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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 (npr. „ABCD“). 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 predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo 

Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo 

za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0460), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0327/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje 

zadeve (A8-0000/2016), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

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

nacionalnim parlamentom. 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Za zagotovitev enotnih pogojev za 

izvajanje Sporazuma bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 

Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati 

v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta2. Ker so 

izvedbeni ukrepi del skupne trgovinske 

(3) Za zagotovitev enotnih pogojev za 

izvajanje Sporazuma bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 

Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati 

v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta2. Ker so 

izvedbeni ukrepi del skupne trgovinske 

                                                 
 To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem 

Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova. 
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politike, bi bilo treba za njihovo sprejetje 

uporabiti postopek pregleda. Kadar je v 

Sporazumu predvidena možnost, da se v 

izjemnih in kritičnih okoliščinah takoj 

začnejo uporabljati ukrepi, potrebni za 

obvladovanje položaja, bi morala Komisija 

takšne izvedbene akte sprejeti takoj. Pri 

ukrepih, ki zadevajo kmetijske in ribiške 

proizvode, bi morala Komisija v ustrezno 

utemeljenih nujnih primerih takšne 

izvedbene akte sprejeti takoj. 

politike, bi bilo treba za njihovo sprejetje 

načeloma uporabiti postopek pregleda. 

Kadar je v Sporazumu predvidena 

možnost, da se v izjemnih in kritičnih 

okoliščinah nemudoma začnejo uporabljati 

ukrepi, potrebni za obvladovanje položaja, 

bi morala Komisija takšne izvedbene akte 

sprejeti takoj. Pri ukrepih, ki zadevajo 

kmetijske in ribiške proizvode, bi morala 

Komisija v ustrezno utemeljenih nujnih 

primerih takšne izvedbene akte sprejeti 

takoj. 

____________________ ____________________ 

2 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

2 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Za zagotovitev učinkovite uporabe 

in upravljanja tarifnih kvot, dodeljenih na 

podlagi Sporazuma, ter pravne varnosti in 

enakega obravnavanja v zvezi z odmero 

dajatev, bi se morale nekatere določbe te 

uredbe uporabljati od datuma začetka 

veljavnosti Sporazuma – 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 9 črtano 

Nadzor  

Pri izvajanju člena 34 Sporazuma se 

vzpostavi nadzor Unije nad uvozom blaga 

s seznama v Prilogi V k Protokolu 3. 

Uporablja se postopek iz člena 308(d) 

Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/937. 

 

____________________  

7 Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 

2. julija 1993 o določbah za izvajanje 

Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o 

carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 

11.10.1993, str. 1). 

 

Or. en 

 

 


