
RR\1080977NL.doc PE572.858v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Zittingsdocument

A8-0354/2015

7.12.2015

***II
AANBEVELING VOOR DE 
TWEEDE LEZING
betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het 
Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het 
Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van 
de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne 
markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Cecilia Wikström



PE572.858v02-00 2/6 RR\1080977NL.doc

NL

PR_COD_2app

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 
2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad 
inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van 
de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt 
(merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10373/1/2015 – C8-0351/2015),

– gezien het advies van de Commissie (COM(2015)0589),

– gezien zijn standpunt in eerste lezing1 inzake het voorstel van de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0161),

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 76 van het Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie juridische zaken 
(A8-0354/2015),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de 
Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 Aangenomen teksten van 25.2.2014, P7_TA(2014)0118.
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