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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo leidžiama naudoti tam tikrų 
žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonomines Bendrijos tarifines kvotas 
ir numatomas jų administravimas
(COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0129),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0153/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba 
ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo 1991 m. Europos Sąjunga iš dalies ar visiškai sustabdė Bendrojo muitų tarifo muitų 
taikymą tam tikrų žuvininkystės produktų importui į Kanarų salas. Dėl išskirtinės geografinės 
Kanarų salų padėties šis sektorius patiria papildomų sąnaudų tam tikrų vietos vartotojams 
labai svarbių žuvininkystės produktų tiekimo šaltinių atžvilgiu. Šią natūralią kliūtį galima 
ištaisyti, inter alia, laikinai sustabdant muitų taikymą trečiųjų šalių atitinkamų gaminių 
importui pagal atitinkamo dydžio Bendrijos tarifines kvotas.

Pasiūlymas leisti naudoti ir numatyti muitais neapmokestinamas tarifines kvotas atitinka EB 
sutarties 299 straipsnio 2 dalį, kurioje numatytos konkrečios pagalbos atokiausiems regionams 
priemonės.
Svarbu paminėti, kad dabartinės nuostatos, pagal kurias reglamentuojama pasiūlymo sritis, 
t. y. Reglamentas (EB) Nr. 704/2002, nebegalioja nuo 2006 m. gruodžio 31 d.

Taigi, nuo 2007 m. sausio 1 d. esama įstatyminių spragų, nes nuo šios dienos Ispanijos 
muitinė renka ir kaupia garantinius mokėjimus, kurių suma pasiekė tokį lygį, kad šią 
problemą reikia spręsti kiek įmanoma greičiau.   

Taigi, atsižvelgus į konsultacijas su suinteresuotosiomis pusėmis ir į oficialų Ispanijos 
valdžios institucijų prašymą turi būti nuspręsta 2007–2013 m. leisti naudoti dvi muitais 
neapmokestinamas tam tikrų žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas Bendrijos 
tarifines kvotas.
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