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P8_TA(2015)0338 

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ir Europos 

mokėjimo įsakymo procedūra ***I 

2015 m. spalio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. liepos 

11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis 

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir 2006 m. gruodžio 12 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos 

mokėjimo įsakymo procedūrą (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2013)0794), 

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

81 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0414/2013), 

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

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2015 m. birželio 29 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 

straipsnio 4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą(A8-0140/2015), 

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; 

                                                 
1  OL C 226, 2014 7 16, p. 43. 



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

parlamentams. 



P8_TC1-COD(2013)0403 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. spalio 7 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl 

nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis 

Europos mokėjimo įsakymo procedūrą 

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

teisės aktą, Reglamentą (ES) 2015/2421.) 

 


