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Zavarovanje in pozavarovanje (SOLVENTNOST II) (prenovitev) ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu 

Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju 

dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (prenovitev) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 

– 2007/0143(COD)) 

 

(Postopek soodločanja – prenovitev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0361) in 

spremenjenega predloga (KOM(2008)0119), 

– ob upoštevanju členov 251(2) in 47(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 

Parlamentu podala predlog (C6-0231/2007), 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 

sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1, 

– ob upoštevanju privolitve predstavnika Sveta v pismu z dne 1. aprila 2009 o sprejetju 

spremenjenega predloga v skladu s prvo alineo drugega pododstavka člena 251(2) 

Pogodbe ES, 

– ob upoštevanju členov 80a in 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0413/2008), 

A. ker po mnenju svetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije zadevni predlog ne vključuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 

opredeljene kot take, in ker je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 

prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez 

vsebinskih sprememb, 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine 

pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije ter kakor je bil spremenjen 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. 

                                                 
1  UL C 77, 28.03.2002, str. 1. 



P6_TC1-COD(2007)0143 

 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z 

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

opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) 

(prenovitev) 

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

obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2009/138/ES.) 

 


