
 

 

P7_TA(2014)0021 

Apyvartai skirtų euro monetų nominalai ir techniniai duomenys * 

2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos 

reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja 

redakcija) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE)) 

 

(Konsultavimosi procedūra – nauja redakcija) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013)0184), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 128 straipsnio 2 dalį, pagal 

kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0132/2013), 

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 

teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 17 d. Teisės reikalų komiteto laišką Ekonomikos ir 

pinigų politikos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0479/2013), 

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės 

nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, 

kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, 

pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės; 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 293 straipsnio 2 dalį; 

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. 

                                                 
1  OL C 77, 2002 3 28, p. 1. 



 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Bendra Sąjungos monetų kaldinimo 

sistema turi skatinti visuomenės pasitikėjimą 

ir technologines inovacijas, kurios turėtų 

užtikrinti, kad ši sistema būtų saugi, 

patikima ir veiksminga. 

(4) Bendra Sąjungos monetų kaldinimo 

sistema turi skatinti visuomenės 

pasitikėjimą ir technologines inovacijas, 

kurios turėtų užtikrinti, kad ši sistema būtų 

saugi, patikima ir veiksminga. Ji taip pat 

turėtų sudaryti sąlygas užkirsti kelią 

padirbinėjimui; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Visą svarbią informaciją apie naują 

nacionalinį apyvartinių monetų dizainą 

Komisija skelbia Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje. 

8. Visą svarbią informaciją apie naują 

nacionalinį apyvartinių monetų dizainą 

Komisija skelbia Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje.  

 Komisija praneša Europos Parlamentui 

apie visus prieštaravimus, kuriuos ji 

pareiškia pagal 5 dalį. 

 

 


