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PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických 
směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)
(KOM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0306),

– s ohledem na Smlouvu o ES, podle které Rada konzultovala s Parlamentem 
(C6-0239/2008),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj 
(A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha – bod 2
Rozhodnutí 2006/144/ES
Příloha – oddíl 3 – bod 3.4 a – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Zejména podpora investic v rámci osy 1 
se může zaměřit na energie, vodu a další 
zařízení a vybavení přinášející úsporu na 
vstupu a rovněž na zemědělskou produkci 
obnovitelné energie. V zemědělsko-
potravinářském řetězci a odvětví lesnictví
by investiční podpora měla pomoci rozvíjet 
inovativní a udržitelnější způsoby 
zpracování biopaliv.

i) Podpory investic v rámci osy 1 se mohou 
zaměřit zejména na získání strojů
a vybavení umožňujících úsporu energie, 
vody a dalších vstupů a rovněž na produkci 
obnovitelné energie určené pro 
zemědělské podniky. V zemědělsko-
potravinářském řetězci a odvětví lesnictví
mohou podpory přispívat k rozvíjení 
inovativních a trvanlivějších technik
nahrazování fosilních paliv a snižování 
emisí skleníkových plynů, a to včetně
biopaliv druhé generace.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k nízké energetické a ekologické využitelnosti je vhodné nepodporovat produkci 
biopaliv první generace.
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