9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Predlog SKLEPA SVETA o pristopu EU k Mednarodnemu Predlog je zastarel: 18. maja 2017 je bil sprejet sklep Sveta na podlagi
svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC)
posodobljenega predloga Komisije (COM/2016/0712 final – 2016/0349
(NLE)).

Pravosodje, potrošniki in enakost spolov
10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN V pisnih odgovorih na vprašanja Odbora PANA je bil omenjen morebiten
SVETA o družbah z omejeno odgovornostjo z enim umik. Komisija bo v zadnjem četrtletju leta 2017 predložila nove
družbenikom
predloge o pravu gospodarskih družb, ta predlog pa bo nato umaknila.

Pomorske zadeve in ribištvo
11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Predlog bo zastarel s predlagano razveljavitvijo (glej Prilogo V) Uredbe
SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju
18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske.
sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki
izkorišča navedeni stalež

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Komisija namerava predložiti nov predlog o temeljiti reviziji sistema za
SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o nadzor ribištva, predviden za drugo četrtletje leta 2018.
vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje
skladnosti s pravili skupne ribiške politike
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Št. COM/medinstitucionalni
sklic

Naslov

Razlog za umik

Migracije, notranje zadeve in državljanstvo
13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Predlog bo umaknjen zaradi predloga o reviziji vizumskega zakonika, ki
SVETA o popotniškem vizumu ter spremembi Konvencije o se načrtuje v prvem četrtletju leta 2018.
izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št.
562/2006 in (ES) št. 767/2008

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Predlog bo umaknjen zaradi predloga o reviziji vizumskega zakonika, ki
SVETA o vizumskem zakoniku Unije (Vizumski zakonik)
se načrtuje v prvem četrtletju leta 2018.

Promet
15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Vsebina predloga je bila vključena v nov predlog o ustanovitvi agencije
SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z EASA (COM(2015) 613 final), ki je zdaj v medinstitucionalnem
aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi postopku. Zato bo ta predlog postal zastarel.
službami zračnega prometa
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