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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 Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) 

Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES 

nepriklausančiomis šalimis, nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo 

įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai 

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (08536/1/2016 – C8-

0226/2016), 

– atsižvelgdamas į savo poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą,1 dėl Komisijos pasiūlymo 

Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0579), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui 

(A8-0240/2016), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos 

procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams.  

                                                 
1 2014 3 12 priimti tekstai, P7_TA(2014)0226. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Atsižvelgdama į pokyčius, kuriuos lėmė Lisabonos sutartis ir vėliau priimtas Reglamentas 

(ES) Nr. 182/2011 (dėl įgyvendinimo aktų), Komisija turėjo pritaikyti prekybos politikai 

taikomas sprendimų priėmimo taisykles prie naujos deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų tvarkos.  

Didžioji dalis teisės aktų bendros prekybos politikos srityje su nauja konstitucine tvarka buvo 

suderinta parengus I ir II bendruosius prekybos reglamentus, taip pat vėliau suderinus kelis 

atskirus teisės aktus. Komisija įsipareigojo iki Parlamento septintosios kadencijos pabaigos 

pateikti pasiūlymą dėl antrojo nuostatų derinimo taikant komiteto procedūrą etapo – būtų 

derinami teisėkūros procedūra priimti aktai, kuriuose numatyta reguliavimo procedūra su 

tikrinimu. Atsižvelgdama į tai, Komisija siūlo iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 471/2009 

dėl Bendrijos statistikos, nes tai vienintelis teisėkūros procedūra priimtas aktas bendros 

prekybos politikos srityje, kuriame yra nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu.  

 

Po Parlamento pozicijos patvirtinimo per pirmąjį svarstymą 2014 m. kovo 12 d. plenariniame 

posėdyje Italijai pirmininkaujant Tarybai buvo pradėtos neoficialios derybos tam, kad 

ankstyvu antrojo svarstymo etapu būtų galima pasiekti susitarimą. Po kelių trišalio dialogo 

raundų derybos buvo sustabdytos laukiant, kol bus priimtas naujas Tarpinstitucinis 

susitarimas dėl geresnės teisėkūros, kuriame, be kita ko, užtikrinamas horizontalus 

sprendimas dėl konsultavimosi su valstybių narių ekspertais, kai rengiami deleguotieji aktai.  

 

Taigi 2015 m. gruodžio mėn. priėmus naują Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, 

Parlamento ir Tarybos derybų grupėms buvo sudarytos sąlygos susitarti dėl šio reglamento. 

 

2016 m. balandžio 21 d. tekstas buvo pateiktas tvirtinti Tarptautinės prekybos komitetui 

(INTA) ir buvo patvirtintas didžiąja balsų dauguma. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, 

komiteto pirmininkas savo tos pačios dienos laiške Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) 

pirmininkui įsipareigojo plenariniame posėdyje rekomenduoti, kad Tarybos pozicijai būtų be 

pakeitimų pritarta per pirmąjį svarstymą. Po teisininkų lingvistų patikrinimo 2016 m. birželio 

16 d. Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir patvirtino susitarimą. 

 

Atsižvelgdamas į tai, kas pirmiau išdėstyta, pranešėjas siūlo pritarti Tarybos pirmojo 

svarstymo pozicijai be pakeitimų. 
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, 

kiek tai susiję su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam 

tikras priemones suteikimu Komisijai 

Nuorodos 08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD) 

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris 12.3.2014                     T7-0226/2014 

Komisijos pasiulymas COM(2013)0579 - C7-0243/2013 
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