
 

 

P7_TA(2013)0583 

Sprememba Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja 

Mayotte * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2013 o osnutku 

direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe položaja 

Mayotta (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE)) 

 

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0413) in osnutka Sveta 

(14220/2013), 

– ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 

Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0355/2013), 

– ob upoštevanju člena 155(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, to je pravne podlage, 

ki jo je za svoj predlog izbrala  Komisija, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi, 

– ob upoštevanju členov 55 in 37 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0414/2013), 

1. odobri osnutek Sveta, kakor je bil spremenjen; 

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 

Parlament; 

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 

svoj osnutek; 

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

nacionalnim parlamentom. 

 

Sprememba  1 

Osnutek direktive 

Naslov 

 

Osnutek Sveta Sprememba 

Predlog direktive Sveta o spremembi 

Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi 

spremembe položaja Mayotta 

Predlog sklepa Sveta o spremembi 

Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi 

spremembe statusa otočja Mayotte 



 

 

 

 

Sprememba  2 

Osnutek direktive 

Sklicevanje 1 

 

Osnutek Sveta Sprememba 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije in zlasti člena 349 

Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije ter zlasti člena 155(2) in 

člena 349 Pogodbe, 

 

 

Sprememba  4 

Osnutek direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Osnutek Sveta Sprememba 

(1) Evropski Svet je s Sklepom 

2012/419/EU1 sklenil, da od 

1. januarja 2014 spremeni položaj Mayotta 

v razmerju do Evropske unije. Zato 

Mayotte od navedenega dne ne bo več 

čezmorsko ozemlje, temveč najbolj 

oddaljena regija Unije v smislu členov 349 

in 355(1) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije. Zaradi te spremembe pravnega 

položaja Mayotta se bo pravo Unije na 

Mayottu uporabljalo od 1. januarja 2014. 

Vendar bi bilo treba zaradi posebnih 

strukturno pogojenih socialnih in 

gospodarskih razmer na Mayottu kot novi 

najbolj oddaljeni regiji določiti nekatere 

posebne ukrepe v zvezi s posebnimi pogoji 

uporabe prava Unije. 

(1) Evropski Svet je s Sklepom 

2012/419/EU1 sklenil, da od 

1. januarja 2014 spremeni položaj Mayotta 

v razmerju do Evropske unije. Zato 

Mayotte od navedenega dne ne bo več 

čezmorsko ozemlje, temveč najbolj 

oddaljena regija Unije v smislu členov 349 

in 355(1) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije. Zaradi te spremembe pravnega 

položaja Mayotta se bo pravo Unije na 

Mayottu uporabljalo od 1. januarja 2014. 

Vendar bi bilo treba zaradi posebnih 

strukturno pogojenih socialnih in 

gospodarskih razmer na Mayottu kot novi 

najbolj oddaljeni regiji določiti nekatere 

posebne ukrepe. 

__________________ __________________ 

1 UL L 204, 31.7.2012, str. 131. 1 UL L 204, 31.7.2012, str. 131. 

 



 

 

Sprememba  5 

Osnutek direktive 

Slovesni obrazec 

 

Osnutek Sveta Sprememba 

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO: SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 

 

 

Sprememba  6 

Osnutek direktive 

Člen 1 

Direktiva 2010/18/EU 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Osnutek Sveta Sprememba 

V členu 3(2) Direktive 20101/18/EU se 

doda naslednji pododstavek:  

V členu 3(2) Direktive 2010/18/EU se 

doda naslednji pododstavek: 

„Z odstopanjem od prvega pododstavka se 

za Mayotte kot novi najbolj oddaljeni 

regiji v smislu člena 349 PDEU dodatni 

rok podaljša do 31. decembra 2018.“ 

„Za francosko najbolj oddaljeno regijo 

Mayotte se dodatni rok iz prvega 

pododstavka podaljša do 31. decembra 

2018.“ 

 

Sprememba  7 

Osnutek direktive 

Člen 2 

 

Osnutek Sveta Sprememba 

Ta direktiva je naslovljena na Francosko 

republiko. 

Ta sklep je naslovljen na Francosko 

republiko. 

 

Sprememba  8 

Osnutek direktive 

Člen 3 

 

Osnutek Sveta Sprememba 

Ta direktiva začne veljati 1. januarja 2014. Ta sklep začne veljati 1. januarja 2014. 

 

 


