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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 všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
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 všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

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

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví 
opatření nutná k ochraně eura proti padělání
(14533/2008 – C6-0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Postup konzultace – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Rady (14533/2008),

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0525),

– s ohledem na svůj postoj ze dne 17. června 20081,

– s ohledem na čl. 123 odst. 4 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament 
(C6-0395/2008),

– s ohledem na článek 51, čl. 43 odst. 1 a čl. 55 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A6-0499/2008),

1. schvaluje návrh Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění předložené ke konzultaci;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

1  Přijaté texty, P6_TA(2008)0280.



PE416.598v01-00 6/6 RR\758667CS.doc

CS

POSTUP

Název Ochrana eura proti padělání

Referenční údaje 14533/2008 – C6-0395/2008 – KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 
2007/0192A(CNS)

Datum konzultace s EP 22.11.2007

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

LIBE
17.11.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

ECON
17.11.2008

Nezaujaté stanovisko
       Datum rozhodnutí

ECON
8.12.2008

Zpravodaj(ové)
       Datum jmenování

Gérard Deprez
2.12.2008

Předchozí zpravodaj(ové) Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra

Zjednodušený postup - datum 
rozhodnutí

2.12.2008

Projednání ve výboru 2.12.2008

Datum přijetí 2.12.2008


