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USVOJENI TEKSTOVI 

P8_TA(2017)0059 

Mehanizam razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i 

neobvezujuće instrumente u području energetike ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 2. ožujka 2017. o prijedlogu odluke 

Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom 

na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih 

zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU 

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2016)0053), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. stavak 2. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog 

Parlamentu (C8-0034/2016), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir obrazložena mišljenja francuskog Senata, malteškog Parlamenta, 

austrijskog Saveznog vijeća i portugalske Skupštine, podnesena u okviru Protokola br. 2 

o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se navodi da nacrt 

zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti, 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 21. rujna 

2016.1, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 16. prosinca 2016. obvezao 

prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te mišljenja 

Odbora za vanjske poslove i Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0305/2016), 
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1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti 

svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

3. nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi 

Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0031 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 2. ožujka 2017. radi 

donošenja Odluke (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja 

mehanizam razmjene informacija u pogledu međuvladinih sporazuma i neobvezujućih 

instrumenata između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavlja 

izvan snage Odluka br. 994/2012/EU 

(Budući da je postignut dogovor između Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2017/684.) 

 


