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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl trečiųjų šalių 
pažymėjimų pripažinimo pereinamojo laikotarpio priemonių iš dalies keičiama 
Direktyva (ES) 2017/2397
(COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0071),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 
straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0026/2021),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

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.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo pasiūlymu iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/2397 dėl vidaus vandenų laivybos 
srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo pereinamojo laikotarpio nuostatos, kad jos būtų 
taikomos trečiųjų valstybių išduotiems kvalifikacijos pažymėjimams, tarnybos įrašų knygelėms 
ir laivo žurnalams. Tikslas – nustatyti tinkamą laikotarpį, per kurį valstybė narė galėtų ir toliau 
pripažinti trečiosios valstybės išduotus dokumentus remdamasi savo pačios reikalavimais, 
nustatytais iki 2018 m. sausio 16 d. 

Ši pereinamojo laikotarpio priemonė taikoma tik iki galutinio termino (2023 m. sausio 18 d.) 
išduotiems dokumentams. Tai sudarys sąlygas trečiosioms valstybėms suderinti savo 
reikalavimus su direktyvoje nustatytais reikalavimais ir užtikrinti sklandų perėjimą prie 
direktyvoje numatytos trečiųjų valstybių dokumentų pripažinimo sistemos. 

Svarbu sparčiai priimti siūlomą pakeitimą siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų perkelti 
direktyvą į nacionalinę teisę, kaip reikalaujama, iki 2022 m. sausio 17 d. Tokiu būdu taip pat 
bus užtikrinamas teisinis tikrumas asmenims ir ekonominės veiklos vykdytojams, veikiantiems 
vidaus vandenų kelių transporto sektoriuje. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlymą be 
pakeitimų.


