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Pakeitimas   163 

Notis Marias 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

3 a nurodomoji dalis (nauja) 

 
Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo protokolą 

(Nr. 1) dėl nacionalinių parlamentų 

vaidmens Europos Sąjungoje, 

Or. el 

 

Pakeitimas   164 

Notis Marias 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

3 b nurodomoji dalis (nauja) 

 
Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo protokolą (Nr. 

2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo 

principų taikymo, 

Or. el 

 

Pakeitimas   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

4 a nurodomoji dalis (nauja) 

 
Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Lenkijos 

Respublikos Senato pagrįstą nuomonę, 

Or. it 
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Pakeitimas   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

4 b nurodomoji dalis (nauja) 

 
Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Čekijos 

Respublikos Parlamento Senato pagrįstą 

nuomonę, 

Or. it 

 

Pakeitimas   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

4 c nurodomoji dalis (nauja) 

 
Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Maltos 

Respublikos Atstovų Rūmų pagrįstą 

nuomonę, 

Or. it 

 

Pakeitimas   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

4 d nurodomoji dalis (nauja) 

 
Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Vokietijos 

Federacinės Respublikos Bundesrato 

nuomonę, 

Or. it 

 

Pakeitimas   169 
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João Ferreira 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

1 dalis 

 
Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

1. priima per pirmąjį svarstymą 

toliau pateiktą poziciją; 

1. Europos Parlamentas atmeta 

Komisijos pasiūlymą. 

Or. pt 

 

Pakeitimas   170 

João Ferreira 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

2 dalis 

 
Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti 

klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji 

ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba 

pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

Išbraukta. 

Or. pt 

Pakeitimas   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 antraštinė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTAS 

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 

institucijos įsteigimo 

(Tekstas svarbus EEE) 

Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTAS 

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 

institucijos (EERRI) ir EERRI biuro 

įsteigimo 

(Tekstas svarbus EEE) 

Or. en 
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Pakeitimas   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 antraštinė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama 

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 

institucija (EERRI) ir panaikinamas 

Reglamentas 1211/2009 

Atmeta pasiūlymą dėl Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama 

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 

institucija (EERRI) ir panaikinamas 

Reglamentas 1211/2009. 

Or. de 

Pagrindimas 

Nebūtina EERRI ir EERRI biuro paversti nepriklausoma agentūra.  

 Reikėtų išlaikyti jau sukurtas struktūras, nes jos parodė savo vertę.  

 Yra svarbiau stiprinti EERRI ir EERRI biuro funkcijas ir užduotis, atsižvelgiant į 

besikeičiančią technologijų aplinką ir kintančias rinkos sąlygas, nekeičiant pagrindinių 

administracinių struktūrų.  

 Keičiant struktūras būtų tik sukuriama daugiau nereikalingos administracinės naštos. 

Pakeitimas   173 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a nurodomoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo protokolą (Nr. 1) dėl 

nacionalinių parlamentų vaidmens 

Europos Sąjungoje, 

Or. el 

 

Pakeitimas   174 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 b nurodomoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo protokolą (Nr. 2) dėl 

subsidiarumo ir proporcingumo principų 

taikymo, 

Or. el 

 

Pakeitimas   175 

Victor Negrescu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) Nr. 531/201223 

papildomos ir remiamos su visos Sąjungos 

tarptinkliniu ryšiu susijusios taisyklės, 

nustatytos elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemoje, ir nustatomos tam tikros 

užduotys EERRI; 

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) Nr. 531/201223 

papildomos ir remiamos su visos Sąjungos 

tarptinkliniu ryšiu susijusios taisyklės, 

nustatytos elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemoje, ir nustatomos tam tikros 

užduotys EERRI. Taikant elektroninių 

ryšių reguliavimo sistemą plačiu mastu 

buvo pasiektas jos bendrasis tikslas – 

užtikrinti konkurencingą sektorių 

suteikiant labai didelę naudą galutiniams 

paslaugų gavėjams; 

_________________ _________________ 

23 2012 m. birželio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per 

viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos 

Sąjungoje (OL L 172, 2012 6 30, p. 10). 

23 2012 m. birželio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per 

viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos 

Sąjungoje (OL L 172, 2012 6 30, p. 10). 

Or. en 

 

Pakeitimas   176 

Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) 2015/212024 nustatytos 

bendros taisyklės, kad teikiant prieigos 

prie interneto paslaugas ir užtikrinant 

susijusias galutinių paslaugų gavėjų 

teises būtų užtikrintos vienodos ir 

nediskriminacinės sąlygos srauto 

atžvilgiu, ir nustatytas naujas visos 

Sąjungos mastu reguliuojamų 

tarptinklinio ryšio paslaugų mažmeninių 

kainų nustatymo mechanizmas. Šiuo 

reglamentu EERRI nustatomos 

papildomos užduotys, visų pirma parengti 

nacionalinių reguliavimo institucijų 

(toliau – NRI) įpareigojimų, susijusių su 

atvira interneto prieiga, vykdymo gaires, 

taip pat teikti ataskaitas ir konsultuoti dėl 

įgyvendinimo aktų projektų, susijusių su 

visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, 

kuriuos Komisija turi priimti; 

(3) be to, Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) 2015/212024 

(bendroji telekomunikacijų rinka) EERRI 

nustatomos papildomos užduotys, 

susijusios su atvira interneto prieiga; 

_________________ _________________ 

24 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, 

susijusios su atvira interneto prieiga, ir 

kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 

2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 

paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 

elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 

ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl 

tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo 

ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015 

11 26, p. 1). 

24 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, 

susijusios su atvira interneto prieiga, ir 

kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 

2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 

paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 

elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 

ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl 

tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo 

ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015 

11 26, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas   177 

Victor Negrescu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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(3) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) 2015/212024 nustatytos 

bendros taisyklės, kad teikiant prieigos prie 

interneto paslaugas ir užtikrinant susijusias 

galutinių paslaugų gavėjų teises būtų 

užtikrintos vienodos ir nediskriminacinės 

sąlygos srauto atžvilgiu, ir nustatytas 

naujas visos Sąjungos mastu reguliuojamų 

tarptinklinio ryšio paslaugų mažmeninių 

kainų nustatymo mechanizmas. Šiuo 

reglamentu EERRI nustatomos papildomos 

užduotys, visų pirma parengti nacionalinių 

reguliavimo institucijų (toliau – NRI) 

įpareigojimų, susijusių su atvira interneto 

prieiga, vykdymo gaires, taip pat teikti 

ataskaitas ir konsultuoti dėl įgyvendinimo 

aktų projektų, susijusių su visos Sąjungos 

tarptinkliniu ryšiu, kuriuos Komisija turi 

priimti; 

(3) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) 2015/212024 nustatytos 

bendros taisyklės, kad teikiant prieigos prie 

interneto paslaugas ir užtikrinant susijusias 

galutinių paslaugų gavėjų teises būtų 

užtikrintos vienodos ir nediskriminacinės 

sąlygos srauto atžvilgiu, ir nustatytas 

naujas visos Sąjungos mastu reguliuojamų 

tarptinklinio ryšio paslaugų mažmeninių 

kainų nustatymo mechanizmas. Šiuo 

reglamentu EERRI nustatomos papildomos 

užduotys, visų pirma parengti nacionalinių 

reguliavimo institucijų (toliau – NRI) 

įsipareigojimų, susijusių su atvira interneto 

prieiga, vykdymo gaires, taip pat teikti 

ataskaitas ir konsultuoti dėl įgyvendinimo 

aktų projektų, susijusių su visos Sąjungos 

tarptinkliniu ryšiu, kuriuos Komisija turi 

priimti; 

_________________ _________________ 

24 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, 

susijusios su atvira interneto prieiga, ir 

kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 

2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 

paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 

elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 

ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl 

tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo 

ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015 

11 26, p. 1). 

24 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, 

susijusios su atvira interneto prieiga, ir 

kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 

2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 

paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 

elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 

ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl 

tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo 

ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015 

11 26, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas   178 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) EERRI galutinės gairės dėl 

Europos tinklo neutralumo taisyklių 

įgyvendinimo, kurį vykdytų NRI, buvo 
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labai palankiai įvertintos kaip naudingas 

paaiškinimas siekiant garantuoti tvirtą 

laisvą ir atvirą internetą, užtikrinant 

nuoseklų taisyklių taikymą, kad būtų 

apsaugotos vienodos ir nediskriminacinės 

sąlygos srauto atžvilgiu teikiant interneto 

prieigos paslaugas ir susijusios galutinių 

paslaugų gavėjų teisės; 

Or. en 

 

Pakeitimas   179 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) EERRI ir Biuras (toliau – EERRI 

biuras) buvo įsteigti Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1211/200925. 

EERRI pakeitė Europos reguliuotojų grupę 

(ERG)26 ir turėjo prisidėti prie elektroninių 

ryšių tinklų ir paslaugų vidaus rinkos 

plėtros bei veikimo gerinimo siekdama 

užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemos įgyvendinimą. 

EERRI biuras buvo įsteigtas kaip juridinio 

asmens statusą turinti Bendrijos įstaiga, 

kad atliktų Reglamente (EB) Nr. 

1211/2009 nurodytas užduotis, visų pirma 

teikti EERRI administracinę ir profesinę 

paramą; 

(4) EERRI ir Biuras (toliau – EERRI 

biuras) buvo įsteigti Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1211/200925. 

EERRI pakeitė Europos reguliuotojų grupę 

(ERG)26 ir turėjo prisidėti, viena vertus, 

prie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

vidaus rinkos plėtros bei, kita vertus, 

veikimo gerinimo siekdama užtikrinti 

nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą. EERRI biuras 

buvo įsteigtas kaip juridinio asmens statusą 

turinti Bendrijos įstaiga, kad atliktų 

Reglamente (EB) Nr. 1211/2009 nurodytas 

užduotis, visų pirma teikti EERRI 

administracinę ir profesinę paramą; 

_________________ _________________ 

25 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių 

ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir 

Biuro įsteigimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 

1). 

25 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių 

ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir 

Biuro įsteigimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 

1). 

26 2002 m. liepos 29 d. Komisijos 

sprendimas 2002/627/EB dėl Europos 

elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

reguliuotojų grupės įsteigimo (OL L 200, 

26 2002 m. liepos 29 d. Komisijos 

sprendimas 2002/627/EB dėl Europos 

elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

reguliuotojų grupės įsteigimo (OL L 200, 
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2002 7 30, p. 38). 2002 7 30, p. 38). 

Or. el 

 

Pakeitimas   180 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) priėmę Sprendimą 2010/349/ES1, 

valstybių narių vyriausybių atstovai 

nusprendė, kad EERRI biuro būstinė 

turėtų būti Rygoje. Latvijos Respublikos 

vyriausybės ir EERRI biuro susitarimas 

dėl buveinės pasirašytas 2011 m. vasario 

24 d. ir įsigaliojo 2011 m. rugpjūčio 5 d. 

Siekiant, kad EERRI biuro užduotys būtų 

vykdomos efektyviai ir ekonomiškai gali 

prireikti įkurdinti darbuotoją (-us) kitoje 

valstybėje narėje. Patirtis parodė, kad 

ypač šiuo klausimu reikalinga vieną ar 

daugiau ryšių palaikymo pareigūnų 

įkurdinti Briuselyje; 

 _________________ 

 (1) 2010 m. gegužės 31 d. Sprendimas, 

priimtas bendru valstybių narių 

vyriausybių atstovų susitarimu dėl 

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 

institucijos (EERRI) biuro buveinės vietos 

(2010/349/ES) (OL L 156, 2010 6 23, 

p.12). 

Or. en 

 

Pakeitimas   181 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Komisija savo 2015 m. gegužės 6 

d. komunikate „Europos bendrosios 

skaitmeninės rinkos strategija“27 numatė, 

kad 2016 m. pateiks pasiūlymus dėl didelio 

užmojo elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos pertvarkymo, kurio tikslas, inter 

alia, yra užtikrinti veiksmingesnę 

reguliavimo institucinę struktūrą, kad 

kuriant tinkamas sąlygas bendrajai 

skaitmeninei rinkai būtų galima 

telekomunikacijų taisykles pritaikyti 

paskirčiai. Tokios sąlygos apima itin 

didelio pralaidumo tinklų diegimą, geriau 

koordinuotą radijo spektro belaidžio ryšio 

tinklams valdymą ir vienodų sąlygų 

pažangiems skaitmeniniams tinklams ir 

novatoriškoms paslaugoms sukūrimą. 

