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Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***II 

2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį 

svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir iš 

dalies keičiama Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų 

teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) 

Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje 

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10788/2/2015 – C8-

0294/2015), 

– atsižvelgdamas į Airijos Irachto, Maltos Atstovų Rūmų, Austrijos Bundesrato ir 

Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 

taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra 

priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 31 d. Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2013)0627) per pirmąjį svarstymą3, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją 

                                                 
1  OL C 177, 2014 6 11, p. 64. 
2  OL C 126, 2014 4 26, p. 53. 
3  2014 4 3 priimti tekstai, P7_TA(2014)0281. 



 

 

antrajam svarstymui (A8-0300/2015), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos 

visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

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

parlamentams. 


