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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot 
storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES
(05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (05130/3/2015 – C8-0063/2015),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 
20131,

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave2 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (COM(2013)0316),

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A8-0053/2015)

1. odobri stališče Sveta iz prve obravnave;

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 
297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj takoj, ko bo preverjeno, da so bili vsi 
postopki pravilno zaključeni, akt podpiše in v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta 
naroči njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 UL C 341, 21.11.2013, str. 47.
2 Sprejeta besedila z dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0154.
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Naslov Uvedba avtomobilskega sistema eCall

Referenčni dokumenti 05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P 26.2.2014 T7-0154/2014

Predlog Komisije COM(2013)0316 - C7-0174/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta 
iz prve obravnave na zasedanju

12.3.2015

Pristojni odbor
 Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
12.3.2015

Poročevalka
 Datum imenovanja

Olga Sehnalová
9.7.2013

Obravnava v odboru 16.3.2015

Datum sprejetja 17.3.2015

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

26
4
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza 
Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, 
Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, 
Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie 
Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, 
Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens 
Nilsson, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Andrea Bocskor, Emilian Pavel

Datum predložitve 19.3.2015


