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PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2016)0144 

Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje ***II 

2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį 

svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija) 

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10579/1/2015 – C8-

0416/2015), 

– atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal 

Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas 

nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo 

principo, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 7 d. Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją3 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 

Tarybai (COM(2013)0030) per pirmąjį svarstymą, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui 

(A8-0071/2016), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

                                                 
1  OL C 327, 2013 11 12, p. 122. 
2  OL C 356, 2013 12 5, p. 92. 
3  Priimti tekstai 2014 2 26, P7_TA(2014)0149. 



 

 

2. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos; 

3. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

4. cituojant aktą siūlo jį vadinti I. Bilbao Barandicos ir A. Matīsso direktyva dėl 

geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija)1; 

5. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

6. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai atliktos visos 

procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas 

kartu su susijusiu Komisijos pareiškimu būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje; 

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

parlamentams. 

                                                 
1  Deryboms dėl akto Parlamento ir Tarybos vardu vadovavo atitinkamai Izaskun Bilbao 

Barandica ir Anrijs Matīss. 



 

 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Komisijos pareiškimas dėl aiškinamųjų dokumentų 

 

Komisija primena, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija savo 2011 m. spalio 27 d. 

bendrame politiniame pareiškime dėl aiškinamųjų dokumentų pripažino, jog informacija apie 

direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę, kurią Komisijai teikia valstybės narės, turi būti aiški 

ir tiksli, kad Komisijai būtų lengviau atlikti savo užduotį stebėti, kaip taikoma Sąjungos teisė. 

Esamu atveju aiškinamieji dokumentai šiuo tikslu būtų buvę naudingi. Komisija apgailestauja, 

kad galutiniame tekste nepateikta atitinkamų reikiamų nuostatų. 

 

 


