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Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė („Roma II“) ***II
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma II“)
(9751/7/2006 — C6-0317/2006 — 2003/0168(COD))
(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)
Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (9751/7/2006 — C6-0317/2006) (1),
— atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą (2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir
Tarybai (COM(2003)0427) (3),
— atsižvelgdamas į Komisijos iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2006)0083) (3),
— atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,
— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,
— atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0481/2006),
1.

pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 289 E, 2006 11 28, p. 68.
(2) OL C 157 E, 2006 7 6, p. 370.
(3) Dar neskelbta OL.

P6_TC2-COD(2003)0168
Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. sausio 18 d. siekiant priimti
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma II“)
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą bei 67 straipsnį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),
kadangi:
(1)

Bendrija užsibrėžė tikslą puoselėti bei plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Siekdama progresyviai kurti šią erdvę, Bendrija turėtų priimti tiek priemonių, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu
civilinėse bylose, turinčiose poveikį kitoms valstybėms, kiek reikia tinkamam vidaus rinkos veikimui
užtikrinti.

(1) OL C 241, 2004 9 28, p. 1.
(2) 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 157 E, 2006 7 6, p. 371), 2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos
bendroji pozicija (OL C 289 E, 2006 11 28, p. 68) ir 2007 m. sausio 18 d. Europos Parlamento pozicija.
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