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PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2015)0055 

Sąjungos tarifinės aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, 

paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotos ***I 

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, atidarančio tam tikras Sąjungos tarifines 

aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei 

sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotas bei numatančio tokių kvotų administravimą 

(kodifikuota redakcija) (COM(2014)0594 – C8-0169/2014 – 2014/0276(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2014)0594), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 

straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0169/2014), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės 

aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0052/2014), 

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 

grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus 

                                                 
1  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
2  OL C 102, 1996 4 4, p. 2. 



 

 

nekeičiant jų esmės; 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



 

 

P8_TC1-COD(2014)0276 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo 

atidaromos tam tikros Sąjungos tarifinės aukštos kokybės galvijienos, taip pat 

kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotos bei 

numatomas tokių kvotų administravimas (kodifikuota redakcija) 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Reglamentą (ES) 2015/754.) 


