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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.



PR\727834SL.doc 3/6 PE407.830v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5



PE407.830v01-00 4/6 PR\727834SL.doc

SL



PR\727834SL.doc 5/6 PE407.830v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o spremembah Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah 
Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007(2013)
(KOM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0306),

– ob upoštevanju Pogodbe o ES, v skladu s katero se je Svet posvetoval s Parlamentom 
(C6-0239/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe o 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

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

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa – akt o spremembi
Priloga – točka 2
Sklep Sklep 2006/144/ES
Priloga – del 3 točka 3.4 a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) Zlasti se lahko podpora za naložbe v 
okviru osi 1 nameni za stroje in opremo, ki 
varčujejo z energijo, vodo in z drugimi 
vložki, kakor tudi za proizvodnjo 
obnovljive energije za uporabo na kmetiji. 
V agroživilski verigi in gozdarskem 

i) Zlasti se lahko podpora za naložbe v 
okviru osi 1 nameni za stroje in opremo, ki 
varčujejo z energijo, vodo in z drugimi 
vložki, kakor tudi za proizvodnjo 
obnovljive energije za uporabo na kmetiji. 
V agroživilski verigi in gozdarskem 
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sektorju bi naj podpora za naložbe 
pomagala razvijati inovativne in bolj 
trajnostne načine predelave biogoriv.

sektorju naj bi podpora za naložbe 
pomagala razvijati inovativne in bolj 
trajnostne načine za nadomestitev fosilnih 
goriv in zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, vključno z agrogorivi druge 
generacije.

Or. fr

Obrazložitev

Glede na njihov slab energetski in ekološki rezultat nima smisla spodbujati proizvodnje 
agrogoriv prve generacije.
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