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Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas 
skirti likusias sumas ***I
2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo 
skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 
įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines 
programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 
516/2014 (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0719),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 78 
straipsnio 2 dalį ir į 79 straipsnio 2 ir 4 dalis, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C8-0448/2018),

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

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. lapkričio 30 d. laišku Tarybos 
atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-
0370/2018),

A. kadangi dėl skubos priežasčių yra pateisinama balsuoti prieš pasibaigiant Protokolo Nr. 
2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam 
aštuonių savaičių terminui;



1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją1;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 Ši pozicija pakeičia 2018 m. lapkričio 29 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, 
P8_TA(2018)0468).
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Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo dėl 
pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 
2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems 
veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 
teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/2000.)


