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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването на устава на 
Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Одобрение - повторно сезиране)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключването на устава на 
Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз 
(08612/2010),. 

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM (2009)0326),

– като взе предвид позицията си от 20 октомври 2009 г.1, 

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665 и COM(2010)0147), 

– като взе предвид член 194, параграф 2 и член 218, параграф 6, алинея втора, буква а) 
от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът 
поиска одобрението на Парламента (C7-0109/2010),

– като взе предвид член 59, параграф 3, член 81 и член 90, параграф 8 от своя 
правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A7-0176/2010),

1. одобрява сключването на устава;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

1 Приети текстове, P7_TA(2009)0030.
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