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7.3.2018 A8-0041/51 

Pakeitimas 51 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  5a. pabrėžia, kad Parlamentas pritars 

būsimai DFP tik tuomet, jei Taryba ir 

Komisija įsipareigos per kitą SESV 

keitimą iš dalies pakeisti jos 311 straipsnį, 

kad užtikrintų Tarybos ir Parlamento 

paritetą jų įsipareigojimų dėl įplaukų 

generavimo srityje; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Pakeitimas 52 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  5b. ragina Tarybą ir Komisiją, 

atsižvelgiant į būsimą Sutarties 

persvarstymą, pritarti Parlamento 

prašymui iš dalies pakeisti SESV 311 

straipsnį siekiant sustiprinti Parlamento 

vaidmenį nuosavų išteklių tvirtinimo 

procedūroje; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Pakeitimas 53 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. primena, kad Lisabonos sutartyje 

numatytos naujos nuostatos dėl 

įgyvendinimo teisės aktų dėl nuosavų 

išteklių ir suteikiama galimybė Tarybai, 

gavus Parlamento pritarimą, kvalifikuota 

balsų dauguma priimti reglamentą; tačiau 

apgailestauja dėl to, kad kelios 

įgyvendinimo nuostatos, ypač susijusios su 

BNP pagrįstų išteklių apskaičiavimu, vis 

dar įtrauktos į sprendimą dėl nuosavų 

išteklių; todėl ragina užtikrinti sklandesnę 

sprendimo dėl nuosavų išteklių priėmimo 

procedūrą ir jį priimti pagal įprastą 

teisėkūros procedūrą, t. y. kvalifikuota 

balsų dauguma Taryboje ir taikant bendro 

sprendimo su Parlamentu procedūrą; 

primena, kad pagal ES sutarties 48 

straipsnio 7 dalį Europos Vadovų Taryba 

gali priimti sprendimą, leidžiantį aktus, 

kuriems netaikoma įprasta teisėkūros 

procedūra, priimti pagal šią procedūrą, 

nes ji yra daug demokratiškesnė ir 

atviresnė; ragina Europos Vadovų Tarybą 

nedelsiant pradėti taikyti minėtą 

mechanizmą; 

7. primena, kad Lisabonos sutartyje 

numatytos naujos nuostatos dėl 

įgyvendinimo teisės aktų dėl nuosavų 

išteklių ir suteikiama galimybė Tarybai, 

gavus Parlamento pritarimą, kvalifikuota 

balsų dauguma priimti reglamentą; tačiau 

apgailestauja dėl to, kad kelios 

įgyvendinimo nuostatos, ypač susijusios su 

BNP pagrįstų išteklių apskaičiavimu, vis 

dar įtrauktos į sprendimą dėl nuosavų 

išteklių; todėl ragina užtikrinti sklandesnę 

sprendimo dėl nuosavų išteklių priėmimo 

procedūrą; ragina Tarybą ir Komisiją, 

atsižvelgiant į būsimą Sutarties 
persvarstymą, pritarti Parlamento 

prašymui iš dalies pakeisti SESV 311 

straipsnį siekiant sustiprinti Parlamento 

vaidmenį nuosavų išteklių tvirtinimo 

procedūroje; 

Or. en 

 

 


