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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla 
misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z 
wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych
(5329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5329/1/2009 – C6-0088/2009),

– uwzględniając własne stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku 
Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0269),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 67 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0143/2009),

1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 
aktu, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że 
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zlecenia, w porozumieniu z 
sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

1 Teksty przyjęte dnia …, P6_TA(2008)0358.
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