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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. 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 pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos pozicijos po pirmojo svarstymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir reglamento (EB) Nr. 987/2009 nuostatų taikymo 
trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, išplėtimo
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą (11160/4/2010 –
C7-0208/2010),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0439),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Komisija pateikė Europos 
Parlamentui pasiūlymą (C7-0208/2010),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir 
79 straipsnio 2 dalies b pastraipą,

– atsižvelgdamas į savo poziciją, priimtą pirmojo svarstymo metu1,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2010 m. sausio 16 d. 
nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto antrajam svarstymui pateiktas 
rekomendacijas (A7-0000/2010),

1. pritaria Tarybos pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos 
visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

                                               
1 OL C 294 E, 2009 12 3, p. 259.
2 OL C 151, 2008 6 17, p. 50.
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5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šis reglamento projektas yra skirtas užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiams, kurie teisėti 
nuolatiniai ES gyventojai ir kurie atsidūrė tarpvalstybinėje padėtyje, kuri apima mažiausiai 
dvi valstybes nares, būtų taikomos tos pačios taisyklės, skirtos socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimui, kaip ir ES piliečiams pagal peržiūrėtas taisykles, pateikiamas  reglamente 
(EB) Nr. 883/2004 ir jį įgyvendinančiame reglamente (reglamentas (EB) Nr. 987/2009).

kai Komisija pirmą kartą pateikė pasiūlymą, ji konsultavosi su Europos Parlamentu ir pritarė 
dviems jo pakeitimams, pateikiamiems  reglamente 859/2003, t.y. pakeisti nuorodą į 
Pagrindinių teisių chartiją ir taip pat nurodant, kad aukšti socialinės apsaugos standartai yra 
Europos Sąjungos tikslas. Abu šie pakeitimai (kaip ketvirta ir septinta konstatuojamosios 
dalys) buvo įtraukti į Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą, vykusį 2010 m. liepos 26 dieną.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, šiai byla taikoma įprasta teisėkūros procedūra. 2010 m. 
gegužės mėn. EP patvirtino savo balsavimo rezultatus pagal konsultavimosi procedūrą, kuri 
pagal naująją procedūrą tapo pirmuoju EP svarstymu.

Tarybos pozicijoje po pirmojo svarstymo nėra jokių nuorodų į priedus ar į specialiąsias 
nuostatas, skirtas dalyvaujančioms valstybėms narėms. tai taip pat atitinka Europos 
Parlamento pirmojo svarstymo poziciją.

Taryba siūlo keletą pakeitimų.  Jie apima keletą konstatuojamųjų dalių dėl tam tikrų valstybių 
narių dalyvavimo pagal pasiūlymo teisinį pagrindą, t. y. 79 straipsnio 2 dalies b pastraipą. 
(17,18 ir 19 konstatuojamosios dalys). Apgailestaujama, kad Danija nedalyvauja 
koordinavimo sistemoje dėl trečiųjų šalių piliečių. Airija nusprendė dalyvauti, tačiau 
pranešėjo nusivylimui JK pasirinko nedalyvauti ir taikys dabar galiojančias taisykles: jūsų 
pranešėjas mano, kad taip atsitraukiama nuo įsipareigojimo supaprastinti, kuris yra 
reglamento Nr. 883/2004  pagrindas, ir nutolstama nuo lygiateisiškumo principo.

8 konstatuojamoje pasiūlymo originalo dalyje (dabar Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą 
10 konstatuojamoji dalis) išaiškinamos valstybių narių teisės dėl jų galių dėl sprendimo apie 
asmens teisėtą buvimą jų teritorijoje. 13 konstatuojamoje dalyje išaiškinamos asmens (ar jo 
paveldėtojams) teisės, kurias jie įgavo teisėtai gyvendami šalyje) turėti teises į tam tikras 
socialines išmokas.

Greitas naujo reglamento patvirtinimas suteiktų galimybę jį nedelsiant integruoti į peržiūrėtą 
reglamentų Nr. 883/2004 ir 987/2009 administravimą ir užtikrintų teisėtai gyvenančių trečiųjų 
šalių piliečių lygiateisiškumą socialinės apsaugos srityje. Pranešėjas nutarė nepateikti jokių 
pakeitimų dėl Tarybos pozicijos po pirmojo svarstymo ir rekomenduoja ją patvirtinti 
komitete.


