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PR_COD_2app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно правоприлагането, осъществявано 
от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната 
собственост и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета
(06353/2013 – C7-0142/2013 – 2011/0137(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06353/2013 – C7-0142/2013),

– като взе предвид позицията си на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0285,

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 72 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите(A7-0000/2013),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 
съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка 
за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар 
на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Приети текстове от 3.7.2012 г., P7_TA(2012)0272.