Komunikate nurodyta, kad kintanti rinka ir 

technologinė aplinka verčia stiprinti 

institucinę struktūrą didinant EERRI 

vaidmenį; 

(5) Komisija savo 2015 m. gegužės 6 

d. komunikate „Europos bendrosios 

skaitmeninės rinkos strategija“27 numatė, 

kad 2016 m. pateiks pasiūlymus dėl didelio 

užmojo elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos pertvarkymo, kurio tikslas, inter 

alia, yra užtikrinti veiksmingesnę 

reguliavimo institucinę struktūrą, kad 

kuriant tinkamas sąlygas bendrajai 

skaitmeninei rinkai būtų galima 

telekomunikacijų taisykles pritaikyti 

paskirčiai. Tokios sąlygos apima bent itin 

didelio pralaidumo tinklų diegimą, geriau 

koordinuotą radijo spektro belaidžio ryšio 

tinklams valdymą ir vienodų sąlygų 

pažangiems skaitmeniniams tinklams ir 

novatoriškoms paslaugoms sukūrimą. 

Komunikate nurodyta, kad kintanti rinka ir 

technologinė aplinka verčia stiprinti 

institucinę struktūrą didinant EERRI 

vaidmenį; 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 

Or. el 

 

Pakeitimas   182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Europos Parlamentas savo 2016 m. 

sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto 

paragino Komisiją toliau vykdyti 

bendrosios skaitmeninės rinkos integraciją 

kartu užtikrinant, kad būtų įdiegta 

efektyvesnė institucinė struktūra. Ji tai gali 

daryti stiprindama EERRI vaidmenį, 

pajėgumą ir sprendimų priėmimo 

įgaliojimus, kad ši galėtų skatinti 

(6) Europos Parlamentas savo 2016 m. 

sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto 

paragino Komisiją toliau vykdyti 

bendrosios skaitmeninės rinkos integraciją 

kartu užtikrinant, kad būtų įdiegta 

efektyvesnė institucinė struktūra. Ji tai gali 

daryti stiprindama EERRI vaidmenį, 

pajėgumą ir sprendimų priėmimo 

įgaliojimus, kad ši galėtų skatinti 
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nuosekliai įgyvendinti elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemą, vykdyti efektyvią 

bendrosios rinkos plėtros priežiūrą ir 
spręsti tarpvalstybinius ginčus. Europos 

Parlamentas taip pat pabrėžia būtinybę 

didinti finansinius ir žmogiškuosius 

EERRI išteklius ir toliau plėsti jos 

valdymo struktūrą; 

nuosekliai įgyvendinti elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemą, visapusiškai laikantis 

subsidiarumo principo, ir padėti EERRI 
spręsti tarpvalstybinius ginčus. Europos 

Parlamentas taip pat pabrėžia, kad dėl 

reikiamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių 

neturėtų būti toliau didinamas Sąjungos 

biudžetas; 

Or. it 

 

Pakeitimas   183 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Europos Parlamentas savo 2016 m. 

sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto 

paragino Komisiją toliau vykdyti 

bendrosios skaitmeninės rinkos integraciją 

kartu užtikrinant, kad būtų įdiegta 

efektyvesnė institucinė struktūra. Ji tai gali 

daryti stiprindama EERRI vaidmenį, 

pajėgumą ir sprendimų priėmimo 

įgaliojimus, kad ši galėtų skatinti 

nuosekliai įgyvendinti elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemą, vykdyti efektyvią 

bendrosios rinkos plėtros priežiūrą ir 

spręsti tarpvalstybinius ginčus. Europos 

Parlamentas taip pat pabrėžia būtinybę 

didinti finansinius ir žmogiškuosius EERRI 

išteklius ir toliau plėsti jos valdymo 

struktūrą; 

(6) Europos Parlamentas savo 2016 m. 

sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto 

paragino Komisiją toliau vykdyti 

bendrosios skaitmeninės rinkos integraciją 

kartu užtikrinant, kad būtų įdiegta 

efektyvesnė institucinė struktūra. Jis 

konkrečiai prašė Komisijos stiprinti 
EERRI vaidmenį, pajėgumą ir sprendimų 

priėmimo įgaliojimus, kad ši galėtų skatinti 

nuosekliai įgyvendinti elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemą, vykdyti efektyvią 

bendrosios rinkos plėtros priežiūrą ir 

spręsti tarpvalstybinius ginčus. Europos 

Parlamentas taip pat pabrėžia būtinybę 

didinti finansinius ir žmogiškuosius EERRI 

išteklius ir toliau plėsti jos valdymo 

struktūrą; 

Or. en 

 

Pakeitimas   184 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Europos Parlamentas savo 2016 m. 

sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto 

paragino Komisiją toliau vykdyti 

bendrosios skaitmeninės rinkos integraciją 

kartu užtikrinant, kad būtų įdiegta 

efektyvesnė institucinė struktūra. Ji tai gali 

daryti stiprindama EERRI vaidmenį, 

pajėgumą ir sprendimų priėmimo 

įgaliojimus, kad ši galėtų skatinti 

nuosekliai įgyvendinti elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemą, vykdyti efektyvią 

bendrosios rinkos plėtros priežiūrą ir 

spręsti tarpvalstybinius ginčus. Europos 

Parlamentas taip pat pabrėžia būtinybę 

didinti finansinius ir žmogiškuosius EERRI 

išteklius ir toliau plėsti jos valdymo 

struktūrą; 

(6) Europos Parlamentas savo 2016 m. 

sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto 

paragino Komisiją toliau vykdyti 

bendrosios skaitmeninės rinkos integraciją 

kartu užtikrinant, kad būtų įdiegta 

efektyvesnė institucinė struktūra. Ji tai gali 

daryti stiprindama EERRI vaidmenį, 

pajėgumą ir sprendimų priėmimo 

įgaliojimus, kad ši galėtų skatinti 

nuosekliai įgyvendinti elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemą, vykdyti efektyvią 

bendrosios rinkos plėtros priežiūrą ir 

spręsti tarpvalstybinius ginčus. Europos 

Parlamentas taip pat pabrėžia būtinybę 

didinti finansinius ir žmogiškuosius EERRI 

išteklius ir vis dar toliau plėsti jos valdymo 

struktūrą; 

Or. el 

 

Pakeitimas   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) EERRI ir EERRI biuras labai 

prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių 

reguliavimo sistema būtų įgyvendinama 

nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių 

reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi. 

Be to, EERRI ir EERRI biuro valdymo 

struktūra yra sudėtinga, o tai lemia 

nereikalingą administracinę naštą. 
Siekiant užtikrinti, kad bus padidintas 

efektyvumas ir sąveika, ir toliau prisidėti 

prie elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros 

Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio 

pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir 

jų diegimo, konkurencijos elektroninių 

ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių 

(7) EERRI ir EERRI biuras labai 

prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių 

reguliavimo sistema būtų įgyvendinama 

nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių 

reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi. 

Siekiant užtikrinti, kad bus padidintas 

efektyvumas ir sąveika, ir toliau prisidėti 

prie elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros 

Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio 

pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir 

jų diegimo, konkurencijos elektroninių 

ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių 

priemonių teikimo srityje ir Sąjungos 

piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo 

reglamentu siekiama sustiprinti EERRI 
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priemonių teikimo srityje ir Sąjungos 

piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo 

reglamentu siekiama sustiprinti EERRI 

vaidmenį ir pagerinti jos valdymo 

struktūrą ir šiuo tikslu EERRI įsteigti 

kaip Sąjungos decentralizuotą agentūrą. 

Tai taip pat atitinka būtinybę atspindėti 

gerokai sustiprintą EERRI vaidmenį, 

numatytą Reglamente (ES) Nr. 531/2012, 

kuriame nustatytos EERRI užduotys, 

susijusios su visos Sąjungos tarptinkliniu 

ryšiu, Reglamente (ES) 2015/2120, 

kuriame nustatytos EERRI užduotys, 

susijusios su atvira interneto prieiga ir 

visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, ir 

Direktyvoje, kurioje nustatyta daug naujų 

EERRI užduočių, pavyzdžiui, priimti 

sprendimus ir gaires įvairiais klausimais, 

teikti ataskaitas techniniais klausimais, 

tvarkyti registrus ir teikti nuomones dėl 

vidaus rinkos procedūrų, taikomų 

nacionalinių priemonių dėl rinkos 

reguliavimo ir dėl radijo spektro 

naudojimo teisių skyrimo projektams; 

vaidmenį. Tai taip pat atitinka būtinybę 

atspindėti EERRI vaidmenį, numatytą 

Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame 

nustatytos EERRI užduotys, susijusios su 

visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, 

Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame 

nustatytos EERRI užduotys, susijusios su 

atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos 

tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje 

nustatyta daug naujų EERRI užduočių, 

pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires 

įvairiais klausimais, teikti ataskaitas 

techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir 

teikti nuomones dėl vidaus rinkos 

procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių 

dėl rinkos reguliavimo projektams; 

Or. it 

 

Pakeitimas   186 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) EERRI ir EERRI biuras labai 

prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių 

reguliavimo sistema būtų įgyvendinama 

nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių 

reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi. 

Be to, EERRI ir EERRI biuro valdymo 

struktūra yra sudėtinga, o tai lemia 

nereikalingą administracinę naštą. Siekiant 

užtikrinti, kad bus padidintas efektyvumas 

ir sąveika, ir toliau prisidėti prie 

elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros 

Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio 

(7) EERRI ir EERRI biuras labai 

prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių 

reguliavimo sistema būtų įgyvendinama 

nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių 

reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi, 

pvz., didmeninės prieigos produktų srityje, 

kurioje EERRI nepateikė pakankamų 

gairių, o dėl to daromas poveikis 

tarpvalstybinio verslo įmonėms. Be to, 

EERRI ir EERRI biuro valdymo struktūra 

yra sudėtinga, o tai lemia nereikalingą 

administracinę naštą. Siekiant užtikrinti, 



 

PE602.937v01-00 16/140 AM\1122719LT.docx 

LT 

pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir 

jų diegimo, konkurencijos elektroninių 

ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių 

priemonių teikimo srityje ir Sąjungos 

piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo 

reglamentu siekiama sustiprinti EERRI 

vaidmenį ir pagerinti jos valdymo struktūrą 

ir šiuo tikslu EERRI įsteigti kaip Sąjungos 

decentralizuotą agentūrą. Tai taip pat 

atitinka būtinybę atspindėti gerokai 

sustiprintą EERRI vaidmenį, numatytą 

Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame 

nustatytos EERRI užduotys, susijusios su 

visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, 

Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame 

nustatytos EERRI užduotys, susijusios su 

atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos 

tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje 

nustatyta daug naujų EERRI užduočių, 

pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires 

įvairiais klausimais, teikti ataskaitas 

techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir 

teikti nuomones dėl vidaus rinkos 

procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių 

dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro 

naudojimo teisių skyrimo projektams; 

kad bus padidintas efektyvumas ir sąveika, 

ir toliau prisidėti prie elektroninių ryšių 

vidaus rinkos plėtros Sąjungoje ir prieigos 

prie itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimo, 

konkurencijos elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugos skatinimo, šiuo reglamentu 

siekiama sustiprinti EERRI vaidmenį ir 

pagerinti jos valdymo struktūrą ir šiuo 

tikslu EERRI įsteigti kaip Sąjungos 

decentralizuotą agentūrą. Tai taip pat 

atitinka būtinybę atspindėti gerokai 

sustiprintą EERRI vaidmenį, numatytą 

Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame 

nustatytos EERRI užduotys, susijusios su 

visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, 

Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame 

nustatytos EERRI užduotys, susijusios su 

atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos 

tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje 

nustatyta daug naujų EERRI užduočių, 

pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires 

įvairiais klausimais, teikti ataskaitas 

techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir 

teikti nuomones dėl vidaus rinkos 

procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių 

dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro 

naudojimo teisių skyrimo projektams; 

Or. en 

 

Pakeitimas   187 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) EERRI ir EERRI biuras labai 

prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių 

reguliavimo sistema būtų įgyvendinama 

nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių 

reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi. 

