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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
  večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje
(00000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (00000/2006 – C6-0000/2006),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2004)0496)2,

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2006)0094)3,

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za regionalni razvoj 
(A6-0000/2006)

1. sprejme skupno stališče;

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

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 
podlagi člena 254(1) Pogodbe ES;

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 
postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni 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.

  
1 Besedila, sprejeta 6.7.2005, P6_TA(2005)0280.
2 Še neobjavljeno v UL.
3 Še neobjavljeno v UL.
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OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije o evropski skupini za čezmejno sodelovanje je okrepiti in 
spodbujati čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje, da bi dosegli socialno, 
gospodarsko in ozemeljsko kohezijo. Ker se države članice, lokalne in regionalne oblasti pri 
izvajanju čezmejnih dejavnosti soočajo s težavami, je treba vzpostaviti instrument 
sodelovanja na ravni Skupnosti, ki bo omogočal ustanavljanje skupin za sodelovanje na 
ozemlju Skupnosti, ki bodo imele značaj pravne osebe. Sodelovanje v evropski skupini za 
čezmejno sodelovanje naj ne bi bilo obvezno. 

Poročilo evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje je bilo na prvi obravnavi v Evropskem 
parlamentu julija 2005 sprejeto soglasno. Poročevalec je za novi instrument predlagal drugo 
poimenovanje, ki naj odraža tri vidike cilja novega evropskega ozemeljskega sodelovanja, ki 
ga je za obdobje 2007-2013 predlagala Komisija: čezmejno, nadnacionalno in medregionalno 
sodelovanje. Evropski parlament je v svojem stališču upošteval bistvene spremembe, ki jih je 
predlagal Svet, s katerimi so države članice dobile večjo vlogo, zlasti v naslednjih členih: 

Ø ustanovitev evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje (člen 3(2))
Ø nadzor nad upravljanjem javnih skladov (člen 3b)
Ø likvidacija, plačilna nesposobnost, prenehanje plačevanja in odgovornost (člen 8a)

Poročevalec meni, da je kljub bistvenim spremembam narava evropske skupine za ozemeljsko 
sodelovanje ostala nespremenjena. Poleg tega bo začetek veljavnosti tega instrumenta 
prispeval h krepitvi čezmejnega, nadnacionalnega in medregionalnega sodelovanja v 
Skupnosti med udeleženci, ki izvajajo programe ozemeljskega sodelovanja, ki jih sofinancira 
Skupnost, ali take brez finančnega posredovanja Skupnosti (člen 159(3) pogodbe).


