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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 ........................ 5 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų 

garantijų fondą 

(COM(2016) 0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016) 0582), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 209 

bei 212 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 

(C8-0374/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi 

komiteto bei Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A8-0000/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji pasiūlymą 

pakeis, pakeis iš esmės arba ketina pasiūlymą keisti iš esmės; 

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

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas 

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 

8 straipsnio antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Be to, iki kiekvienų metų gegužės 31 d. 

Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir 

Audito Rūmams pateikia praėjusių 

kalendorinių metų Garantijų fondo metinę 

valdymo ataskaitą. Metinėje ataskaitoje 

nurodoma Garantijų fondo finansinė 

padėtis praėjusių kalendorinių metų 

Be to, iki kiekvienų metų gegužės 31 d. 

Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir 

Audito Rūmams pateikia praėjusių 

kalendorinių metų Garantijų fondo metinę 

valdymo ataskaitą. Metinėje ataskaitoje 

nurodoma Garantijų fondo finansinė 

padėtis praėjusių kalendorinių metų 
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pabaigoje, finansiniai srautai praėjusiais 

kalendoriniais metais, taip pat svarbūs 

sandoriai ir visa su finansinėmis 

sąskaitomis susijusi informacija. Joje taip 

pat pateikiama informacija apie Garantijų 

fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus 

ir riziką praėjusių kalendorinių metų 

pabaigoje.“ 

pabaigoje, finansiniai srautai praėjusiais 

kalendoriniais metais, taip pat svarbūs 

sandoriai ir visa su finansinėmis 

sąskaitomis susijusi informacija. Joje taip 

pat pateikiama informacija apie Garantijų 

fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus 

ir riziką praėjusių kalendorinių metų 

pabaigoje ir 3 straipsnyje nurodytos 

9 proc. planuojamos sumos bei 10 proc. 

ribos ir Komisijos vykdomo Garantijų 

fondo turto valdymo tinkamumo 

vertinimą.“ 

Or. en 

 

 

 

 


