
 

 

P7_TA(2013)0495 

Finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, 

kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie 

sunkumai gresia, ir dėl įsipareigojimų panaikinimo taisyklių tam tikroms 

valstybėms narėms ***I 

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo 

nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio 

stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ir dėl įsipareigojimų 

panaikinimo taisyklių tam tikroms valstybėms narėms iš dalies keičiamas Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2013)0301), 

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

177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0143/2013), 

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

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

19 d. nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2013 m. liepos 11 d. nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. lapkričio 14 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 

4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę 

(A7-0312/2013), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

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

keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

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

parlamentams. 

                                                 
1  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
2  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo dėl 

tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios 

turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, dėl 

įsipareigojimų panaikinimo taisyklių tam tikroms valstybėms narėms, dėl galutinio 

likučio mokėjimo taisyklių iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1297/2013.) 

 

 


