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Kasutatud tähised

* Nõuandemenetlus
*** Nõusolekumenetlus

***I Seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II Seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III Seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks õigusakti eelnõu 
ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti eelnõu osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged vead või 
puudused antud tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute puhul on vaja 
vastavate osakondade nõusolekut.

Õigusakti eelnõuga muudetava õigusakti muudatusettepaneku päises 
märgitakse kolmandale reale kehtiva õigusakti pealkiri ja number ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Rahvusvahelise 
Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimist Euroopa Liidu poolt
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Nõusolek – uuesti menetlemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse projekti, milles käsitletakse Rahvusvahelise Taastuvenergia 
Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimist Euroopa Liidu poolt (08612/2010); 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0326);

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2009. aasta seisukohta1; 

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” 
(KOM(2009)0665 ja KOM(2010)0147); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõiget 2 ja artikli 218 lõike 6 
teise lõigu punkti a, mille alusel nõukogu taotles Euroopa Parlamendi nõusolekut (C7-
0109/2010);

– võttes arvesse kodukorra artikli 59 lõiget 3, artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust ja keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2010),

1. annab nõusoleku põhikirja sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide valitsustele ning parlamentidele.

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0030.