Be to, EERRI ir EERRI biuro valdymo 

(7) EERRI ir EERRI biuras labai 

prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių 

reguliavimo sistema būtų įgyvendinama 

nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių 

reguliavimo praktika labai skiriasi. Be to, 

EERRI ir EERRI biuro valdymo struktūra 
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struktūra yra sudėtinga, o tai lemia 

nereikalingą administracinę naštą. Siekiant 

užtikrinti, kad bus padidintas efektyvumas 

ir sąveika, ir toliau prisidėti prie 

elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros 

Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio 

pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir 

jų diegimo, konkurencijos elektroninių 

ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių 

priemonių teikimo srityje ir Sąjungos 

piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo 

reglamentu siekiama sustiprinti EERRI 

vaidmenį ir pagerinti jos valdymo struktūrą 

ir šiuo tikslu EERRI įsteigti kaip Sąjungos 

decentralizuotą agentūrą. Tai taip pat 

atitinka būtinybę atspindėti gerokai 

sustiprintą EERRI vaidmenį, numatytą 

Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame 

nustatytos EERRI užduotys, susijusios su 

visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, 

Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame 

nustatytos EERRI užduotys, susijusios su 

atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos 

tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje 

nustatyta daug naujų EERRI užduočių, 

pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires 

įvairiais klausimais, teikti ataskaitas 

techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir 

teikti nuomones dėl vidaus rinkos 

procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių 

dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro 

naudojimo teisių skyrimo projektams; 

yra sudėtinga, o tai lemia nereikalingą 

administracinę naštą. Siekiant užtikrinti, 

kad bus padidintas efektyvumas ir sąveika, 

ir toliau prisidėti prie elektroninių ryšių 

vidaus rinkos plėtros Sąjungoje ir prieigos 

prie itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimo, 

konkurencijos elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugos skatinimo, šiuo reglamentu 

siekiama sustiprinti EERRI vaidmenį ir 

pagerinti jos valdymo struktūrą ir šiuo 

tikslu EERRI įsteigti kaip Sąjungos 

decentralizuotą agentūrą. Tai taip pat 

atitinka būtinybę atspindėti gerokai 

sustiprintą EERRI vaidmenį, numatytą 

Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame 

nustatytos EERRI užduotys, susijusios su 

visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, 

Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame 

nustatytos EERRI užduotys, susijusios su 

atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos 

tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje 

nustatyta daug naujų EERRI užduočių, 

pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires 

įvairiais klausimais, teikti ataskaitas 

techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir 

teikti nuomones dėl vidaus rinkos 

procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių 

dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro 

naudojimo teisių skyrimo projektams; 

Or. el 

 

Pakeitimas   188 

Victor Negrescu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) nuoseklus elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemos taikymas visose 

valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant 

Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių 

(8) nuoseklus elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemos taikymas visose 

valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant 

Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių 
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ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie 

itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei 

technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia 

didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į 

iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti 

nuoseklų reguliavimo sistemos 

įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, 

būtina remtis EERRI ir EERRI biuro 

atliktu darbu ir toliau pertvarkyti juos į 

visateisę agentūrą; 

ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie 

itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei 

technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia 

didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į 

iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti 

nuoseklų reguliavimo sistemos 

įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, 

būtina remtis EERRI ir EERRI biuro 

atliktu darbu ir toliau pertvarkyti juos į 

visateisę agentūrą, užtikrinant, kad nauja 

agentūra teiktų tolesnę pridėtinę vertę ir 

būtų suderinta su Sąjungos politikos 

prioritetais, ypač bendrosios skaitmeninės 

rinkos strategija; 

Or. en 

 

Pakeitimas   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) nuoseklus elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemos taikymas visose 

valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant 

Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių 

ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie 

itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei 

technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia 

didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į 

iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti 

nuoseklų reguliavimo sistemos 

įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, 

būtina remtis EERRI ir EERRI biuro 

(8) nuoseklus elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemos taikymas visose 

valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant 

Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių 

ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie 

itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei 

technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia 

didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į 

iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti 

nuoseklų reguliavimo sistemos 

įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, 

būtina remtis EERRI ir EERRI biuro 
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atliktu darbu ir toliau pertvarkyti juos į 

visateisę agentūrą; 

atliktu darbu ir toliau pertvarkyti juos į nuo 

Komisijos nepriklausomą agentūrą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) nuoseklus elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemos taikymas visose 

valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant 

Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių 

ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie 

itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei 

technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia 

didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į 

iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti 

nuoseklų reguliavimo sistemos 

įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, 

būtina remtis EERRI ir EERRI biuro 

atliktu darbu ir toliau pertvarkyti juos į 

visateisę agentūrą; 

(8) nuoseklus elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemos taikymas visose 

valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant 

Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių 

ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie 

itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei 

technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia 

didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į 

iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti 

nuoseklų reguliavimo sistemos 

įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, 

būtina remtis EERRI ir EERRI biuro 

atliktu darbu; 

Or. en 

 

Pakeitimas   191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) nuoseklus elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemos taikymas visose 

(8) nuoseklus elektroninių ryšių 

reguliavimo sistemos taikymas visose 
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valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant 

Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių 

ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie 

itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei 

technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia 

didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į 

iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti 

nuoseklų reguliavimo sistemos 

įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, 

būtina remtis EERRI ir EERRI biuro 

atliktu darbu ir toliau pertvarkyti juos į 

visateisę agentūrą; 

valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant 

Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių 

ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie 

itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei 

technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia 

didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į 

iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti 

nuoseklų reguliavimo sistemos 

įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, 

būtina užtikrinti EERRI ir EERRI biuro 

darbo tęstinumą ir toliau juos pertvarkyti; 

Or. it 

 

Pakeitimas   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) agentūra turėtų būti valdoma ir 

turėtų veikti pagal 2012 m. liepos 19 d. 

Europos Parlamento, Tarybos ir Europos 

Komisijos bendro pareiškimo dėl 

decentralizuotų agentūrų (toliau – 

Bendras požiūris) principus28. Kadangi 

EERRI įvaizdis jau yra įsitvirtinęs ir 

keičiant pavadinimą būtų patirta išlaidų, 

naujoji agentūra turėtų išlaikyti 

pavadinimą EERRI; 

Išbraukta. 

_________________  

28 2012 m. liepos 19 d. Europos 

Parlamento, Tarybos ir Europos 

Komisijos bendras pareiškimas dėl 

decentralizuotų agentūrų. 

 

Or. it 
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Pakeitimas   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) agentūra turėtų būti valdoma ir 

turėtų veikti pagal 2012 m. liepos 19 d. 

Europos Parlamento, Tarybos ir Europos 

Komisijos bendro pareiškimo dėl 

decentralizuotų agentūrų (toliau – 

Bendras požiūris) principus28. Kadangi 

EERRI įvaizdis jau yra įsitvirtinęs ir 

keičiant pavadinimą būtų patirta išlaidų, 

naujoji agentūra turėtų išlaikyti pavadinimą 

EERRI; 

(9) agentūra turėtų būti valdoma ir 

turėtų veikti visiškai nepriklausomai nuo 

Europos Komisijos. Kadangi EERRI 

įvaizdis jau yra įsitvirtinęs ir keičiant 

pavadinimą būtų patirta išlaidų, naujoji 

agentūra turėtų išlaikyti pavadinimą 

EERRI; 

_________________  

28 2012 m. liepos 19 d. Europos 

Parlamento, Tarybos ir Europos 

Komisijos bendras pareiškimas dėl 

decentralizuotų agentūrų. 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas   194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) EERRI – iš NRI ir Komisijos 

atstovų sudaryta techninė įstaiga, turinti 

praktinės patirties elektroninių ryšių srityje, 

– yra tinkamiausia įstaiga, kuriai galima 

patikėti tokias užduotis, kaip priimti 

sprendimus tam tikrais tarpvalstybiniais 

klausimais, prisidėti prie efektyvių vidaus 

rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių 

priemonių (dėl rinkos reguliavimo ir dėl 

radijo spektro naudojimo teisių skyrimo) 

projektams, teikti reikiamas gaires NRI, 

(10) EERRI – iš NRI ir Komisijos 

atstovų sudaryta techninė įstaiga, turinti 

praktinės patirties elektroninių ryšių srityje, 

– yra tinkamiausia įstaiga, kuriai galima 

patikėti tokias užduotis, kaip priimti 

sprendimus tam tikrais tarpvalstybiniais 

klausimais, prisidėti prie efektyvių vidaus 

rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių 

priemonių projektams, teikti reikiamas 

gaires NRI, siekiant užtikrinti bendrus 

kriterijus ir nuoseklų reguliavimą, ir 
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siekiant užtikrinti bendrus kriterijus ir 

nuoseklų reguliavimą, ir Sąjungos 

lygmeniu tvarkyti tam tikrus registrus. Visa 

tai nedaro poveikio užduotims, paskirtoms 

NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių 

ryšių rinkų ir geriausiai žino vietos sąlygas. 

Kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis, 

agentūra turėtų turėti pakankamai 

finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir toliau 

kaupti praktinę NRI patirtį; 

Sąjungos lygmeniu tvarkyti tam tikrus 

registrus. Visa tai nedaro poveikio 

užduotims, paskirtoms NRI, kurios yra 

arčiausiai elektroninių ryšių rinkų ir 

geriausiai žino vietos sąlygas. Kad galėtų 

atlikti jai pavestas užduotis, EERRI ir 

toliau kaupia praktinę NRI patirtį; 

Or. it 

 

Pakeitimas   195 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) EERRI – iš NRI ir Komisijos 

atstovų sudaryta techninė įstaiga, turinti 

praktinės patirties elektroninių ryšių srityje, 

– yra tinkamiausia įstaiga, kuriai galima 

patikėti tokias užduotis, kaip priimti 

sprendimus tam tikrais tarpvalstybiniais 

klausimais, prisidėti prie efektyvių vidaus 

rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių 

priemonių (dėl rinkos reguliavimo ir dėl 

radijo spektro naudojimo teisių skyrimo) 

projektams, teikti reikiamas gaires NRI, 

siekiant užtikrinti bendrus kriterijus ir 

nuoseklų reguliavimą, ir Sąjungos 

lygmeniu tvarkyti tam tikrus registrus. Visa 

tai nedaro poveikio užduotims, paskirtoms 

NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių 

ryšių rinkų ir geriausiai žino vietos sąlygas. 

Kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis, 

agentūra turėtų turėti pakankamai 

finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir toliau 

kaupti praktinę NRI patirtį; 

(10) EERRI – iš NRI ir Komisijos 

atstovų sudaryta techninė įstaiga, turinti 

praktinės patirties elektroninių ryšių srityje, 

– yra tinkamiausia įstaiga, kuriai galima 

patikėti tokias užduotis, kaip priimti 

sprendimus tam tikrais tarpvalstybiniais 

klausimais, prisidėti prie efektyvių vidaus 

rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių 

priemonių (dėl rinkos reguliavimo ir dėl 

radijo spektro naudojimo teisių skyrimo) 

projektams, teikti reikiamas gaires NRI, 

siekiant užtikrinti bendrus kriterijus ir 

nuoseklų reguliavimą, ir Sąjungos 

lygmeniu tvarkyti tam tikrus registrus. Visa 

tai nedaro poveikio užduotims, paskirtoms 

NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių 

ryšių rinkų ir geriausiai žino vietos sąlygas. 

