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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta 

in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 

228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 

2006/91/ES in 2007/33/ES 

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (08795/2/2016 – C8-0364/2016), 

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja avstrijskega zveznega sveta v okviru Protokola 

št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek 

zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. decembra 

20131, 

– po posvetovanju z Odborom regij, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi2 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2013)0267), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za kmetijstvo in razvoj 

podeželja (A8-0293/2016) 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 

podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem 

Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

                                                 
1 UL C 170, 5.6.2014, str. 104. 
2 Sprejeta besedila, 15.4.2014, P8_TA(2014)0382. 
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