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Pakeitimas  1 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano aspektai, susiję su civiline, komercine, 

šeimos ir tarptautine privatine teise 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

N konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

N. kadangi Sąjungos teis÷ turi pasitarnauti 

piliečių interesams, ypač kalbant apie 

šeimos teisę ir civilin÷s būkl÷s aktus, 

N. kadangi Sąjungos teis÷ turi pasitarnauti 

piliečių interesams, ypač kalbant apie 

šeimos teisę ir civilin÷s būkl÷s aktus, taip 

pat turi būti visapusiškai laikomasi 

subsidiarumo principo, 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano aspektai, susiję su civiline, komercine, 

šeimos ir tarptautine privatine teise 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

40. pabr÷žia, kad būtina užtikrinti abipusį 

nacionalinių administracijų parengtų 

oficialių dokumentų pripažinimą; palankiai 

vertina Komisijos pastangas užtikrinti 

piliečiams galimybes naudotis jų teise 

laisvai jud÷ti ir tvirtai remia planus 

užtikrinti abipusį civilinį statusą 

patvirtinančių dokumentų pripažinimą; 

ragina d÷ti dar didesnes pastangas siekiant, 

kad dar labiau sumaž÷tų kliūčių teise 

laisvai jud÷ti besinaudojantiems piliečiams, 

ypač kai tai susiję su galimybe gauti jiems 

priklausančią socialinę paramą ir 

pasinaudoti savo teise balsuoti 

savivaldybių rinkimuose; 

40. pabr÷žia, kad būtina užtikrinti abipusį 

nacionalinių administracijų parengtų 

oficialių dokumentų pripažinimą; palankiai 

vertina Komisijos pastangas užtikrinti 

piliečiams galimybes naudotis jų teise 

laisvai jud÷ti; ragina d÷ti dar didesnes 

pastangas siekiant, kad dar labiau sumaž÷tų 

kliūčių teise laisvai jud÷ti 

besinaudojantiems piliečiams, ypač kai tai 

susiję su galimybe gauti jiems 

priklausančią socialinę paramą ir 

pasinaudoti savo teise balsuoti 

savivaldybių rinkimuose; pripažįsta 

valstybių narių suverenitetą šeimos teis÷s 

klausimais; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano aspektai, susiję su civiline, komercine, 

šeimos ir tarptautine privatine teise 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. pabr÷žia, kad reikia laikytis 

subsidiarumo principo, ypač taikant 

tarpvalstybinio pobūdžio šeimos teis÷s 

priemones, kaip aiškiai nurodoma 

Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 

81 straipsnio 3 dalyje;  

Or. en 

 

 

 


