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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. 862/2007 o statistiki Skupnosti o migracijah in 
mednarodni zaščiti
(15300/1/19 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (15300/1/19 – C9-0102/2020),

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi1 o predlogu Komisije Evropskemu 
parlamentu in Svetu (COM(2018)0307),

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

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
74(4) Poslovnika,

– ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve (A9-0000/2020)

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 pravni akt na 
podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da 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, 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti je bil 
pripravljen leta 2018, njegov cilj pa je zagotoviti pravno podlago za obstoječe prostovoljne 
zbirke podatkov, ki jih večina nacionalnih organov že vodi, hkrati pa zagotoviti potrebno 
prožnost za prilagajanje prihodnjim potrebam po podatkih. 

Evropski parlament je sprejel stališče v prvi obravnavi, ki ustreza poročilu odbora LIBE v 
prejšnjem mandatu (16. aprila 2019), potem ko Coreper ni potrdil začasnega dogovora, 
doseženega 31. januarja 2019 med romunskim predsedovanjem. Z novoizvoljenim 
Parlamentom in med finskim predsedovanjem so se pogajanja znova začela. 
 
Po intenzivni zgodnji drugi obravnavi medinstitucionalnih pogajanj na podlagi novega 
predloga finskega predsedstva, ki je spremenil začasni dogovor, sta sozakonodajalca na 
trialogu 28. novembra 2019 dosegla splošni politični dogovor, ki je vključeval ustrezna 
pogajalska izhodišča Parlamenta. Coreper je dogovorjeno besedilo potrdil 4. decembra 2019, 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pa ga je odobril 9. decembra 
2019.

Glede na to, da je stališče Sveta v prvi obravnavi, sprejeto 20. marca 2020, popolnoma 
skladno z dogovorom, doseženim v zgodnji drugi obravnavi medinstitucionalnih pogajanj, 
poročevalec predlaga, da ga Evropski parlament podpre brez sprememb, da bi to spremembo 
uredbe nemudoma sprejeli in bi začela čim prej veljati.


