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P6_TA(2008)0600 

Prilagoditev nekaterih aktov Sklepu Sveta 1999/468/ES - Prilagoditev 

regulativnemu postopku s pregledom (Četrti del) ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2008 o predlogu 

Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se 

uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil 

spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – 

Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del (KOM(2008)0071 – C6-

0065/2008 – 2008/0032(COD)) 

 

(Postopek soodločanja: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0071), 

– ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 47(2), 55, 71(1), 80(2), 95, 152(4)(a) in (b), 175(1) 

in 285(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-

0065/2008), 

– ob upoštevanju obveze, ki jo je predstavnik Sveta navedel v pismu z dne 4. decembra 

2008 o sprejetju predloga, kakor je bil spremenjen, v skladu s členom 251(2), drugi 

stavek, prva alinea, Pogodbe ES, 

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za ekonomske in 

monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno 

zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji 

trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem (A6-0301/2008), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

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. 



 

- 3 - 

P6_TC1-COD(2008)0032 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 16. decembra 2008 z 

namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi 

nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 

1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu 

postopku s pregledom – Četrti del 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve 

obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (ES) št. .../2009.) 

 


