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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 pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas 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 žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio 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 direktyvą dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo 

mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų 

programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų 

(nauja redakcija) 

(14958/2016 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (14958/2016 – C8-

0131/2016), 

– atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl 

subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje 

tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 d. Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją3 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 

Tarybai (COM(2013) 0151) per pirmąjį svarstymą, 

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendacijas 

antrajam svarstymui (A8-0166/2016), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

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

rezoliucijos; 

3. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

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

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

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

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

                                                 
1  OL C 341, 2013 11 21, p. 50. 
2  OL C 114, 2014 4 15, p. 42. 
3  2014 2 25 priimti tekstai, P7_TA(2014)0122. 
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būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

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

parlamentams. 
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TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

 

Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas dėl 20 straipsnio 2 dalies f punkte 

nurodyto atmetimo pagrindo 

Europos Parlamento ir Komisijos supratimu, pagal šios direktyvos 20 straipsnio 2 dalies 

f punktą valstybėms narėms leidžiama atmesti prašymą tik išnagrinėjus kiekvieną konkretų 

atvejį ir atsižvelgiant į konkrečias su trečiosios šalies piliečiu susijusias aplinkybes ir 

proporcingumo principą bei remiantis įrodymais arba rimtomis ir objektyviomis priežastimis. 

Komisija užtikrins, kad valstybės narės, perkeldamos direktyvą į nacionalinę teisę, 

įgyvendintų šią nuostatą vadovaudamosi šiuo aiškinimu, ir, vykdydama savo įsipareigojimus 

pagal 39 straipsnį, apie tai informuos Europos Parlamentą ir Tarybą. 

Europos Parlamentas ir Komisija mano, kad minėtosios nuostatos įtraukimas į šią direktyvą 

neturėtų būti laikomas precedentu nustatant teisėtos migracijos priemones ateityje. 
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, 

mokinių mainų, atlyginamo arba neatlyginamo stažavimosi, 

savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo „Au pair“ programoje tikslais 

sąlygos (nauja redakcija) 
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