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Vysvětlivky k označení legislativních postupů
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů
Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů
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
Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů
Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje
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 rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o
vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace
(KOM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))
(Postup konzultace)
Evropský parlament,
– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2008)0728),
– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne
18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)1,
– s ohledem na článek 170 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,
– s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada
konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0456/2008),
– s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,
– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0005/2009),
1. schvaluje uzavření dohody;
2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vládám a
parlamentům členských států a Ruské federace.

1

Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
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