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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
evropském sdružení pro přeshraniční spolupráci 
(00000/2006 – C6-0000/2006 –2004/0168 (COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (00000/2006 – C6-0000/2006),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2004)0496)2,

– s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2006)0094)3,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro regionální rozvoj 
(A6-0000/2006),

1. schvaluje společný postoj;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 
odst. 1 Smlouvy o ES;

4. pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly 
řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  
1 Texty přijaté 6. 7. 2005, P6_TA(2005)0280.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
3 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účelem návrhu Komise o evropském sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS) bylo posílit 
a podpořit přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci s cílem dosáhnout sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti. S ohledem na obtíže, se kterými se členské státy spolu 
s místními a regionálními orgány při vykonávání přeshraničních činností setkávají, je nutné 
zřídit na úrovni Společenství nástroj spolupráce, jenž na území Společenství umožní vytvořit 
sdružení pro spolupráci, která mají právní subjektivitu. Využívání ESPS by mělo být 
dobrovolné. 

Zpráva o evropském sdružení pro územní spolupráci (ESÚS) byla Evropským parlamentem 
přijata jednomyslně v prvním čtení v červenci 2005. Zpravodaj navrhnul pro tento nástroj 
nový název, který odráží tři aspekty nové evropské územní spolupráce navržené Komisí pro 
období 2007–2013: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci. Stanovisko 
Evropského parlamentu navázalo na nezbytné změny navržené Evropskou radou, které 
posílily roli členských států, a to zvláště v níže uvedených článcích: 

Ø Zřízení ESÚS (čl. 3 odst. 2)
Ø Kontrola správy veřejných prostředků (článek 3b)
Ø Likvidace, platební neschopnost, zastavení plateb a odpovědnost (článek 8a)

Přestože byly zavedeny významné změny, zpravodaj se domnívá, že podstata evropského 
sdružení pro územní spolupráci byla zachována. To, že tento nástroj vstoupí v platnost, 
usnadní posílení přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce mezi jednotlivými 
členy Společenství, což umožní uplatnění programů územní spolupráce, ať již 
spolufinancovaných Společenstvím nebo bez finančního příspěvku (čl. 159 odst. 3 Smlouvy).


