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PR_COD_1app

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 pakeistas tekstas yra 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 dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas. Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams 
reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios, kiek 
tai susiję su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos
(COM(2008)0105 – C6-0088/2008 – 2008/0038(COD))

(Bendro sprendimo procedūra. Pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2008)0105),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kurias 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6 0088/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

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

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

Pataisytoje direktyvoje dėl laukinių paukščių apsaugos visapusiškai atsižvelgiama į naujai 
priimtą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 

Pranešėjas mano, kad pasiūlymą galima priimti be pakeitimų.


