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Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 o stališču Sveta 

v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 

2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi 

komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v 

javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 

2013/0309(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10788/2/2015 – C8-0294/2015), 

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj irskega parlamenta, malteške poslanske zbornice, 

avstrijskega zveznega sveta in švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi 

načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega 

akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. januarja 

20141, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 31. januarja 20142, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi3 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2013)0627), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za industrijo, raziskave in 

energetiko (A8-0300/2015) 

                                                 
1  UL C 177, 11.6.2014, str. 64. 
2  UL C 126, 26.4.2014, str. 53. 
3  Sprejeta besedila, 3.4.2014, P7_TA(2014)0281. 



 

 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 

podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

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

postopki pravilno zaključeni, podpiše 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. 

 

 


