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Laikinosios priemonės dėl pažymėjimų ir licencijų galiojimo („Omnibus II“
)***I 
2021 m. vasario 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, 
nustatomos konkrečios laikinosios priemonės dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų bei 
leidimų atnaujinimo arba pratęsimo ir tam tikrų periodinių patikrinimų ir 
kvalifikacijos kėlimo kursų atidėjimo tam tikrose transporto teisės aktais 
reglamentuojamose srityse, taikomos referenciniais laikotarpiais, einančiais po 
Reglamente (ES) 2020/698 nurodytų laikotarpių (COM(2021)0025 – C9-0004/2021 – 
2021/0012(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0025),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 91 
straipsnį ir į 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C9-0004/2021),

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

– atsižvelgdamas į 2021 m. sausio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 3 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą 
pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 
straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 163 straipsnius,

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

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



P9_TC1-COD(2021)0012

Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. vasario 11 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo, 
atsižvelgiant į tebesitęsiančią COVID-19 krizę, nustatomos konkrečios laikinosios 
priemonės dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų bei leidimų atnaujinimo arba pratęsimo, 
tam tikrų periodinių patikrinimų ir kvalifikacijos kėlimo kursų atidėjimo tam tikrose 
transporto teisės aktais reglamentuojamose srityse ir tam tikrų Reglamente (ES) 
2020/698 nurodytų laikotarpių pratęsimo

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 
teisės aktą, Reglamentą (ES) 2021/267.)


