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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 
2006/144/EB dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007–2013 m. 
programavimo laikotarpis)
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0306),

– atsižvelgdamas į EB sutartį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos 
(C6-0239/2008),

– atsižvelgdamas į Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto 
nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas, pranešti apie 
tai Parlamentui;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 2 punktas
Sprendimas 2006/144/EB
Priedo 3 dalies 3.4a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Investicinė parama pagal 1 kryptį gali 
būti skirta vandens ir kitas sąnaudas 
taupančioms mašinoms ir įrenginiams, taip 
pat atsinaujinančios energijos gamybai 
ūkiuose. Investicinė parama žemės ūkio bei
maisto grandinėje ir miškininkystės 
sektoriuje turėtų padėti lengviau sukurti
naujoviškus ir darnius biokuro perdirbimo
būdus.

i) Investicinė parama pagal 1 kryptį gali 
būti skirta energiją, vandenį ir kitas 
sąnaudas taupančioms mašinoms ir 
įrenginiams įsigyti, taip pat ūkiuose 
naudojamai atsinaujinančiai energijai 
gaminti. Investicinė parama žemės ūkio 
maisto produktų ir miškininkystės 
sektoriuose turėtų padėti kurti naujoviškus 
ir tvaresnius iškastinio kuro pakeitimo ir 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo, įskaitant antros 
kartos agrokurą, būdus. 

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pirmos kartos agrokuro naudojimo rezultatai energetikos ir ekologijos 
požiūriais nėra labai geri, jo gamyba neturėtų būti skatinama.
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