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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 osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave 

daktiloskopskih podatkov v Grčiji 

(10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS)) 

(Posvetovanje) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka Sveta (10476/2017), 

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila 

spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, 

v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0230/2017), 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi 

čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu 

kriminalu1, in zlasti člena 33 Sklepa, 

– ob upoštevanju člena 73(c) Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve (A8-0287/2017), 

1. odobri osnutek Sveta; 

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 

Parlament; 

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti 

besedilo, ki ga je odobril Parlament; 

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

                                                 
1 UL L 210, 6.8.2008, str. 1. 
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU 

Naslov Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Grčiji 

Referenčni dokumenti 10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS) 

Datum posvetovanja z EP 12.7.2017    

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

LIBE 

11.9.2017 
   

Poročevalec/-ka 

       Datum imenovanja 

Claude Moraes 

25.9.2017 
   

Poenostavljeni postopek - datum sklepa 7.9.2017 

Obravnava v odboru 25.9.2017    

Datum sprejetja 25.9.2017    

Datum predložitve 27.9.2017 

 
 


