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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 reglamento dėl vizų numeravimo, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1683/95, nustatantį vienodą vizų formą
(COM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2008)0188),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 62 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktį,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 67 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C6-0187/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

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

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

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Siūlomas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų formą, pakeitimas 
glaudžiai susijęs su Vizų informacine sistema (VIS), kuri turi būti įsteigta VIS reglamentu. 
Kai VIS pradės veikti, naudojantis ja bus surandama atitinkamo prašymo, susijusio su viza, 
byla pagal vizos įklijos numerį. Taigi, unikalus vizos įklijos numeris – būtina sąlygą, kad VIS 
veiktų tinkamai.

Kadangi dabartinės nuostatos, apibrėžtos Reglamente (EB) Nr. 1683/95, ir papildomos 
techninės specifikacijos nenulėmė unikalių vizų numerių naudojimo valstybėse narėse, būtina 
pakeisti Reglamento Nr. 1683/95 priedo formuluotę siekiant užtikrinti, kad būtų naudojamas 
suderintas vizos įklijos numeris iki VIS įsigaliojimo.

Tai ir yra siūlomo Reglamento (EB) Nr. 1683/95 pakeitimo tikslas, todėl pranešėjas siūlo 
pritarti Komisijos pasiūlymui be pakeitimų.
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