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PR_COD_2app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody
(15301/2/2019 – C9-0107/2020 – 2018/0169(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní(15301/2/2019 – C9-0107/2020),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. 
decembra 20181,

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. decembra 20182,

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní3 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 
a Radu (COM(2018)0337),

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 
ods. 4 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0000/2020),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4. navrhuje, aby sa tento akt uvádzal ako nariadenie o opätovnom využívaní vody;

5. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s 
článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že 
všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 
zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

1 Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 94.
2 Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 353.
3 Prijaté texty z 12. 2. 2019, P8_TA(2019)0071.
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parlamentom.
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PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE KOMISIE O MIKROPLASTOCH

Komisia uznáva, že mikroplasty sú látky, ktoré vo vzťahu ku kvalite vody vzbudzujú nové 
obavy. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a s prihliadnutím na to, že ide o všeobecný problém, 
ktorý sa neobmedzuje len na regenerovanú vodu, sa Komisia zaväzuje ďalej vyvíjať úsilie 
o riešenie tejto dôležitej otázky.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pozícia Rady v prvom čítaní odráža dohodu, ktorú dosiahli Parlament a Rada na 
medziinštitucionálnych rokovaniach na začiatku fázy druhého čítania po právno-lingvistickej 
kontrole. Keďže Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) 
už vo svojom hlasovaní z 21. januára 2020 potvrdil výsledok týchto medziinštitucionálnych 
rokovaní, ako spravodajkyňa navrhujem, aby výbor ENVI odporučil plenárnemu zhromaždeniu 
potvrdiť pozíciu Rady v prvom čítaní bez zmeny.


