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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. 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 spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z 

državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji 

za sprejetje nekaterih ukrepov 

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (08536/1/2016 – C8-0226/2016), 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi1 o predlogu Komisije Parlamentu in 

Svetu (COM(2013)0579), 

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

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za mednarodno trgovino (A8-

0240/2016), 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

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

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi 

člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem, ko se preveri, ali so bili vsi postopki 

pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da 

objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

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

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1 Sprejeta besedila, 12.3.2014, P7_TA(2014)0226. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

 

 

Komisija je morala zaradi sprememb, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba in posledično 

sprejetje Uredbe (EU) št. 182/2011 (o izvedbenih aktih), prilagoditi pravila o sprejemanju 

odločitev v trgovinski politiki novemu režimu delegiranih in izvedbenih aktov.  Večina 

zakonodaje na področju skupne trgovinske politike je bila usklajena z novo ustavno ureditvijo 

z omnibusom za trgovino I in II (Zbirni akt o trgovini I in II) ter več nadaljnjimi posameznimi 

uskladitvami. Komisija se je zavezala, da bo do konca 7. zakonodajnega obdobja pripravila 

drugi val uskladitev s postopkom komitologije v zvezi z zakonodajnimi akti, ki vsebujejo 

regulativni postopek s pregledom. V okviru tega je Komisija predlagala spremembo Uredbe 

(ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti, ki je edini zakonodajni akt na področju skupne 

trgovinske politike, ki se nanaša na regulativni postopek s pregledom.  

 

Po sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi na plenarnem zasedanju 12. marca 2014 so 

se z italijanskim predsedstvom začela neformalna pogajanja, da bi dosegli hiter dogovor v 

drugi obravnavi. Po več krogih trialogov so bila pogajanja prekinjena do sprejetja novega 

medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, ki med drugim zagotavlja 

horizontalno rešitev v zvezi s posvetovanjem s strokovnjaki držav članic pri pripravi 

delegiranih aktov.  

 

Sprejetje novega medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje 

decembra 2015 je tako pogajalskim skupinam Parlamenta in Sveta omogočilo, da so dosegle 

dogovor o zadevni uredbi. 

 

Dogovorjeno besedilo je bilo 21. aprila 2016 predloženo odboru INTA v glasovanje in bilo 

potrjeno z veliko večino. Na podlagi odobritve odbora je njegov predsednik isti dan v pismu 

predsedniku Coreperja navedel, da bo na plenarnemu zasedanju predlagal, da se stališče Sveta 

odobri v prvi obravnavi brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 

16. junija 2016 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je bil dogovor potrjen. 

 

Poročevalec glede na navedeno predlaga, da se stališče Sveta v prvi obravnavi odobri brez 

predlogov sprememb. 
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