
Europos Parlamentas
2014-2019

PRIIMTI TEKSTAI

P8_TA(2019)0007

Laikinas tam tikruose ES ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose 
numatytų lengvatų panaikinimas ***I
2019 m. sausio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir 
kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos 
Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas 
(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0206),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 207 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-
0158/2018),

– 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. gruodžio 5 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 Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8-0330/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pritaria Parlamento ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos, 
kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu 
pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu; 

3. 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;



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



P8_TC1-COD(2018)0101

Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. sausio 15 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo 
įgyvendinamos dvišalės apsaugos sąlygos ir kiti mechanizmai, suteikiantys galimybę 
laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytuose 
prekybos susitarimuose numatytas lengvatas

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 
teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/287.)



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR KOMISIJOS BENDRAS PAREIŠKIMAS 

Europos Parlamentas ir Komisija sutaria, kad svarbu glaudžiai bendradarbiauti siekiant 

įgyvendinti susitarimus, išvardytus 2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2019/2871, kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, 

suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų 

šalių susitarimuose numatytas lengvatas, priede. Tuo tikslu jie sutaria, kad kai Europos 

Parlamentas priims rekomendaciją inicijuoti apsaugos priemonių tyrimą, Komisija atidžiai 

išnagrinės, ar tenkinamos reglamente nustatytos ex-officio inicijavimo sąlygos. Jei Komisija 

nuspręs, kad tos sąlygos netenkinamos, ji pateiks Europos Parlamento atsakingam komitetui 

ataskaitą, kurioje bus paaiškinti visi veiksniai, susiję su tokio tyrimo inicijavimu. 
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