Kad galėtų atlikti jai pavestas papildomas 

užduotis ir atsižvelgiant į didesnį su 

turiniu susijusių užduočių kiekį, palyginti 

su išimtinai administracinio pobūdžio 

užduotimis, agentūra turėtų turėti 

pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 

išteklių ir toliau kaupti praktinę NRI 

patirtį; 
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Or. en 

 

Pakeitimas   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) EERRI – iš NRI ir Komisijos 

atstovų sudaryta techninė įstaiga, turinti 

praktinės patirties elektroninių ryšių srityje, 

– yra tinkamiausia įstaiga, kuriai galima 

patikėti tokias užduotis, kaip priimti 

sprendimus tam tikrais tarpvalstybiniais 

klausimais, prisidėti prie efektyvių vidaus 

rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių 

priemonių (dėl rinkos reguliavimo ir dėl 

radijo spektro naudojimo teisių skyrimo) 

projektams, teikti reikiamas gaires NRI, 

siekiant užtikrinti bendrus kriterijus ir 

nuoseklų reguliavimą, ir Sąjungos 

lygmeniu tvarkyti tam tikrus registrus. Visa 

tai nedaro poveikio užduotims, paskirtoms 

NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių 

ryšių rinkų ir geriausiai žino vietos sąlygas. 

Kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis, 

agentūra turėtų turėti pakankamai 

finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir toliau 

kaupti praktinę NRI patirtį; 

(10) EERRI – iš NRI ir Komisijos 

atstovų sudaryta techninė įstaiga, turinti 

praktinės patirties elektroninių ryšių srityje, 

– yra tinkamiausia įstaiga, kuriai galima 

patikėti tokias užduotis, kaip priimti 

sprendimus tam tikrais tarpvalstybiniais 

klausimais, prisidėti prie efektyvių vidaus 

rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių 

priemonių (dėl rinkos reguliavimo ir dėl 

radijo spektro naudojimo teisių skyrimo) 

projektams, teikti reikiamas gaires NRI, 

siekiant užtikrinti bendrus kriterijus ir 

nuoseklų reguliavimą, ir Sąjungos 

lygmeniu tvarkyti tam tikrus registrus. Visa 

tai nedaro poveikio užduotims, paskirtoms 

NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių 

ryšių rinkų ir geriausiai žino vietos sąlygas. 

Kad galėtų atlikti jam pavestas užduotis, 

EERRI biuras turi turėti pakankamai 

finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir toliau 

kaupti praktinę NRI patirtį; 

Or. en 

 

Pakeitimas   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) EERRI – iš NRI ir Komisijos 

atstovų sudaryta techninė įstaiga, turinti 

praktinės patirties elektroninių ryšių srityje, 

– yra tinkamiausia įstaiga, kuriai galima 

(10) EERRI – iš NRI atstovų sudaryta 

techninė įstaiga, turinti praktinės patirties 

elektroninių ryšių srityje, – yra 

tinkamiausia įstaiga, kuriai galima patikėti 
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patikėti tokias užduotis, kaip priimti 

sprendimus tam tikrais tarpvalstybiniais 

klausimais, prisidėti prie efektyvių vidaus 

rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių 

priemonių (dėl rinkos reguliavimo ir dėl 

radijo spektro naudojimo teisių skyrimo) 

projektams, teikti reikiamas gaires NRI, 

siekiant užtikrinti bendrus kriterijus ir 

nuoseklų reguliavimą, ir Sąjungos 

lygmeniu tvarkyti tam tikrus registrus. Visa 

tai nedaro poveikio užduotims, paskirtoms 

NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių 

ryšių rinkų ir geriausiai žino vietos sąlygas. 

Kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis, 

agentūra turėtų turėti pakankamai 

finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir toliau 

kaupti praktinę NRI patirtį; 

tokias užduotis, kaip priimti sprendimus 

tam tikrais tarpvalstybiniais klausimais, 

prisidėti prie efektyvių vidaus rinkos 

procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių 

(dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo 

spektro naudojimo teisių skyrimo) 

projektams, teikti reikiamas gaires NRI, 

siekiant užtikrinti bendrus kriterijus ir 

nuoseklų reguliavimą, ir Sąjungos 

lygmeniu tvarkyti tam tikrus registrus. Visa 

tai nedaro poveikio užduotims, paskirtoms 

NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių 

ryšių rinkų ir geriausiai žino vietos sąlygas. 

Kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis, 

agentūra turėtų turėti pakankamai 

finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir toliau 

kaupti praktinę NRI patirtį; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) siekiant užtikrinti, kad teisės aktai 

būtų nuosekliai taikomi visoje Sąjungoje, 

pasitelkus EERRI turėtų būti sukurtas 

nuoseklumo užtikrinimo mechanizmas, 

pagal kurį nacionalinės reguliavimo 

institucijos bendradarbiautų tarpusavyje. 

Tas mechanizmas turėtų visų pirma būti 

taikomas tuomet, kai nacionalinė 

reguliavimo institucija ketina patvirtinti 

priemonę, galinčią turėti teisinių 

padarinių, ir tai gali sukurti kliūčių 

vidaus rinkai arba lemti nepakankamą 

teisinį tikrumą dėl bendro Sąjungos teisės 

aktų aiškinimo. Jis turėtų būti taikomas 

tuomet, kai bet kuri nacionalinė 

reguliavimo institucija prašo, kad toks 

klausimas būtų sprendžiamas taikant 

nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, kai 

kyla tarpvalstybiniai ginčai arba remiantis 
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tarpvalstybiniu mastu veikiančios įmonės, 

nukentėjusios nuo tokių priemonių, 

skundu. Tas mechanizmas neturėtų daryti 

poveikio priemonėms, kurių Komisija gali 

imtis naudodamasi savo įgaliojimais 

pagal Sutartis; 

Or. en 

 

Pakeitimas   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) EERRI turėtų būti Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

svarstymo, diskusijų ir patariamoji įstaiga 

elektroninių ryšių srityje. Atitinkamai 

EERRI turėtų Europos Parlamento, 

Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo 

iniciatyva teikti jiems konsultacijas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) EERRI turėtų būti leidžiama 

prireikus bendradarbiauti, nedarant 

poveikio jų vaidmeniui, su kitomis 

Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais 

ir patariamosiomis grupėmis, visų pirma su 

Radijo spektro politikos grupe29, Europos 

duomenų apsaugos valdyba30, Europos 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

reguliuotojų grupe31 ir Europos Sąjungos 

tinklų ir informacijos apsaugos agentūra32; 

(11) atsižvelgiant į didėjančią 

elektroninių ryšių paslaugų sektorių 

konvergenciją ir su jų plėtra susijusių 

reguliavimo klausimų horizontalųjį 

aspektą, EERRI turėtų koordinuoti šį 

darbą ir bendradarbiauti, nedarant 

poveikio jų vaidmeniui, su kitomis 

Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais 

ir patariamosiomis grupėmis, visų pirma su 

Radijo spektro politikos grupe29, Europos 
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taip pat su esamais komitetais, pavyzdžiui, 

Ryšių komitetu ir Radijo spektro komitetu. 

Jai taip pat turėtų būti leidžiama 

bendradarbiauti su trečiųjų šalių 

kompetentingomis institucijomis, ypač 

reguliavimo institucijomis, 

kompetentingomis elektroninių ryšių 

srityje, ir (arba) šių institucijų grupėmis bei 

tarptautinėmis organizacijomis, kai to 

reikia jos užduotims atlikti; 

duomenų apsaugos valdyba30, Europos 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

reguliuotojų grupe31, Europos Sąjungos 

tinklų ir informacijos apsaugos agentūra32, 

Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo 

tinklu ir Europos standartizacijos 

organizacijomis; taip pat su esamais 

komitetais, pavyzdžiui, Ryšių komitetu ir 

Radijo spektro komitetu. Jai taip pat turėtų 

būti leidžiama bendradarbiauti su trečiųjų 

šalių kompetentingomis institucijomis, 

ypač reguliavimo institucijomis, 

kompetentingomis elektroninių ryšių 

srityje, ir (arba) šių institucijų grupėmis bei 

tarptautinėmis organizacijomis, kai to 

reikia jos užduotims atlikti; 

_________________ _________________ 

29 Sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo 

spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 

198, 2002 7 27, p. 49). 

29 Sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo 

spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 

198, 2002 7 27, p. 49). 

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 

119, 2016 5 4, p. 1). 

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 

119, 2016 5 4, p. 1). 

31 Direktyva [...].. 31 Direktyva [...].. 

32 2013 m. gegužės 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų 

ir informacijos apsaugos agentūros 

(ENISA), kuriuo panaikinamas 

Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 

165, 2013 6 18, p. 41). 

32 2013 m. gegužės 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų 

ir informacijos apsaugos agentūros 

(ENISA), kuriuo panaikinamas 

Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 

165, 2013 6 18, p. 41). 

Or. en 

 

Pakeitimas   201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 



 

AM\1122719LT.docx 27/140 PE602.937v01-00 

 LT 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) palyginti su anksčiau buvusia 

padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir 

valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, 

suformavus vieną valdybą, kuri teiktų 

bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl 

reguliavimo bei veiklos ir administracinių 

bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų 

padidėti agentūros efektyvumas ir 

pagerėti veiklos nuoseklumas ir rodikliai. 

Šiuo tikslu valdyba turėtų vykdyti 

atitinkamas funkcijas ir ją, be dviejų 

Komisijos atstovų, turėtų sudaryti vadovas 

arba kiekvienos NRI kolegialaus organo 

narys, kurie yra apsaugoti atleidimo 

taisyklėmis; 

Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) palyginti su anksčiau buvusia 

padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir 

valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, 

suformavus vieną valdybą, kuri teiktų 

bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl 

reguliavimo bei veiklos ir administracinių 
bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų 

padidėti agentūros efektyvumas ir pagerėti 

veiklos nuoseklumas ir rodikliai. Šiuo 

tikslu valdyba turėtų vykdyti atitinkamas 

funkcijas ir ją, be dviejų Komisijos 

atstovų, turėtų sudaryti vadovas arba 

kiekvienos NRI kolegialaus organo narys, 

kurie yra apsaugoti atleidimo taisyklėmis; 

(12) Valdyba turėtų būti atsakinga už 

atitinkamus administracinius bei biudžeto 

valdymo klausimus ir į jos sudėtį, be 

vadovo arba kiekvienos NRI kolegialaus 

organo nario, turėtų įeiti Komisijos 

atstovas; 

Or. en 
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Pakeitimas   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) palyginti su anksčiau buvusia 

padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir 

valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, 

suformavus vieną valdybą, kuri teiktų 

bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl 

reguliavimo bei veiklos ir administracinių 

bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų 

padidėti agentūros efektyvumas ir pagerėti 

veiklos nuoseklumas ir rodikliai. Šiuo 

tikslu valdyba turėtų vykdyti atitinkamas 

funkcijas ir ją, be dviejų Komisijos atstovų, 

turėtų sudaryti vadovas arba kiekvienos 

NRI kolegialaus organo narys, kurie yra 

apsaugoti atleidimo taisyklėmis; 

(12) palyginti su anksčiau buvusia 

padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir 

valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, 

suformavus vieną valdybą, kuri teiktų 

bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl 

reguliavimo bei veiklos ir administracinių 

bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų 

padidėti agentūros efektyvumas ir pagerėti 

veiklos nuoseklumas ir rodikliai. Šiuo 

tikslu valdyba turėtų vykdyti atitinkamas 

funkcijas ir ją turėtų sudaryti vadovas arba 

kiekvienos NRI kolegialaus organo narys, 

kurie yra apsaugoti atleidimo taisyklėmis. 

