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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie  spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Spoločenstva k návrhu predpisu Európskej 
hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o homologizácii motorových 
vozidiel pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu
(11522/2006 – C6-0347/2006 – 2006/0041(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11522/2006)1,

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 4 
ods. 2 druhou zarážkou rozhodnutia Rady č. 97/836/ES2 (C6-0347/2006),

– so zreteľom na článok 75 ods. 1 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0472/2006),

1. udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Rozhodnutie Rady z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode 
Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických 
predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových 
vozidlách, a podmienok na vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („Revidovaná 
dohoda z r.1958) (Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78).
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