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USVOJENI TEKSTOVI 
 

P8_TA(2016)0145 

Sigurnost željeznica ***II 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o stajalištu Vijeća 

u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti 

željeznica (preinaka) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10580/1/2015 – C8-0417/2015), 

– uzimajući u obzir obrazložena mišljenja litavskog parlamenta, rumunjskog senata i 

švedskog parlamenta, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela 

supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta 

nije u skladu s načelom supsidijarnosti, 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 

2013.1, 

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. listopada 2013.2, 

– uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju3 o prijedlogu Komisije upućenom 

Parlamentu i Vijeću (COM(2013)0031), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za promet i turizam (A8-

0056/2016), 

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju; 

2. prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji; 

                                                 
1 SL C 327, 12.11.2013., str. 122. 
2 SL C 356, 5.12.2013., str. 92. 
3 Usvojeni tekstovi od 26.2.2014., P7_TA(2014)0150. 



 

 

3. utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća; 

4. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 

297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 

5. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci 

propisno zaključeni te da u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća pripremi njegovu 

objavu, zajedno s izjavom Komisije na tu temu, u Službenom listu Europske unije; 

6. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 



 

 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

Izjava Komisije o dokumentima s obrazloženjima 

Komisija podsjeća da su se Europski parlament, Vijeće i Komisija u Zajedničkoj političkoj 

izjavi od 27. listopada 2011. o dokumentima s obrazloženjima složili da podaci o prenošenju 

direktiva u nacionalna zakonodavstva koje države članice dostavljaju Komisiji moraju biti 

„jasni i precizni” kako bi se Komisiji olakšalo izvršavanje njezina zadatka nadgledanja 

primjene prava Unije. U ovom slučaju dokumenti s obrazloženjima bili bi korisni u 

spomenute svrhe. Komisija žali što konačni tekst ne sadržava odredbe u tom pogledu. 

 


