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USVOJENI TEKSTOVI 
 

P8_TA(2017)0391 

Kaznena djela i zakonske kazne u području nedopuštene trgovine drogama 

***II 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2017. o stajalištu Vijeća 

u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile 

definicijom droge i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP (10537/1/2017 

– C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10537/1/2017 – C8-0325/2017), 

– uzimajući u obzir obrazložena mišljenja Zastupničkog doma Ujedinjene Kraljevine i 

Doma lordova Ujedinjene Kraljevine, 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 svoje stajalište u prvom čitanju2 o Prijedlogu Komisije upućenom 

Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0618), 

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

– uzimajući u obzir privremeni dogovor koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 

člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članak 67.a Poslovnika, 

– uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i 

unutarnje poslove (A8-0317/2017), 

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju; 

                                                 
1  SL C 177, 11.6.2014., str. 52. 
2  Usvojeni tekst od 17. travnja 2014.,P7_TA(2014)0454. 



 

 

2. utvrđuje da je akt usvojen 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. 

 


