
 

 

P7_TA(2014)0021 

Apoeni in tehnične specifikacije eurokovancev, namenjenih obtoku * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2014 o predlogu 

uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku 

(prenovitev) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE)) 

 

(Posvetovanje – prenovitev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0184), 

– ob upoštevanju člena 128(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se 

je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0132/2013), 

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

sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1, 

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 17. junija 2013, naslovljenega na 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 87(3) Poslovnika, 

– ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0479/2013), 

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

Komisije predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene 

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

in omenjene spremembe, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb; 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije; 

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

Parlament; 

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

predlog Komisije; 

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

                                                 
1  UL C 77, 28.3.2002, str. 1. 



 

 

Sprememba  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(4) Enotni sistem kovancev Unije vzbuja 

zaupanje javnosti in zajema tehnološke 

inovacije, kar zagotavlja, da je sistem varen, 

zanesljiv in učinkovit. 

(4) Enotni sistem kovancev Unije vzbuja 

zaupanje javnosti in zajema tehnološke 

inovacije, kar zagotavlja, da je sistem 

varen, zanesljiv in učinkovit. Omogočiti bi 

moral tudi boj proti ponarejanju. 

 

Sprememba  2 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

8. Komisija vse pomembne informacije o 

novih nacionalnih motivih tečajnih 

kovancev objavi v Uradnem listu Evropske 

unije. 

8. Komisija vse pomembne informacije o 

novih nacionalnih motivih tečajnih 

kovancev objavi v Uradnem listu Evropske 

unije.  

 Komisija obvesti Parlament o morebitnem 

nasprotovanju v skladu z odstavkom 5.  

 

 

 


