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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava, 
čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby 
alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy 
tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.

V treťom riadku záhlavia každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
týkajúceho sa platného aktu, ktorý sa má zmeniť návrhom aktu, je uvedený 
platný akt a vo štvrtom riadku je uvedené príslušné ustanovenie tohto aktu. 
Časti prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskou úniou
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Súhlas – opätovné predloženie veci Parlamentu)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí štatútu Medzinárodnej agentúry pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskou úniou (08612/2010),

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0326),

– so zreteľom na svoju pozíciu z 20. októbra 20091,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665 a KOM(2010)0147),

– so zreteľom na článok 194 ods. 2 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, podľa ktorých Rada požiadala Parlament o súhlas (C7-
0109/2010),

– so zreteľom na článok 59 ods. 3, článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko 
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7–0000/2010),

1. vyjadruje súhlas s uzavretím štatútu;

2. poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2009)0030.


