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Razširitev določb Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009 na 

državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na 

podlagi njihovega državljanstva ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. oktobra 2010 o stališču Sveta v 

prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

razširitvi določb Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009 na državljane 

tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega 

državljanstva (11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (11160/4/2010 – C7-0208/2010), 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0439), 

– ob upoštevanju člena 63(4) in člena 67 Pogodbe ES, na podlagi katerih se je Svet 

posvetoval s Parlamentom (C6-0289/2007), 

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 9. julija 20081, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 

"Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 

postopke odločanja" (KOM(2009)0665), 

– ob upoštevanju členov 294(7) in 79(2)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o posledicah začetka veljavnosti 

Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja 

(KOM(2009)0665) – "omnibus"2, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. januarja 

20083, 

– ob upoštevanju člena 72 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za zaposlovanje in socialne 

zadeve (A7-0261/2010), 

1. odobri stališče Sveta; 

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 
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3. naroči svojemu predsedniku, naj akt podpiše s predsednikom Sveta v skladu s členom 

297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj po tem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni 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. 

 


