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Uradni list Evropske unije

Sreda, 22. oktober 2008

— ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2002)0701),
— ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,
— ob upoštevanju člena 67 svojega Poslovnika,
— ob upoštevanju priporočila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve za drugo obravnavo
(A6-0373/2008),
1.

odobri skupno stališče;

2.

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

3.
ES;

naroči svojemu predsedniku, naj podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 254(1) Pogodbe

4.
naroči svojemu generalnemu sekretarju, da podpiše akt potem, ko je preverjeno, da so vsi postopki
pravilno zaključeni, in v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta naroči njegovo objavo v Uradnem listu
Evropske unije;
5.
naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom držav
članic.

Zaščita otrok pri uporabi interneta in drugih komunikacijskih tehnologij ***I
P6_TA(2008)0508

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki
uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (KOM(2008)0106 — C6-0092/2008 —
2008/0047(COD))
(2010/C 15 E/43)
(Postopek soodločanja: prva obravnava)
Evropski parlament,
— ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0106),
— ob upoštevanju člena 251(2) in člena 153 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala
predlog (C6-0092/2008),
— ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,
— ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj
Odbora za proračun, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za pravne zadeve ter Odbora za
pravice žensk in enakost spolov (A6-0404/2008),
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1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.
meni, da mora biti referenčni finančni znesek 55 000 000 EUR iz zakonodajnega predloga za izva
janje programa za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2013 v skladu z zgornjo mejo iz
podrazdelka 1a večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013;
3.
poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spre
meniti ali nadomestiti z drugim besedilom;
4.

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

P6_TC1-COD(2008)0047
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. oktobra 2008 z namenom
sprejetja Sklepa št. …/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega
programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije
(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve obravnave enako končnemu
zakonodajnemu aktu, Sklepu št. 1351/2008/ES.)

Spodbujanje uporabe čistih vozil za cestni prevoz ***I
P6_TA(2008)0509
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 o spremenjenem predlogu
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za
cestni prevoz (KOM(2007)0817 — C6-0008/2008 — 2005/0283(COD))
(2010/C 15 E/44)
(Postopek soodločanja: prva obravnava)
Evropski parlament,
— ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0817),
— ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija podala predlog
Parlamentu (C6-0008/2008),
— ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,
— ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj Odbora za
industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov ter Odbora za promet
in turizem (A6-0291/2008),

