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Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba 
regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih 
je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2016)0799),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 33, člena 43(2), člena 53(1), člena 62, 
člena 64(2), člena 91, člena 100(2), člena 114, člena 153(2)(b), člena 168(4)(a), člena 
168(4)(b), člena 172, člena 192(1), člena 207, člena 214(3) in člena 338(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 
(C8-0524/2016),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju člena 294(3) ter člena 33, člena 43(2), člena 53(1), člena 62, člena 91, 
člena 100(2), člena 114, člena 153(2)(b), člena 168(4)(b), člena 172, člena 192(1), člena 
207(2), člena 214(3) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 1. junija 
20171,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. decembra 20172,

– ob upoštevanju pisem Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora 
za notranji trg in varstvo potrošnikov,
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– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 7. marca 2019, s katerim je 
Odbor za pravne zadeve pooblastila, da predlog Komisije razdeli in pripravi dve ločeni 
zakonodajni poročili,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 27. februarja 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0190/2019),

– ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj in stališč v obliki 
predlogov sprememb Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, Odbora za promet in turizem ter Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja (A8-0020/2018),

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

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej 
resoluciji;

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

4. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2016)0400A

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi 
več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s 
pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/1243.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Parlamenta, Sveta in Komisije

V točki 27 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje tri institucije 

priznavajo, da je treba vso obstoječo zakonodajo uskladiti s pravnim okvirom, uvedenim z 

Lizbonsko pogodbo, pri čemer je zlasti pomembna potreba po čim hitrejši uskladitvi vseh 

temeljnih aktov, ki še vedno vsebujejo sklice na regulativni postopek s pregledom. Po 

predlogu Komisije v ta namen je ta uredba odgovor na navedene potrebe, saj določa 

uskladitev regulativnega postopka s pregledom v številnih aktih, ki so vključeni v navedeni 

predlog. Vse tri institucije si bodo še naprej prizadevale za uskladitev preostalih aktov iz 

navedenega predloga.

Izjava Komisije

Komisija je seznanjena z odločitvijo sozakonodajalcev, da za vsa pooblastila, v zvezi s 

katerimi je regulativni postopek s pregledom usklajen s to uredbo, določita omejeno trajanje 

ter obveznost poročanja in tiho podaljšanje pooblastil. Zlasti glede na veliko število poročil, 

ki bi jih bilo treba predložiti v rednih časovnih presledkih, in ob upoštevanju dejstva, da so 

informacije o uporabi pooblastil preprosto dostopne v registru delegiranih aktov, Komisija 

poudarja, da ima diskrecijsko pravico glede tega, kako bo izpolnila obveznost poročanja. Če 

je primerno, lahko zato Komisija v enem samem dokumentu združi poročila, ki jih mora 

predložiti za več temeljnih aktov.


