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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 zakonodajnega besedila

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 podpisu statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo 
(IRENA) s strani Evropske unije
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Postopek odobritve - ponovno posredovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o podpisu statuta Mednarodne agencije za 
obnovljivo energijo (IRENA) s strani Evropske unije (08612/2010), 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0326),

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 20. oktobra 20091, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Parlamentu in Svetu z naslovom Posledice začetka 
veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja 
(KOM(2009)0665 in KOM(2010)0147), 

– ob upoštevanju člena 194(2) in člena 218(6), drugi pododstavek, točka (a), Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v skladu s katerima je Svet zahteval odobritev Parlamenta (C7-
0109/2010),

– ob upoštevanju členov 59(3), 81 in 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja 
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2010),

1. odobri sprejetje statuta;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0030.


