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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 atsiţvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys ţymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai ţymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas ţymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys ţymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą paţymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Neţymimi tik grynai techninio pobūdţio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies 

keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos 

teisės aktas“) 

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsiţvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11779/1/2015 – C8-

0008/2016), 

– atsiţvelgdamas į Austrijos Bundesrato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo, 

– atsiţvelgdamas į 2013 m. gruodţio 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę
1
, 

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu, 

– atsiţvelgdamas į savo poziciją
2
 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 

Tarybai (COM(2013) 0260) per pirmąjį svarstymą, 

– atsiţvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsiţvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 

– atsiţvelgdamas į Ţemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendacijas antrajam 

svarstymui (A8-0041/2016), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

2. pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie 

šios rezoliucijos; 

3. atsiţvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos; 

4. paţymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

5. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

6. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos 

procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas 

                                                 
1
 OL C 170, 2014 6 5, p. 104. 

2
 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0381. 
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būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

7. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 
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PRIEDAS 

 

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras pareiškimas dėl atsparumo 

antimikrobinėms medžiagoms 

 

Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Kovos su atsparumo 

antimikrobinėms medţiagoms keliamomis grėsmėmis veiksmų planas“ (COM(2011) 0748) 

pabrėţiama Reglamento dėl uţkrečiamųjų gyvūnų ligų (gyvūnų sveikatos teisės akto) 

prevencinė svarba ir vėliau tikėtinai maţesnis antibiotikų naudojimas gydant gyvūnus. Be šio 

reglamento reikalavimų, valstybės narės raginamos įsipareigoti rinkti aktualius, palyginamus 

ir pakankamai išsamius duomenis apie antimikrobinių vaistų naudojimą gydant gyvūnus ir 

siųsti šiuos duomenis Komisijai, kad būtų uţtikrintas apdairesnis antimikrobinių vaistų 

naudojimas gydant gyvūnus ir taip būtų prisidedama prie atsparumo antimikrobinėms 

medţiagoms rizikos maţinimo. 

 

 

Komisijos pareiškimas dėl reguliarių antimikrobinių vaistų naudojimo gydant gyvūnus 

Sąjungoje ataskaitų 

 

Komisija įsipareigoja reguliariai skelbti antimikrobinių vaistų naudojimo gydant gyvūnus 

Europos Sąjungoje ataskaitas, parengtas remiantis valstybių narių siunčiamais duomenimis. 

 

 

Komisijos pareiškimas dėl gyvūnų gerovės 

 

Šiame reglamente nustatomos gyvūnų ligų, kuriomis gali uţsikrėsti gyvūnai arba ţmonės, 

prevencijos ir kontrolės taisyklės, tačiau nėra nuostatų, kuriomis konkrečiai būtų 

reglamentuojama gyvūnų gerovė, nors gyvūnų sveikata ir gerovė yra susiję. Sąjunga turi gerai 

išvystytą gyvūnų gerovės acquis, apimančią įvairias gyvūnų rūšis (broilerius, dedekles vištas, 

kiaules ir veršelius) ir veiklą (auginimo, skerdimo, transporto, mokslinių tyrimų ir kt.). Šie 

gyvūnų gerovės teisės aktai bus būtinai taikomi ir toliau. Komisija yra tvirtai pasiryţusi 

visokeriopai atsiţvelgti į gyvūnų gerovę pagal Sutarties 13 straipsnį ir laikydamasi jame 

nustatytų ribų, taip pat visiškai įgyvendinti ir plėtoti šios srities teisės aktus. 
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