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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). 
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o určitých aspektoch sprostredkovania vo veciach občianskych a obchodných
(15003/5/2007 – C6-0132/2008 – 2004/0251(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (15003/5/2007 – C6-0132/2008),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2004)0718),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3. poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s 
článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že 
všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil 
jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 129.
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