Be to, du Komisijos atstovai turi teisę 

dalyvauti valdybos veikloje ir posėdžiuose, 

o jų balsavimo teisės apribojamos 

administraciniais ir biudžeto valdymo 

klausimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) palyginti su anksčiau buvusia 

padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir 

valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, 

suformavus vieną valdybą, kuri teiktų 

bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl 

reguliavimo bei veiklos ir administracinių 

bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų 

padidėti agentūros efektyvumas ir pagerėti 

veiklos nuoseklumas ir rodikliai. Šiuo 

tikslu valdyba turėtų vykdyti atitinkamas 

(12) palyginti su anksčiau buvusia 

padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir 

valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, 

suformavus vieną valdybą, kuri teiktų 

bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl 

reguliavimo bei veiklos ir administracinių 

bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų 

padidėti agentūros efektyvumas ir pagerėti 

veiklos nuoseklumas ir rodikliai. Šiuo 

tikslu valdyba turėtų vykdyti atitinkamas 
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funkcijas ir ją, be dviejų Komisijos atstovų, 

turėtų sudaryti vadovas arba kiekvienos 

NRI kolegialaus organo narys, kurie yra 

apsaugoti atleidimo taisyklėmis; 

funkcijas ir ją turėtų sudaryti vadovas arba 

kiekvienos NRI kolegialaus organo narys, 

kurie yra apsaugoti atleidimo taisyklėmis; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   205 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) palyginti su anksčiau buvusia 

padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir 

valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, 

suformavus vieną valdybą, kuri teiktų 

bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl 

reguliavimo bei veiklos ir administracinių 

bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų 

padidėti agentūros efektyvumas ir pagerėti 

veiklos nuoseklumas ir rodikliai. Šiuo 

tikslu valdyba turėtų vykdyti atitinkamas 

funkcijas ir ją, be dviejų Komisijos 

atstovų, turėtų sudaryti vadovas arba 

kiekvienos NRI kolegialaus organo narys, 

kurie yra apsaugoti atleidimo taisyklėmis; 

(12) palyginti su anksčiau buvusia 

padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir 

valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, 

suformavus vieną valdybą, kuri teiktų 

bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl 

reguliavimo bei veiklos ir administracinių 

bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų 

padidėti agentūros efektyvumas ir pagerėti 

veiklos nuoseklumas ir rodikliai. Šiuo 

tikslu valdyba turėtų vykdyti atitinkamas 

funkcijas ir ją, be Komisijos atstovo, turėtų 

sudaryti vadovas arba kiekvienos NRI 

kolegialaus organo narys, kurie yra 

apsaugoti atleidimo taisyklėmis; 

Or. en 

 

Pakeitimas   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) anksčiau paskyrimų tarnybos 

įgaliojimus vykdė EERRI biuro valdymo 

komiteto pirmininko pavaduotojas. Naujos 

agentūros valdyba turėtų perduoti 

atitinkamus paskyrimų tarnybos 

(13) anksčiau paskyrimų tarnybos 

įgaliojimus vykdė EERRI biuro valdymo 

komiteto pirmininko pavaduotojas. Naujos 

agentūros valdyba turėtų perduoti 

atitinkamus paskyrimų tarnybos 
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įgaliojimus vykdomajam direktoriui, o jam 

būtų leidžiama tuos įgaliojimus perskirti. 

Tai padėtų efektyviai valdyti EERRI 

darbuotojus ir užtikrinti, kad valdymo 

komitetas, kaip ir pirmininkas bei 

pirmininko pavaduotojas, galėtų 

susikoncentruoti ties savo funkcijomis; 

įgaliojimus generaliniam sekretoriui, o 

jam būtų leidžiama tuos įgaliojimus 

perskirti. Tai padėtų efektyviai valdyti 

EERRI darbuotojus ir užtikrinti, kad 

valdymo komitetas, kaip ir pirmininkas bei 

pirmininko pavaduotojas, galėtų 

susikoncentruoti ties savo funkcijomis; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   207 

Victor Negrescu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) anksčiau reguliuotojų valdybos 

pirmininko ir pirmininko pavaduotojų 

kadencija buvo vieni metai. Atsižvelgiant į 

papildomas EERRI paskirtas užduotis ir 

tai, kad reikia užtikrinti metinį ir 

daugiametį veiklos planavimą itin svarbu 

užtikrinti, kad pirmininko ir pirmininko 

pavaduotojo įgaliojimai būtų stabilūs ir 

ilgalaikiai; 

(14) anksčiau reguliuotojų valdybos 

pirmininko ir pirmininko pavaduotojų 

kadencija buvo vieni metai. Atsižvelgiant į 

papildomas EERRI paskirtas užduotis ir 

tai, kad reikia užtikrinti metinį ir 

daugiametį veiklos planavimą itin svarbu 

užtikrinti, kad pirmininko ir pirmininko 

pavaduotojo įgaliojimai būtų stabilūs ir 

ilgalaikiai ir būtų teikiama metinė 

vertinimo ataskaita; 

Or. en 

 

Pakeitimas   208 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) anksčiau reguliuotojų valdybos 

pirmininko ir pirmininko pavaduotojų 

kadencija buvo vieni metai. Atsižvelgiant į 

papildomas EERRI paskirtas užduotis ir 

tai, kad reikia užtikrinti metinį ir 

daugiametį veiklos planavimą itin svarbu 

(14) anksčiau reguliuotojų valdybos 

pirmininko ir pirmininko pavaduotojų 

kadencija buvo vieni metai. Atsižvelgiant į 

papildomas EERRI paskirtas užduotis ir 

tai, kad reikia užtikrinti metinį ir 

daugiametį veiklos planavimą, pirmininko 
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užtikrinti, kad pirmininko ir pirmininko 

pavaduotojo įgaliojimai būtų stabilūs ir 

ilgalaikiai; 

ir pirmininko pavaduotojo kadencija yra 

dveji metai; 

Or. el 

 

Pakeitimas   209 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) valdyba į eilinius posėdžius turėtų 

rinktis bent du kartus per metus. 

Remiantis įgyta patirtimi ir atsižvelgiant į 

svarbesnį EERRI vaidmenį, valdybai gali 

tekti rengti papildomų posėdžių; 

(15) valdyba į posėdžius turėtų rinktis 

kas mėnesį ir teikti informaciją apie 

pasiekimus; 

Or. el 

 

Pakeitimas   210 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be 

to, anksčiau EERRI biuro administracijos 

vadovo kadencija buvo treji metai. Kad 

būtų galima užtikrinti stabilumą ir 

agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris 2,5 

metų kadencijai būtų EERRI teisinis 

atstovas, vaidmuo itin svarbus siekiant 

tinkamo naujos agentūros veikimo ir jai 

patikėtų užduočių vykdymo. Jį po atviros ir 

skaidrios atrankos procedūros, kuria 

siekiama užtikrinti griežtą kandidatų 

vertinimą ir aukštą nepriklausomumo lygį, 

turėtų paskirti valdyba iš Komisijos 

parengto sąrašo. Be to, anksčiau EERRI 

biuro administracijos vadovo kadencija 

buvo treji metai; 
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ilgalaikiai; 

Or. el 

 

Pakeitimas   211 

Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be 

to, anksčiau EERRI biuro administracijos 

vadovo kadencija buvo treji metai. Kad 

būtų galima užtikrinti stabilumą ir 

agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Kad 

galėtų pradėti eiti pareigas, kandidatas 

turėtų gauti Europos Parlamento 

pritarimą. Be to, anksčiau EERRI biuro 

administracijos vadovo kadencija buvo 

treji metai. Kad būtų galima užtikrinti 

stabilumą ir agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

(16) generalinio sekretoriaus, kuris 

būtų EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 
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Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Kad 

būtų galima užtikrinti stabilumą ir 

agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 

Jį turėtų paskirti valdyba iš Tarybos 

parengto sąrašo, kad jam būtų suteiktas 

konkretus su valstybėmis narėmis susijęs 

teisėtumas. Kad būtų galima užtikrinti 

stabilumą ir agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad generalinio 

sekretoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   213 

Victor Negrescu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be 

to, anksčiau EERRI biuro administracijos 

vadovo kadencija buvo treji metai. Kad 

būtų galima užtikrinti stabilumą ir 

agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be 

to, anksčiau EERRI biuro administracijos 

vadovo kadencija buvo treji metai. Kad 

būtų galima užtikrinti stabilumą ir 

agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai, tačiau ne ilgesni nei penkeri 

metai; 

Or. en 

Pakeitimas   214 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be 

to, anksčiau EERRI biuro administracijos 

vadovo kadencija buvo treji metai. Kad 

būtų galima užtikrinti stabilumą ir 

agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 

(16) direktoriaus, kuris būtų EERRI 

biuro teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

Valdančioji taryba. Be to, anksčiau EERRI 

biuro administracijos vadovo kadencija 

buvo treji metai. Kad būtų galima užtikrinti 

stabilumą ir EERRI biuro ilgalaikės 

strategijos įgyvendinimą, reikia, kad 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   215 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be 

to, anksčiau EERRI biuro administracijos 

vadovo kadencija buvo treji metai. Kad 

būtų galima užtikrinti stabilumą ir 

agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

Valdančioji taryba. Be to, anksčiau EERRI 

biuro administracijos vadovo kadencija 

buvo treji metai. Kad būtų galima užtikrinti 

stabilumą ir agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 
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Or. en 

 

Pakeitimas   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros 

veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. 

Jį po atviros ir skaidrios atrankos 

procedūros, kuria siekiama užtikrinti 

griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą 

nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti 

valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be 

to, anksčiau EERRI biuro administracijos 

vadovo kadencija buvo treji metai. Kad 

būtų galima užtikrinti stabilumą ir 

agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 

(16) vykdomojo direktoriaus, kuris būtų 

EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin 

svarbus siekiant tinkamo EERRI veikimo 

ir jai patikėtų užduočių vykdymo. Jį po 

atviros ir skaidrios atrankos procedūros, 

kuria siekiama užtikrinti griežtą kandidatų 

vertinimą ir aukštą nepriklausomumo lygį, 

turėtų paskirti valdyba iš NRI parengto 

sąrašo. Be to, anksčiau EERRI biuro 

administracijos vadovo kadencija buvo 

treji metai. Kad būtų galima užtikrinti 

stabilumą ir agentūros ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo 

direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai 

ilgalaikiai; 

Or. it 

 

Pakeitimas   217 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) patirtis parodė, kad daugumą 

EERRI užduočių geriau atlieka darbo 

grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga 

už darbo grupių sudarymą ir jų narių 

skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą 

požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti 

ir diskusijas jose vesti EERRI 

darbuotojai. Tam, kad būtų galima greitai 

sudaryti tam tikras darbo grupes, reikėtų iš 

(17) patirtis parodė, kad daugumą 

EERRI užduočių geriau atlieka ekspertų 

darbo grupės, todėl Reguliuotojų valdyba 

turėtų būti atsakinga už darbo grupių 

sudarymą ir jų pirmininkų skyrimą. Tam, 

kad būtų galima greitai sudaryti tam tikras 

darbo grupes, reikėtų iš anksto paruošti 

kvalifikuotų ekspertų sąrašus, ypač tų 

ekspertų, kurių veikla susijusi su 
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anksto paruošti kvalifikuotų ekspertų 

sąrašus, ypač tų ekspertų, kurių veikla 

susijusi su vidaus rinkos procedūromis, 

taikomomis nacionalinių priemonių dėl 

rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro 

naudojimo teisių skyrimo projektams, 

atsižvelgiant į toms procedūroms taikomą 

laiko apribojimą; 

terminuotos veiklos procedūromis. Derėtų 

vengti bet kokių darbo grupių narių ar 

stebėtojų interesų konfliktų; 

Or. en 

 

Pakeitimas   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) patirtis parodė, kad daugumą 

EERRI užduočių geriau atlieka darbo 

grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga 

už darbo grupių sudarymą ir jų narių 

skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą 

požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir 

diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. 

Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam 

tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto 

paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, 

ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su 

vidaus rinkos procedūromis, taikomomis 

nacionalinių priemonių dėl rinkos 

reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo 

teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į 

toms procedūroms taikomą laiko 

apribojimą; 

(17) patirtis parodė, kad daugumą 

EERRI užduočių geriau atlieka darbo 

grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga 

už darbo grupių sudarymą ir jų narių 

skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą 

požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir 

diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. 

Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam 

tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto 

paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, 

ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su 

vidaus rinkos procedūromis, taikomomis 

nacionalinių priemonių dėl rinkos 

reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo 

teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į 

toms procedūroms taikomą laiko 

apribojimą. Darbo grupių kvalifikuotų 

ekspertų sąrašai, kartu su ekspertų 

interesų deklaracijomis, turėtų būti 

skelbiami viešai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   219 

Constanze Krehl 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) patirtis parodė, kad daugumą 

EERRI užduočių geriau atlieka darbo 

grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga 

už darbo grupių sudarymą ir jų narių 

skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą 

požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir 

diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. 

Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam 

tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto 

paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, 

ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su 

vidaus rinkos procedūromis, taikomomis 

nacionalinių priemonių dėl rinkos 

reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo 

teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į 

toms procedūroms taikomą laiko 

apribojimą; 

(17) patirtis parodė, kad daugumą 

EERRI užduočių geriau atlieka darbo 

grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga 

už darbo grupių sudarymą ir jų narių 

skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą 

požiūrį ir kad būtų vienodai atsižvelgiama 

į visų NRI nuomones ir indėlius, darbo 

grupes turėtų koordinuoti ir diskusijas jose 

vesti EERRI darbuotojai. Tam, kad būtų 

galima greitai sudaryti tam tikras darbo 

grupes, reikėtų iš anksto paruošti 

kvalifikuotų ekspertų sąrašus, ypač tų 

ekspertų, kurių veikla susijusi su vidaus 

rinkos procedūromis, taikomomis 

nacionalinių priemonių dėl rinkos 

reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo 

teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į 

toms procedūroms taikomą laiko 

apribojimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) patirtis parodė, kad daugumą 

EERRI užduočių geriau atlieka darbo 

grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga 

už darbo grupių sudarymą ir jų narių 

skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą 

požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir 

diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. 

Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam 

tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto 

paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, 

ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su 

vidaus rinkos procedūromis, taikomomis 

(17) patirtis parodė, kad daugumą 

EERRI užduočių geriau atlieka darbo 

grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga 

už darbo grupių sudarymą ir jų narių 

skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą 

požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir 

diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. 

Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam 

tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto 

paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, 

ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su 

vidaus rinkos procedūromis, taikomomis 
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nacionalinių priemonių dėl rinkos 

reguliavimo ir dėl radijo spektro 

naudojimo teisių skyrimo projektams, 

atsižvelgiant į toms procedūroms taikomą 

laiko apribojimą; 

nacionalinių priemonių dėl rinkos 

reguliavimo projektams, atsižvelgiant į 

toms procedūroms taikomą laiko 

apribojimą; 

Or. it 

 

Pakeitimas   221 

Victor Negrescu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) patirtis parodė, kad daugumą 

EERRI užduočių geriau atlieka darbo 

grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga 

už darbo grupių sudarymą ir jų narių 

skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą 

požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir 

diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. 

Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam 

tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto 

paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, 

ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su 

vidaus rinkos procedūromis, taikomomis 

nacionalinių priemonių dėl rinkos 

reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo 

teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į 

toms procedūroms taikomą laiko 

apribojimą; 

(17) patirtis parodė, kad daugumą 

EERRI užduočių geriau atlieka darbo 

grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga 

už darbo grupių sudarymą ir jų narių 

skyrimą. Siekiant užtikrinti geografiniu 

aspektu subalansuotą požiūrį, darbo grupes 

turėtų koordinuoti ir diskusijas jose vesti 

EERRI darbuotojai. Tam, kad būtų galima 

greitai sudaryti tam tikras darbo grupes, 

reikėtų iš anksto paruošti kvalifikuotų 

ekspertų sąrašus, ypač tų ekspertų, kurių 

veikla susijusi su vidaus rinkos 

procedūromis, taikomomis nacionalinių 

priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl 

radijo spektro naudojimo teisių skyrimo 

projektams, atsižvelgiant į toms 

procedūroms taikomą laiko apribojimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) kadangi EERRI yra Išbraukta. 
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kompetentinga priimti sprendimus, 

kuriuos vykdyti privaloma, būtina 

užtikrinti, kad kiekvienas fizinis arba 

juridinis asmuo, kuriam taikomas EERRI 

sprendimas arba kuris yra su juo susijęs, 

turėtų teisę apeliacine tvarka apskųsti tą 

sprendimą Apeliacinei valdybai, kuri yra 

agentūros dalis, tačiau nepriklausoma 

nuo jos administracinės ir reguliavimo 

struktūros. Kadangi Apeliacinės valdybos 

priimti sprendimai turėtų turėti teisinį 

poveikį trečiosioms šalims, ieškinį dėl jų 

teisėtumo peržiūros galima pateikti 

Bendrajam Teismui. Siekiant užtikrinti 

vienodas sąlygas, susijusias su 

Apeliacinės valdybos darbo tvarkos 

taisyklėmis, Komisijai turėtų būti suteikti 

įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 

įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 182/201133; 

_________________  

33 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 

valstybių narių vykdomos Komisijos 

naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 

kontrolės mechanizmų taisyklės ir 

bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 

13). 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   223 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) kadangi EERRI yra 

kompetentinga priimti sprendimus, 

kuriuos vykdyti privaloma, būtina 

užtikrinti, kad kiekvienas fizinis arba 

juridinis asmuo, kuriam taikomas EERRI 

Išbraukta. 



 

PE602.937v01-00 40/140 AM\1122719LT.docx 

LT 

sprendimas arba kuris yra su juo susijęs, 

turėtų teisę apeliacine tvarka apskųsti tą 

sprendimą Apeliacinei valdybai, kuri yra 

agentūros dalis, tačiau nepriklausoma 

nuo jos administracinės ir reguliavimo 

struktūros. Kadangi Apeliacinės valdybos 

priimti sprendimai turėtų turėti teisinį 

poveikį trečiosioms šalims, ieškinį dėl jų 

teisėtumo peržiūros galima pateikti 

Bendrajam Teismui. Siekiant užtikrinti 

vienodas sąlygas, susijusias su 

Apeliacinės valdybos darbo tvarkos 

taisyklėmis, Komisijai turėtų būti suteikti 

įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 

įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 182/201133; 

_________________  

33 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 

valstybių narių vykdomos Komisijos 

naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 

kontrolės mechanizmų taisyklės ir 

bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 

13). 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) kadangi EERRI yra kompetentinga 

priimti sprendimus, kuriuos vykdyti 

privaloma, būtina užtikrinti, kad 

kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, 

kuriam taikomas EERRI sprendimas arba 

kuris yra su juo susijęs, turėtų teisę 

apeliacine tvarka apskųsti tą sprendimą 

Apeliacinei valdybai, kuri yra agentūros 

dalis, tačiau nepriklausoma nuo jos 

(18) EERRI nėra kompetentinga priimti 

sprendimus, kuriuos vykdyti privaloma. 
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administracinės ir reguliavimo struktūros. 

Kadangi Apeliacinės valdybos priimti 

sprendimai turėtų turėti teisinį poveikį 

trečiosioms šalims, ieškinį dėl jų 

teisėtumo peržiūros galima pateikti 

Bendrajam Teismui. Siekiant užtikrinti 

vienodas sąlygas, susijusias su 

Apeliacinės valdybos darbo tvarkos 

taisyklėmis, Komisijai turėtų būti suteikti 

įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 

įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 182/201133; 

_________________  

33 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 13). 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas   225 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) kadangi EERRI yra kompetentinga 

priimti sprendimus, kuriuos vykdyti 

privaloma, būtina užtikrinti, kad kiekvienas 

fizinis arba juridinis asmuo, kuriam 

taikomas EERRI sprendimas arba kuris yra 

su juo susijęs, turėtų teisę apeliacine tvarka 

apskųsti tą sprendimą Apeliacinei valdybai, 

kuri yra agentūros dalis, tačiau 

nepriklausoma nuo jos administracinės ir 

reguliavimo struktūros. Kadangi 

Apeliacinės valdybos priimti sprendimai 

turėtų turėti teisinį poveikį trečiosioms 

šalims, ieškinį dėl jų teisėtumo peržiūros 

galima pateikti Bendrajam Teismui. 

(18) kadangi EERRI yra kompetentinga 

priimti sprendimus, kuriuos vykdyti 

privaloma, būtina užtikrinti, kad kiekvienas 

fizinis arba juridinis asmuo, kuriam 

taikomas EERRI sprendimas arba kuris yra 

su juo susijęs, turėtų teisę apeliacine tvarka 

apskųsti tą sprendimą Apeliacinei valdybai, 

kuri yra agentūros dalis, tačiau 

nepriklausoma nuo jos administracinės ir 

reguliavimo struktūros. Kadangi 

Apeliacinės valdybos priimti sprendimai 

turėtų turėti teisinį poveikį trečiosioms 

šalims, ieškinį dėl jų teisėtumo peržiūros 

galima pateikti Bendrajam Teismui. 
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Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 

susijusias su Apeliacinės valdybos darbo 

tvarkos taisyklėmis, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 

įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 182/201133; 

_________________  

33 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 13). 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   226 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) kadangi EERRI yra kompetentinga 

priimti sprendimus, kuriuos vykdyti 

privaloma, būtina užtikrinti, kad kiekvienas 

fizinis arba juridinis asmuo, kuriam 

taikomas EERRI sprendimas arba kuris yra 

su juo susijęs, turėtų teisę apeliacine tvarka 

apskųsti tą sprendimą Apeliacinei valdybai, 

kuri yra agentūros dalis, tačiau 

nepriklausoma nuo jos administracinės ir 

reguliavimo struktūros. Kadangi 

Apeliacinės valdybos priimti sprendimai 

turėtų turėti teisinį poveikį trečiosioms 

šalims, ieškinį dėl jų teisėtumo peržiūros 

galima pateikti Bendrajam Teismui. 

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 

susijusias su Apeliacinės valdybos darbo 

tvarkos taisyklėmis, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 

įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(18) kadangi EERRI yra kompetentinga 

priimti sprendimus, kuriuos vykdyti 

privaloma, būtina užtikrinti, kad kiekvienas 

fizinis arba juridinis asmuo, kuriam 

taikomas EERRI sprendimas arba kuris yra 

su juo susijęs, turėtų teisę apeliacine tvarka 

apskųsti tą sprendimą Apeliacinei valdybai, 

kuri yra agentūros dalis ir turėtų būti 

nepriklausoma nuo jos administracinės ir 

reguliavimo struktūros. Kadangi 

Apeliacinės valdybos priimti sprendimai 

turėtų turėti teisinį poveikį trečiosioms 

šalims, ieškinį dėl jų teisėtumo peržiūros 

galima pateikti Bendrajam Teismui. 

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 

susijusias su Apeliacinės valdybos darbo 

tvarkos taisyklėmis, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 

įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
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(ES) Nr. 182/201133; (ES) Nr. 182/201133; 

_________________ _________________ 

33 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 13). 

33 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 13). 

Or. el 

 

Pakeitimas   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (19a) EERRI biuras turėtų turėti 

pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 

išteklių savo užduotims vykdyti. Į išplėstą 

EERRI pavestų užduočių sąrašą ir 

EERRI biurui pavedamų užduočių 

sudėtingumą turėtų būti tinkamai 

atsižvelgta numatant EERRI biuro 

išteklius. Be to, EERRI biuro žmogiškųjų 

išteklių sudėtis turėtų atitikti poreikį 

užtikrinti tinkamą laikinųjų darbuotojų ir 

išorės personalo narių skaičiaus 

proporciją; 

Or. en 

 

Pakeitimas   228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (19b) 2011 m. vasario 24 d. buvo 
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sudarytas Europos elektroninių ryšių 

reguliuotojų institucijos (EERRI biuro) ir 

Latvijos Respublikos Vyriausybės 

susitarimas dėl būstinės (Būstinės 

susitarimas); 

Or. en 

 

Pakeitimas   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) siekiant užtikrinti EERRI 

autonomiškumą, ji turėtų turėti nuosavą 

biudžetą, kurio didžiąją lėšų dalį iš esmės 

sudarytų Sąjungos įnašas. Kaip nurodyta 

Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 

drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo 31 

punkte, EERRI finansavimui turėtų pritarti 

biudžeto valdymo institucija35 ; 

(20) siekiant užtikrinti EERRI biuro 

autonomiškumą ir nepriklausomumą, jis 

turėtų turėti nuosavą biudžetą, kurio 

didžiąją lėšų dalį iš esmės sudarytų 

Sąjungos įnašas. Biudžetas turėtų atitikti 

papildomas paskirtas užduotis ir EERRI 

biuro bei EERRI sustiprintą vaidmenį. 

