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UKÁZKA VYBRANÉ HLASOVACÍ PROCEDURY I. 

 První čtení: 

 a) Rada přijme za podmínek uvedených v odstavci 1 na návrh Komise a po obdržení stanoviska Evropského parlamentu 

kvalifikovanou většinou společný postoj. 

 

 Druhé čtení 

 b)  Společný postoj Rady je sdělen Evropskému parlamentu. Rada a Komise informují Evropský parlament o všech důvodech, které 

Radu vedly k přijetí společného postoje, a rovněž o postoji Komise. 

 Pokud ve lhůtě tří měsíců od tohoto oznámení Evropský parlament společný postoj schválí nebo se v této lhůtě nevyjádří, přijme 

Rada daný akt odpovídající společnému postoji s konečnou platností. 

 

 c) Evropský parlament může ve lhůtě tří měsíců uvedené v písmenu b nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů 

navrhnout změny společného postoje Rady. Může rovněž stejnou většinou společný postoj Rady zamítnout. Výsledek jednání 

sdělí Radě a Komisi 



UKÁZKA VYBRANÉ HLASOVACÍ PROCEDURY II. 

Zamítne-li Evropský parlament společný postoj Rady, může Rada ve druhém čtení rozhodovat pouze jednomyslně. 

d) Komise ve lhůtě jednoho měsíce přezkoumá návrh, na jehož základě Rada přijala společný postoj, s přihlédnutím ke změnám navrženým 

Evropským parlamentem. 

Komise postoupí Radě v téže době jako svůj přezkoumávaný návrh pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, který nepřijala, a vyjádří 

svůj názor na ně. Rada může tyto pozměňovací návrhy přijmout jednomyslně. 

(e) Rada přijímá Komisí přezkoumaný návrh kvalifikovanou většinou. K pozměnění Komisí přezkoumaného návrhu Radou je v ní potřeba 

jednomyslnost. Rada může přijmout rozhodnutí, které se od návrhu přezkoumaného Komisí odchyluje, pouze jednomyslně. 

f) V případech uvedených v písmenech c), d) a e) je Rada povinna rozhodnout ve lhůtě tří měsíců. Nepřijme-li během této lhůty rozhodnutí, 

považuje se návrh Komise za nepřijatý. 
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