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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 pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo pagal Tarybos sprendimo (ES) 2015/1523 

ir Tarybos sprendimo (ES) 2015/1601, kuriais Italijos ir Graikijos labui nustatomos 

laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje, 9 straipsnį Švedijos labui 

nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje 

(COM(2015) 0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) 

(Konsultavimosi procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015) 0677), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 78 ir 3 straipsnius, pagal 

kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0017/2016), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-

0170/2016), 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 

atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą; 

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 

Komisijos pasiūlymą; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Švedijoje susidarė nepaprastoji padėtis, 

susijusi staigiu trečiųjų šalių piliečių 

antplūdžiu dėl staigaus migracijos srautų 

pokyčio. 2015 m. gruodžio 8 d. Švedija 

oficialiai paprašė sustabdyti jos 

įsipareigojimų vykdymą pagal Tarybos 

sprendimus (ES) 2015/1523 ir (ES) 

(5) Švedijoje susidarė nepaprastoji padėtis, 

susijusi staigiu trečiųjų šalių piliečių 

antplūdžiu dėl staigaus migracijos srautų 

pokyčio. 2015 m. gruodžio 8 d. Švedija 

oficialiai paprašė sustabdyti jos 

įsipareigojimų vykdymą pagal Tarybos 

sprendimus (ES) 2015/1523 ir (ES) 
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2015/1601; 2015/1601, nes ji susiduria su 

problemomis tiek kaip šalis, į kurią 

atvykstama pirmiausiai, tiek kaip 

galutinės paskirties šalis; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) 2015 m. Švedijoje užregistruotas 

didžiausias vienam gyventojui tenkantis 

tarptautinės apsaugos prašytojų skaičius ES 

(11 503 pareiškėjų milijonui gyventojų); 

(9) 2015 m. Švedijoje užregistruotas 

didžiausias vienam gyventojui tenkantis 

tarptautinės apsaugos prašytojų skaičius ES 

(11 503 pareiškėjų milijonui gyventojų); 

iki 2016 m. kovo mėn. į Švediją iš viso 

atvyko 170 104 prašytojai, iš kurių 73 331 

yra vaikai, įskaitant 36 181 nelydimą 

nepilnametį; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) Švedijoje taip pat susidarė sudėtinga 

padėtis dėl pastaruoju metu labai išaugusio 

nelydimų nepilnamečių skaičiaus (vienas iš 

keturių pareiškėjų teigia esantis nelydimas 

nepilnametis); 

(10) Švedijoje taip pat susidarė sudėtinga 

padėtis dėl pastaruoju metu labai išaugusio 

nelydimų nepilnamečių, kurie turi 

specialių poreikių ir kuriems reikia 

papildomų išteklių norint sudaryti 

galimybę jiems naudotis sveikatos 

apsauga, užtikrinti deramą 

apgyvendinimą ir švietimą pagal Sąjungos 

prieglobsčio taisykles, skaičiaus (vienas iš 

keturių pareiškėjų teigia esantis nelydimas 

nepilnametis); 
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GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI 

Priėmimo data 28.4.2016    
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