Kaip nurodyta Tarpinstitucinio susitarimo 

dėl biudžetinės drausmės, 

bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 

patikimo finansų valdymo 31 punkte, 

EERRI finansavimui turėtų pritarti 

biudžeto valdymo institucija35 ; 

_________________ _________________ 

35 2013 m. gruodžio 2 d. Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės 

drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo 

(OL C 373, 2013 12 20, p. 1). 

35 2013 m. gruodžio 2 d. Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės 

drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo 

(OL C 373, 2013 12 20, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) EERRI turėtų būti nepriklausoma 

veiklos ir techniniais klausimais ir turėtų 

turėti teisinę, administracinę ir finansinę 

autonomiją. Todėl yra būtina ir tikslinga, 

kad EERRI būtų Sąjungos įstaiga, turinti 

juridinio asmens statusą ir besinaudojanti 

jai suteiktais įgaliojimais; 

(21) EERRI turėtų būti nepriklausoma 

veiklos ir techniniais klausimais ir turėtų 

turėti teisinę, administracinę ir finansinę 

autonomiją. Ji taip pat turėtų veikti kaip 

ryšių tarp NRI palaikymo įstaiga siekiant 

užtikrinti ilgalaikę teisinę sistemą; 

Or. it 

 

Pakeitimas   231 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) EERRI turėtų būti nepriklausoma 

veiklos ir techniniais klausimais ir turėtų 

turėti teisinę, administracinę ir finansinę 

autonomiją. Todėl yra būtina ir tikslinga, 

kad EERRI būtų Sąjungos įstaiga, turinti 

juridinio asmens statusą ir besinaudojanti 

jai suteiktais įgaliojimais; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)    

Or. el 

 

Pakeitimas   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) būdama Sąjungos decentralizuota 

agentūra, EERRI turėtų veikti savo 

įgaliojimų srityje ir esamoje institucinėje 

struktūroje. Ji neturėtų būti laikoma 

atstovaujančia Sąjungos pozicijai išorės 

bendruomenei arba įpareigojančia 

Išbraukta. 
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Sąjungą prisiimti teisinių įsipareigojimų; 

Or. it 

 

Pakeitimas   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) būdama Sąjungos decentralizuota 

agentūra, EERRI turėtų veikti savo 

įgaliojimų srityje ir esamoje institucinėje 

struktūroje. Ji neturėtų būti laikoma 

atstovaujančia Sąjungos pozicijai išorės 

bendruomenei arba įpareigojančia Sąjungą 

prisiimti teisinių įsipareigojimų; 

(22) būdama nepriklausoma agentūra, 

EERRI turėtų veikti savo įgaliojimų srityje 

ir esamoje institucinėje struktūroje. Ji 

neturėtų būti laikoma atstovaujančia 

Sąjungos pozicijai išorės bendruomenei 

arba įpareigojančia Sąjungą prisiimti 

teisinių įsipareigojimų; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   234 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) siekiant dar labiau išplėsti nuoseklų 

elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 

nuostatų įgyvendinimą EERRI veiklos 

srityje, naujos agentūros veikloje turėtų 

galėti dalyvauti trečiųjų šalių (ypač EEE 

ELPA valstybių ir šalių kandidačių) 

reguliavimo institucijos, kompetentingos 

elektroninių ryšių srityje ir sudariusios 

atitinkamus susitarimus su Sąjunga; 

(23) siekiant dar labiau išplėsti nuoseklų 

elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 

nuostatų įgyvendinimą, EERRI ir EERRI 

biuro veikloje turėtų galėti dalyvauti 

trečiųjų šalių (ELPA valstybių ir šalių 

kandidačių) NRI, kompetentingos 

elektroninių ryšių srityje ir ypač 

sudariusios atitinkamus susitarimus su 

Sąjunga; 

Or. en 

 

Pakeitimas   235 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) siekiant dar labiau išplėsti nuoseklų 

elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 

nuostatų įgyvendinimą EERRI veiklos 

srityje, naujos agentūros veikloje turėtų 

galėti dalyvauti trečiųjų šalių (ypač EEE 

ELPA valstybių ir šalių kandidačių) 

reguliavimo institucijos, kompetentingos 

elektroninių ryšių srityje ir sudariusios 

atitinkamus susitarimus su Sąjunga; 

(23) siekiant dar labiau išplėsti nuoseklų 

elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 

nuostatų įgyvendinimą, EERRI ir EERRI 

biuro veikloje turėtų galėti dalyvauti 

trečiųjų šalių (ypač EEE ELPA valstybių ir 

šalių kandidačių) reguliavimo institucijos, 

kompetentingos elektroninių ryšių srityje ir 

sudariusios atitinkamus susitarimus su 

Sąjunga; 

Or. it 

Pakeitimas   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) siekiant dar labiau išplėsti nuoseklų 

elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 

nuostatų įgyvendinimą EERRI veiklos 

srityje, naujos agentūros veikloje turėtų 

galėti dalyvauti trečiųjų šalių (ypač EEE 

ELPA valstybių ir šalių kandidačių) 

reguliavimo institucijos, kompetentingos 

elektroninių ryšių srityje ir sudariusios 

atitinkamus susitarimus su Sąjunga; 

(23) siekiant dar labiau išplėsti nuoseklų 

elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 

nuostatų įgyvendinimą EERRI veiklos 

srityje, jos veikloje turėtų galėti dalyvauti 

trečiųjų šalių (ypač EEE ELPA valstybių ir 

šalių kandidačių) reguliavimo institucijos, 

kompetentingos elektroninių ryšių srityje ir 

sudariusios atitinkamus susitarimus su 

Sąjunga; 

Or. en 

 

Pakeitimas   237 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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(24) EERRI turėtų būti leidžiama savo 

kompetencijos srityje vykdyti 

komunikacijos veiklą, tačiau ji neturėtų 

EERRI trukdyti atlikti pagrindinių 

užduočių ir turėtų būti vykdoma 

vadovaujantis valdybos priimtais 

atitinkamais komunikacijos ir sklaidos 

planais. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 

bendresnį Sąjungos įvaizdį, EERRI 

komunikacijos strategijos turinys ir 

įgyvendinimas turėtų būti nuoseklūs, 

aktualūs ir suderinti su Komisijos ir kitų 

institucijų strategijomis bei veikla; 

(24) EERRI biuro remiamai EERRI 

turėtų būti leidžiama savo kompetencijos 

srityje vykdyti komunikacijos veiklą, 

tačiau ji neturėtų EERRI trukdyti atlikti 

pagrindinių užduočių. EERRI biuro 

komunikacijos veikla turėtų būti vykdoma 

vadovaujantis valdybos priimtais 

atitinkamais komunikacijos ir sklaidos 

planais. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 

bendresnį Sąjungos įvaizdį, EERRI biuro 

komunikacijos strategijos turinys ir 

įgyvendinimas turėtų būti nuoseklūs, 

aktualūs ir suderinti su Komisijos ir kitų 

institucijų strategijomis bei veikla; 

Or. en 

 

Pakeitimas   238 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) EERRI turėtų būti leidžiama savo 

kompetencijos srityje vykdyti 

komunikacijos veiklą, tačiau ji neturėtų 

EERRI trukdyti atlikti pagrindinių 

užduočių ir turėtų būti vykdoma 

vadovaujantis valdybos priimtais 

atitinkamais komunikacijos ir sklaidos 

planais. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 

bendresnį Sąjungos įvaizdį, EERRI 

komunikacijos strategijos turinys ir 

įgyvendinimas turėtų būti nuoseklūs, 

aktualūs ir suderinti su Komisijos ir kitų 

institucijų strategijomis bei veikla; 

(24) EERRI turėtų būti leidžiama savo 

kompetencijos srityje vykdyti 

komunikacijos veiklą, tačiau ji neturėtų 

EERRI trukdyti atlikti pagrindinių 

užduočių ir turėtų būti vykdoma 

vadovaujantis valdybos priimtais 

atitinkamais komunikacijos ir sklaidos 

planais. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 

bendresnį Sąjungos įvaizdį, EERRI 

komunikacijos strategijos turinys ir 

įgyvendinimas turėtų būti nuoseklūs, 

objektyvūs, aktualūs ir suderinti su 

Komisijos ir kitų institucijų strategijomis 

bei veikla; 

Or. el 

Pakeitimas   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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25 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) kad galėtų veiksmingai vykdyti 

savo užduotis, EERRI turėtų turėti teisę 

prašyti reikalingos informacijos iš 

Komisijos, NRI ir, kraštutiniu atveju, kitų 

institucijų ir įmonių. Prašymai pateikti 

informaciją turėtų būti proporcingi ir 

nesudaryti adresatams nepagrįstos naštos. 

NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių 

ryšių rinkų, turėtų bendradarbiauti su 

EERRI ir laiku ir tinkamai teikti 

informaciją, kad užtikrintų, jog EERRI 

galėtų vykdyti savo įgaliojimus. 

Remdamasi lojalaus bendradarbiavimo 

principu, EERRI būtina informacija taip 

pat turėtų dalytis su Komisija ir NRI; 

(25) kad galėtų veiksmingai vykdyti 

savo užduotis, EERRI turėtų turėti teisę 

prašyti reikalingos informacijos iš 

Komisijos, NRI ir, kai tai yra būtina jos 

užduotims vykdyti, iš kitų institucijų ir 

įmonių. Prašymai pateikti informaciją 

turėtų būti proporcingi ir nesudaryti 

adresatams nepagrįstos naštos. Tuo tikslu 

EERRI, siekdama išvengti prašymų 

suteikti informacijos dubliavimo ir 

palengvinti komunikaciją tarp visų 

atitinkamų institucijų, turėtų nustatyti 

bendrą informacijos ir komunikacijos 

sistemą. NRI, kurios yra arčiausiai 

elektroninių ryšių rinkų, turėtų 

bendradarbiauti su EERRI ir laiku ir 

tinkamai teikti informaciją, kad užtikrintų, 

jog EERRI galėtų vykdyti savo 

įgaliojimus. Remdamasi lojalaus 

bendradarbiavimo principu, EERRI būtina 

informacija taip pat turėtų dalytis su 

Komisija ir NRI; 

Or. en 

 

Pakeitimas   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) EERRI biuro, kuris Reglamentu 

(EB) Nr. 1211/2009 buvo įsteigtas kaip 

juridinio asmens statusą turinti Bendrijos 

įstaiga, visas su nuosavybe, susitarimais, 

teisiniais įsipareigojimais, darbo sutartimis, 

finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe 

susijusias teises ir pareigas perima EERRI. 

EERRI turėtų perimti EERRI biuro 

darbuotojus, kurių teisėms ir pareigoms 

tai neturėtų daryti poveikio, 

(28) biuro, kuris Reglamentu (EB) 

Nr. 1211/2009 buvo įsteigtas kaip juridinio 

asmens statusą turinti Bendrijos įstaiga, 

visas su nuosavybe, susitarimais, teisiniais 

įsipareigojimais, darbo sutartimis, 

finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe 

susijusias teises ir pareigas perima EERRI 

biuras, 
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Or. en 

 

Pakeitimas   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) EERRI biuro, kuris Reglamentu 

(EB) Nr. 1211/2009 buvo įsteigtas kaip 

juridinio asmens statusą turinti Bendrijos 

įstaiga, visas su nuosavybe, susitarimais, 

teisiniais įsipareigojimais, darbo sutartimis, 

finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe 

susijusias teises ir pareigas perima 

EERRI. EERRI turėtų perimti EERRI 

biuro darbuotojus, kurių teisėms ir 

pareigoms tai neturėtų daryti poveikio, 

(28) EERRI biuras, kuris Reglamentu 

(EB) Nr. 1211/2009 buvo įsteigtas kaip 

juridinio asmens statusą turinti Bendrijos 

įstaiga, visais su nuosavybe, susitarimais, 

teisiniais įsipareigojimais, darbo sutartimis, 

finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe 

susijusių teisių ir pareigų klausimais 

turėtų glaudžiai bendradarbiauti su 
EERRI, 

Or. it 

 

Pakeitimas   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įsteigiama Europos elektroninių 

ryšių reguliuotojų institucija (toliau – 

EERRI). 

