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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.)
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Wspólnoty 
Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji 
pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających 
znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny
(COM(2008)0675 – 7240/2009 – C6 – 0119/2009 – 2008/0205(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0675 - 7240/2009),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 4 
ust. 2, tiret drugie decyzji Rady 97/836/WE (C6-0119/2009)1,

– uwzględniając art. 75 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0243/2009),

1. wyraża zgodę na wniosek dotyczący decyzji Rady;

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

1 Decyzja Rady z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do 
Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia 
jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w 
tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („zmienione 
porozumienie z 1958 r.”) (Dz. U. L 346 z 17.12.1997, s. 78).
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