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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 pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. lapkričio 25 d. 
Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos 
asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2019)0359),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0118/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Parlamento patvirtintą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Užjūrio asociacijos sprendimu (UAS) nustatyta užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT), valstybių 
narių, su kurioms UŠT yra susijusios, ir Europos Sąjungos tarpusavio santykių teisinė 
sistema. 

Šio pasiūlymo tikslas – iš dalies pakeisti UAS VI priedą. Šiame priede pateikta sąvokos 
„kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžtis ir nurodyti ES bei UŠT administracinio 
bendradarbiavimo metodai. Į jį įtrauktos nuostatos, kuriomis siekiama nuo 2017 m. sausio 
1 d. įdiegti kilmės sertifikavimo sistemą, registruotųjų eksportuotojų (REX) sistemą, tačiau 
kurių taikymo požiūriu UŠT nustatyta išimtis iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

2015 m. kovo 10 d. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/428 Komisija iš dalies pakeitė REX 
sistemai taikomas bendrosios lengvatų sistemos (BLS) kilmės taisykles, nustatytas Reglamentu 
(EEB) Nr. 2454/93. 

2015 m. lapkričio 24 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/24475, į kurį 
perkeltos visos Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimui taikomos bendrosios taisyklės, įskaitant 
nuostatas dėl BLS registruotųjų eksportuotojų sistemos. 

Todėl UAS VI priedo nuostatos dėl „registruotųjų eksportuotojų sistemos procedūrų“ skiriasi nuo 
nuostatų, pateikiamų BLS prekių kilmės taisyklėse.

Todėl UAS VI priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Reglamento (ES) 2015/2447 nuostatomis dėl REX sistemos ir kad UŠT galėtų jas įdiegti ir 
įgyvendinti nuo 2020 m. sausio 1 d.

Atsižvelgdamas į tai, kad ši priemonė yra pagrįsta, pirmininkas siūlo šį pasiūlymą priimti be 
pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį. 


