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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 (EB) Nr. 1339/2001, išplečiančio Reglamento 
(EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, 
veikimą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros 
valiutos
(14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Konsultavimosi procedūra - pakartotinis konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos tekstą (14533/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0525),

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 17 d. poziciją1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C6-0481/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 43 straipsnio 1 dalį ir 55 straipsnio 3 
dalį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0503/2008),

1. pritaria Tarybos tekstui;

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 arba pakeisti jį kitu tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

1 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0280.
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Pavadinimas Euro apsaugos nuo padirbinėjimo priemonės valstybėse narėse, kurios 
dar nėra įsivedusios euro kaip bendros valiutos

Nuorodos 14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Konsultacijos su EP data 9.12.2008

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje 
data

LIBE

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
       Paskelbimo plenariniame posėdyje 
data

ECON

Nuomonė nepareikšta
       Nutarimo data

ECON
8.12.2008

Pranešėjas(-ai)
       Paskyrimo data

Gérard Deprez
2.12.2008

Pakeistas (-i) pranėšėjas(-ai) Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra

Supaprastinta procedūra - nutarimo 
data

2.12.2008

Svarstymas komitete 2.12.2008

Priėmimo data 2.12.2008


