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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji 

zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych 

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt Rady (11284/2018), 

– uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem 

z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na 

mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0390/2018), 

– uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie 

intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu 

i przestępczości transgranicznej1, w szczególności jej art. 33, 

– uwzględniając art. 78c Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 

i Spraw Wewnętrznych (A8-0345/2018), 

1. zatwierdza projekt Rady; 

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 

przyjętego przez Parlament; 

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 

stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji. 

                                                 
1 Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1. 
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Tytuł Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji 

zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych 

daktyloskopijnych 
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