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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a straipsnis 

 Nepriklausomų ekspertų grupė 

  1. Komisija sudaro nepriklausomų 

ekspertų grupę (toliau – grupė). Grupę 

sudaro nepriklausomi konstitucinės teisės 

ir finansų bei biudžeto klausimų 

ekspertai. Po vieną ekspertą skiria 

kiekvienos valstybės narės nacionalinis 

parlamentas ir dešimt ekspertų – Europos 

Parlamentas. Sudarant grupę užtikrinama 

lyčių pusiausvyra. 

 Kai tinkama, atitinkamų organizacijų ir 

tinklų, pvz., Europos tiksliųjų ir 

humanitarinių mokslų akademijų 

federacijos, Europos nacionalinių 

žmogaus teisių institucijų tinklo, Europos 

Tarybos organų, Europos veiksmingo 

teisingumo komisijos, Europos 

advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos, 

Mokesčių teisingumo tinklo, Jungtinių 

Tautų, Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacijos, 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos, atstovai gali būti kviečiami 

kaip stebėtojai dalyvauti grupės veikloje 

pagal 6 dalyje nurodytas darbo tvarkos 

taisykles. 

 2. Grupės patariamųjų funkcijų tikslas – 

padėti Komisijai nustatyti visuotinius 



 

AM\1173532LT.docx  PE631.634v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

teisinės valstybės principo taikymo 

valstybėje narėje trūkumus, kurie daro 

neigiamą poveikį patikimo finansų 

valdymo principams arba Sąjungos 

finansinių interesų apsaugai arba kelia 

pavojų, kad toks poveikis bus. Grupė, 

remdamasi kiekybiniais ir kokybiniais 

kriterijais ir informacija, taip pat 

tinkamai atsižvelgdama į 5 straipsnio 2 

dalyje nurodytą informaciją ir gaires, 

kasmet įvertina padėtį visose valstybėse 

narėse. 

 3. Europos Parlamentas kartu su 

nacionaliniais parlamentais kasmet 

rengia diskusijas dėl tolesnių veiksmų, 

susijusių su grupės vertinimu. 

 4. Vykdydama savo patariamąją funkciją 

ir atsižvelgdama į svarstymų pagal 2 dalį 

rezultatus, grupė gali pareikšti savo 

nuomonę dėl visuotinių teisinės valstybės 

principo taikymo valstybėje narėje 

trūkumų. Pareikšdama nuomonę, grupė 

stengiasi, kad būtų pasiektas bendras 

sutarimas. Jeigu tokio bendro sutarimo 

pasiekti neįmanoma, grupė pareiškia savo 

nuomonę paprasta savo narių balsų 

dauguma. 

 5. Komisija, priimdama įgyvendinimo 

aktus pagal 5 straipsnio 6 dalį ir 6 

straipsnio 2 dalį, atsižvelgia į visas 

susijusias nuomones, kurias pareiškė 

grupė pagal šio straipsnio 4 dalį. 

 6. Grupė iš savo narių išsirenka 

pirmininką. Grupė nustato savo darbo 

tvarkos taisykles. 

Or. en 

 


