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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

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно започването 
на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното 
кралство
(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на Съвета (13123/2018),

– като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с 
Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните 
разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-
0164/2018),

– като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване 
на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и 
трансграничната престъпност1, и по-специално член 33 от него,

– като взе предвид член 78в от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A8-0092/2019),

1. одобрява проекта на Съвета;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

1 ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
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