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USVOJENI TEKSTOVI 
 

P8_TA(2015)0367 

Europsko jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija ***II 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o stajalištu Vijeća 

u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju 

mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o 

univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim 

mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim 

komunikacijskim mrežama u Uniji (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10788/2/2015 – C8-0294/2015), 

– uzimajući u obzir obrazložena mišljenja Irskog parlamenta, malteškog Zastupničkog 

doma, austrijskog Saveznog vijeća i Švedskog parlamenta podnesena u okviru protokola 

br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da 

nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti, 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 21. siječnja 

2014.1, 

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 31. siječnja 2014.2, 

– uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju3 o prijedlogu Komisije upućenom 

Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0627), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za industriju, istraživanje i 

energetiku (A8-0300/2015), 

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju; 

                                                 
1  SL C 177, 11.6.2014., str. 64. 
2  SL C 126, 26.4.2014., str. 53. 
3  Usvojeni tekstovi od 3.4.2014., P7_TA(2014)0281. 



 

 

2. utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća; 

3. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 

297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 

4. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci 

propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u 

Službenom listu Europske unije; 

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 

 

 


