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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
                většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

většina poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu 
                 většina poslanců Parlamentu s výjimkou případů zmíněných v 

článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 

                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného textu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o postoji Společenství k návrhu předpisu Evropské 
hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování motorových vozidel 
z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu
(11522/2006 – C6-0347/2006 – 2006/0041(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11522/2006)1,

– s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 4 odst. 2 
druhou odrážkou nařízení Rady 97/836/ES2 (C6-0347/2006),

– s ohledem na čl. 75 odst. 1 a čl. 43 odst.1 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0472/2006),

1. souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

1 Dosud nezveřejněný v Úř. věst.
2 Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské 
hospodářské Komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, 
zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné 
uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (Úř. věst. L 
346 17.12.1997, s. 78).
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