
 

 

P7_TA(2014)0200 

Prekės, gaunamos perdirbant žemės ūkio produktus ***I 

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam 

tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus (COM(2013)0106 – C7-

0048/2013 – 2013/0063(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2013)0106), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 

straipsnio 2 dalį bei 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą 

Parlamentui (C7-0048/2013), 

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

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. gruodžio 4 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 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Tarptautinės 

prekybos komiteto nuomonę (A7-0260/2013), 

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  OL C 327, 2013 11 12, p. 90. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0063 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant 

priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma 

prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio 

produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 

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

teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 510/2014.) 



 

 

Teisėkūros rezoliucijos priedas 

Komisijos pareiškimas dėl deleguotųjų aktų 

Kalbant apie šį reglamentą, Komisija primena pagal Pagrindų susitarimo dėl Europos 

Parlamento ir Europos Komisijos santykių 15 dalį prisiimtą įsipareigojimą teikiant 

deleguotuosius aktus pateikti Parlamentui visą informaciją ir dokumentus, susijusius su jos 

susitikimais su nacionaliniais ekspertais. 

 


