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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 reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas 

(EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį 

planą 

(11309/1//2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11309/1/2016 – C8-

0403/2016), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją2 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 

Tarybai (COM(2012) 0498) per pirmąjį svarstymą, 

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-

0325/2016), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

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

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

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

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

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

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

parlamentams.  

                                                 
1 OL C 44, 2013 2 15, p. 125. 
2 OL C 65, 2016 2 19, p. 193. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

2012 m. rugsėjo 12 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 1342/2008 (COM(2012) 498 final); šiuo pasiūlymu 

siekiama patobulinti ir patikslinti minėtojo reglamento nuostatas. 2012 m. gruodžio 19 d. 

Taryba, neįtraukusi visų pasiūlymo dėl reglamento (COM(2012) 498 final) nuostatų, patvirtino 

reglamentą, kuriame kaip teisinis pagrindas nurodyta SESV 43 straipsnio 3 dalis ir į kurį įtraukti 

tik su Reglamento Nr. 1342/2008 9 ir 12 straipsniais susiję pakeitimai. Europos Parlamentas ir 

Komisija 2013 m. kovo 14 d. pateikė ieškinius dėl šio teisės akto panaikinimo pagal SESV 263 

straipsnį. 2013 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi bylos C-124/13 

(Parlamentas) ir C-125/13 (Komisija) buvo sujungtos, kad būtų bendrai vykdoma rašytinė ir 

žodinė proceso dalys bei priimtas galutinis sprendimas. Be to, 2013 m. rugsėjo 11 d. 

Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai ir 

Lenkijos Respublikai buvo leista įstoti į bylą palaikyti Tarybos reikalavimų. Teismo 

sprendimas buvo paskelbtas 2015 m. gruodžio 1 d., juo buvo panaikintas Tarybos reglamentas, 

o tai reiškia, kad Teismas palaikė Parlamento ir Komisijos poziciją. 

Tuo tarpu Parlamentas (po 2013 m. balandžio 23 d. įvykusio balsavimo PECH komitete) 

2013 m. birželio 11 d. patvirtino savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo per pirmąjį 

svarstymą. Teisingumo Teismui paskelbus savo sprendimą, PECH komitetas 2016 m. 

balandžio 19 d. patvirtino derybų su Taryba įgaliojimus ir 2016 m. birželio 29 d. dokumentas 

buvo baigtas svarstyti per vieną trišalio dialogo susitikimą. 2016 m. liepos 11 d. PECH 

komitetas pritarė susitarimui, kuriuo įgyvendinami naujos bendros žuvininkystės politikos 

principai ir remiamas šios politikos įgyvendinimas. 
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA 
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