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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta 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.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2001/822/ES o pridružitvi 
čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2012)0061),

– ob upoštevanju člena 203 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0054/2012),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj (A7-0000/2012),

1. odobri predlog Komisije;

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

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
besedilo, ki ga je odobril Parlament;

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

V skladu s členom 355(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) lahko Evropski svet 
na pobudo zadevne države članice po posvetovanju s Komisijo soglasno sprejme sklep o 
spremembi statusa posameznih danskih, francoskih ali nizozemskih dežel ali ozemelj iz 
odstavkov 1 in 2 v razmerju do Unije.

Republika Francija je s pismom z dne 30. junija 2010 zahtevala, da Evropski svet sprejme 
takšen sklep glede otoka Saint-Barthélemy, da bi ta najbolj oddaljena regija postala 
čezmorska država in ozemlje, pridruženo Evropski uniji.

Evropski svet je 29. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/718/EU o spremembi položaja francoske 
avtonomne skupnosti Saint-Barthélemy od 1. januarja 2012 dalje.

Da bi začel sklep Evropskega sveta veljati, mora Svet v skladu s členom 203 PDEU na 
predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno spremeniti sklep o 
pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti.

Zato se predlaga sprememba priloge I A Sklepa Sveta 2001/822/ES, da se na seznam 
čezmorskih držav in ozemelj vključi nova alineja z otokom Saint-Barthélemy.

Poročevalec meni, da ta sprememba statusa ustreza potrebam in posebnostim ozemlja otoka 
Saint-Barthélemy, pri čemer ne škodi interesom Unije, zato predlaga odobritev predloga 
Komisije.

Saint-Barthélemy je tako 26. čezmorska država in ozemlje, pridruženo Evropski uniji. S 
sprejetjem tega statusa se otok Saint-Barthélemy vpisuje v novo vzajemno partnerstvo z 
Evropsko unijo, ki ustreza njegovim posebnostim, pri čemer pa ne ogroža njegove pripadnosti 
evropski družini. Dejansko bo ta otok kot valuto ohranil euro, njegovi državljani pa ostajajo 
evropski državljani. Vezi z Evropsko unijo so tako ohranjene.

Sprememba statusa bo otoku Saint-Barthélemy omogočila okrepitev odnosov z drugimi 
regijami, zlasti s čezmorskimi državami in ozemlji, državami AKP in najbolj oddaljenimi 
regijami Karibov, in bo tako prispevala k boljšemu razširjanju evropskih modelov in vrednot.


