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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2016)0145 

Varnost na železnici ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o stališču Sveta v 

prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 

varnosti na železnici (prenovitev) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10580/1/2015 – C8-0417/2015), 

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj litovskega parlamenta, romunskega senata in 

švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in 

sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z 

načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 

20131, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. oktobra 20132, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi3 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2013)0031), 

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

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A8-

0056/2016), 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji; 

                                                 
1  UL C 327, 12.11.2013, str. 122. 
2  UL C 356, 5.12.2013, str. 92. 
3  Sprejeta besedila z dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0150. 



 

 

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

4. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi 

člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

5. 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, skupaj z izjavo Komisije, da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

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

nacionalnim parlamentom. 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Izjava Komisije o obrazložitvenih dokumentih 

 

Komisija opozarja, da so Evropski parlament, Svet in Komisija v svoji skupni politični izjavi 

z dne 27. oktobra 2011 o obrazložitvenih dokumentih potrdili, da morajo biti informacije, ki 

jih države članice predložijo Komisiji glede prenosa direktiv v nacionalno zakonodajo, jasne 

in natančne, da bi lahko Komisija čim lažje izpolnila svojo nalogo nadzora nad uporabo prava 

Unije. V tem primeru bi lahko obrazložitveni dokumenti koristili temu namenu. Komisija 

obžaluje, da končno besedilo ne vsebuje določb v zvezi s tem. 

 

 

 

 


