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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0114 

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in Začasni sporazum o trgovini in 

trgovinskih zadevah z Bosno in Hercegovino ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-

pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami 

članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo 

Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na 

eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (kodificirano besedilo) 

(COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2014)0443), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0087/2014), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o 

pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil1, 

– ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0017/2015), 

A. ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb; 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

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

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  UL C 102, 4.4.1996, str. 2. 



 

 

 



 

 

P8_TC1-COD(2014)0206 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih 

postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima 

skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na 

drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med 

Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani 

(kodificirano besedilo) 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2015/940.) 

 


