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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\728433SL.doc 3/6 PE407.889v01-00

SL

VSEBINA

Stran

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

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................6



PE407.889v01-00 4/6 PR\728433SL.doc

SL



PR\728433SL.doc 5/6 PE407.889v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1683/95 o enotni obliki za vizume, 
kar zadeva številčenje vizumov
(KOM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2008)0188),

– ob upoštevanju člena 62(2)(b)(iii) Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju člena 67 Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0187/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije;

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

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

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

Predlagana sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95 o enotni obliki za vizume je tesno 
povezana z vizumskim informacijskim sistemom (VIS), ki bo vzpostavljen z uredbo VIS. Ko 
bo VIS začel delovati, bo na podlagi številke vizumske nalepke mogoče najti ustrezni dosje 
prosilca za vizum. Zato je enkratna številka vizumske nalepke pogoj za pravilno delovanje 
VIS.

Ker veljavne določbe iz Uredbe (ES) št. 1683/95 in dodatne tehnične specifikacije niso 
pripeljale do enkratnega številčenja vizumov v državah članicah, je treba spremeniti besedilo 
priloge Uredbe (ES) št. 1683/95, da se zagotovi usklajeno številčenje vizumskih nalepk pred 
začetkom delovanja VIS.

Ker je to cilj predlagane spremembe Uredbe (ES) št. 1683/95, poročevalec predlaga odobritev 
predloga Komisije brez sprememb.
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