1. Įsteigiama Europos elektroninių 

ryšių reguliuotojų institucija (toliau – 

EERRI) ir EERRI biuras. 

Or. it 

 

Pakeitimas   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 



 

AM\1122719LT.docx 51/140 PE602.937v01-00 

 LT 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įsteigiama Europos elektroninių 

ryšių reguliuotojų institucija (toliau – 

EERRI). 

1. Įsteigiama Europos elektroninių 

ryšių reguliuotojų institucija (toliau – 

EERRI) ir EERRI biuras. 

Or. en 

 

Pakeitimas   244 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EERRI veikia Direktyvos [...], Direktyvos 

2002/58/EB, Reglamento (ES) Nr. 

531/2012, Reglamento (ES) 2015/2120 ir 

Sprendimo Nr. 243/2012/ES36 (radijo 

spektro politikos programa) taikymo 

srityje. 

EERRI veikia Direktyvos [...], Direktyvos 

2002/58/EB, Reglamento (ES) 

Nr. 531/2012, Reglamento (ES) 

Nr. 2015/2120 ir Sprendimo 

Nr. 243/2012/ES36 (radijo spektro politikos 

programa), taip pat ir bet kurio kito 

Sąjungos akto, kuriuo nustatomos naujos 

užduotys ir įgaliojimai, taikymo srityje. 

_________________ _________________ 

36 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 

kuriuo nustatoma daugiametė radijo 

spektro politikos programa (OL L 81, 2012 

3 21, p. 7). 

36 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 

kuriuo nustatoma daugiametė radijo 

spektro politikos programa (OL L 81, 

2012 3 21, p. 7). 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama, kad reglamentas būtų pritaikytas ateičiai. 

 

Pakeitimas   245 

Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. EERRI siekia tokių pačių tikslų, 

kaip ir Direktyvos 3 straipsnyje nurodytos 

NRI. Visų pirma EERRI užtikrina 

nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos 

taikymo srities ribose ir taip prisideda prie 

vidaus rinkos plėtros. Ji taip pat skatina 

prieigą prie itin didelio pralaidumo 

duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. 

3. EERRI padeda siekti Direktyvos 

[...] (Elektroninių ryšių kodeksas) 3 

straipsnyje nurodytų nacionalinių 

reguliavimo institucijų ir kitų 

kompetentingų institucijų (NRI) tikslų. 

Visų pirma EERRI bendradarbiauja su 

NRI, kad užtikrintų nuoseklų reguliavimo 

požiūrį į elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos 

taikymo srities ribose ir taip prisideda prie 

vidaus rinkos plėtros. Ji taip pat skatina 

prieigą prie itin didelio pralaidumo 

duomenų perdavimo tinklų, investicijas į 

juos ir jų diegimą, konkurenciją 

elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir 

susijusių priemonių teikimo srityje ir 

Sąjungos piliečių interesų apsaugą, 

įskaitant ilgalaikius vartotojų ir įmonių 

interesus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   246 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. EERRI siekia tokių pačių tikslų, 

kaip ir Direktyvos 3 straipsnyje nurodytos 

NRI. Visų pirma EERRI užtikrina 

nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos 

taikymo srities ribose ir taip prisideda prie 

vidaus rinkos plėtros. Ji taip pat skatina 

prieigą prie itin didelio pralaidumo 

duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. 

3. EERRI siekia tokių pačių tikslų, 

kaip ir Direktyvos 3 straipsnyje nurodytos 

NRI. Visų pirma EERRI užtikrina 

nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos 

taikymo srities ribose ir taip prisideda prie 

suderintos vidaus rinkos plėtros. Ji taip pat 

skatina nediskriminacines sąlygas srauto 

atžvilgiu teikiant prieigos prie interneto 

paslaugas, atvirą interneto prieigą, prieigą 

prie itin didelio pralaidumo duomenų 

perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 
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srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiama suderinti dabartinį tekstą su Reglamentu (ES) Nr. 2015/2120. 

 

Pakeitimas   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. EERRI siekia tokių pačių tikslų, 

kaip ir Direktyvos 3 straipsnyje nurodytos 

NRI. Visų pirma EERRI užtikrina 
nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos 

taikymo srities ribose ir taip prisideda prie 

vidaus rinkos plėtros. Ji taip pat skatina 

prieigą prie itin didelio pralaidumo 

duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. 

3. EERRI pirmiausia siekia užtikrinti 

nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos 

taikymo srities ribose ir taip prisideda prie 

vidaus rinkos plėtros, taip padėdama siekti 

Direktyvos 3 straipsnyje nurodytų tikslų 

skatinti prieigą prie itin didelio pralaidumo 

duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, 

konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, 

paslaugų ir susijusių priemonių teikimo 

srityje ir Sąjungos piliečių interesų 

apsaugą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   248 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. EERRI savo užduotis vykdo 

nepriklausomai, nešališkai ir skaidriai bei 

naudojasi NRI sukauptomis žiniomis. 
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Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 

NRI turėtų pakankamai finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių, reikalingų norint 

dalyvauti EERRI veikloje, užtikrindama 

privalomą savo atstovų dalyvavimą 

EERRI rengiamuose posėdžiuose. 

Or. en 

Pagrindimas 

Techninei įstaigai nepriklausomumas būtinas, kad būtų pasiekti norimi rezultatai. Šis 

nepriklausomumas negali būti tik deklaratyvaus pobūdžio, bet turi būti paremtas ir būtinomis 

priemonėmis. 

 

Pakeitimas   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. EERRI savo užduotis vykdo 

nepriklausomai, nešališkai ir skaidriai. 

Or. en 

 

Pakeitimas   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) gavus prašymą arba savo iniciatyva, 

padėti Komisijai ir NRI, konsultuoti jas ir 

su jomis bendradarbiauti visais jos 

įgaliojimus atitinkančiais techniniais 

klausimais ir, gavus prašymą, padėti 

Europos Parlamentui ir Tarybai ir juos 

konsultuoti; 

a) gavus prašymą arba savo iniciatyva, 

padėti Komisijai ir NRI, konsultuoti jas ir 

su jomis bendradarbiauti visais jos 

įgaliojimus atitinkančiais techniniais 

klausimais ir, gavus prašymą arba savo 

iniciatyva, pateikti nuomonę arba 

rekomendaciją Europos Parlamentui, 

Tarybai ir Komisijai bet kuriais 

klausimais, susijusiais su tikslu, kuriuo ji 
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buvo įsteigta; 

Or. en 

 

Pakeitimas   251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) gavus prašymą arba savo iniciatyva, 

padėti Komisijai ir NRI, konsultuoti jas ir 

su jomis bendradarbiauti visais jos 

įgaliojimus atitinkančiais techniniais 

klausimais ir, gavus prašymą, padėti 

Europos Parlamentui ir Tarybai ir juos 

konsultuoti; 

a) gavus prašymą arba savo iniciatyva, 

padėti Komisijai ir NRI, konsultuoti jas ir 

su jomis bendradarbiauti visais jos 

įgaliojimus atitinkančiais techniniais 

klausimais ir, gavus prašymą, padėti 

Europos Parlamentui ir Tarybai ir juos 

konsultuoti; skatinti konkurenciją ir 

investicijas; apsaugoti galutinius 

paslaugų gavėjus; 

Or. it 

 

Pakeitimas   252 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) gavus prašymą arba savo iniciatyva, 

padėti Komisijai ir NRI, konsultuoti jas ir 

su jomis bendradarbiauti visais jos 

įgaliojimus atitinkančiais techniniais 

klausimais ir, gavus prašymą, padėti 

Europos Parlamentui ir Tarybai ir juos 

konsultuoti; 

a) gavus prašymą arba savo iniciatyva, 

padėti Komisijai, Europos Parlamentui, 

Tarybai ir NRI, konsultuoti jas ir su jomis 

bendradarbiauti visais jos įgaliojimus 

atitinkančiais techniniais klausimais; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Su teisės aktų leidėjais turėtų būti elgiamasi vienodai ir jie turėtų turėti vienodas galimybes 

gauti tą pačią techninę ekspertų informaciją. 

 

Pakeitimas   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) gavus prašymą arba savo iniciatyva, 

padėti Komisijai ir NRI, konsultuoti jas ir 

su jomis bendradarbiauti visais jos 

įgaliojimus atitinkančiais techniniais 

klausimais ir, gavus prašymą, padėti 

Europos Parlamentui ir Tarybai ir juos 

konsultuoti; 

a) gavus prašymą arba savo iniciatyva, 

padėti NRI, konsultuoti jas ir su jomis 

bendradarbiauti visais jos įgaliojimus 

atitinkančiais techniniais klausimais ir, 

gavus prašymą, padėti Komisijai, Europos 

Parlamentui ir Tarybai ir juos konsultuoti; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   254 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) gavus prašymą arba savo 

iniciatyva, konsultuoja Europos 

Parlamentą, Tarybą ir Komisiją dėl bet 

kokio reguliavimo aspekto, susijusio su 

vidaus rinkos dinamika jos kompetencijai 

priklausančiose srityse, poveikio 

elektroninių ryšių rinkai analizės 

rezultatų; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų grindžiami tinkamais 

duomenimis ir tinkama analize. 

 

Pakeitimas   255 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) gavus prašymą arba savo 

iniciatyva, konsultuoja Europos 

Parlamentą, Tarybą ir Komisiją dėl 

svarbaus bet kokio reguliavimo aspekto, 

susijusio su bendra skaitmeninės rinkos 

dinamika, poveikio; 

Or. en 

 

Pakeitimas   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) rengia NRI skirtas rekomendacijas 

ir geriausios praktikos pavyzdžius, kad 

paskatintų geresnį ir nuoseklų visų jos 

įgaliojimus atitinkančių techninių 

klausimų įgyvendinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) gavus prašymą arba savo 

iniciatyva, padėti Europos Parlamentui ir 

Tarybai, juos konsultuoti, be kita ko, 

teikiant ataskaitas, visais jos 

kompetencijai priskiriamais elektroninių 

ryšių klausimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas   258 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) padeda Komisijai kaip 

patariamasis organas dėl elektroninių 

ryšių srities teisės aktų rengimo ir 

priėmimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) priimti sprendimus dėl: Išbraukta. 

– transnacionalinių rinkų nustatymo 

pagal Direktyvos 63 straipsnį; 

 

– sutarties santraukos formos pagal 

Direktyvos 95 straipsnį; 

 

Or. fr 
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Pakeitimas   260 

Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) priimti sprendimus dėl: Išbraukta. 

– transnacionalinių rinkų nustatymo 

pagal Direktyvos 63 straipsnį; 

 

– sutarties santraukos formos pagal 

Direktyvos 95 straipsnį; 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b punkto 2 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – dėl reguliavimo klausimų, kurie 

gali sukurti kliūčių vidaus rinkai arba 

kuriems taikomi nukrypimai 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

arba kitoms kompetentingoms 

institucijoms įgyvendinant 1 straipsnio 2 

dalyje nurodytą teisinę sistemą tik: 

 a) tarpvalstybinių ginčų atveju, jeigu 

kompetentingos nacionalinės reguliavimo 

institucijos nesugebėjo susitarti per trijų 

mėnesių laikotarpį nuo atitinkamos bylos 

perdavimo paskutinei iš tų reguliavimo 

institucijų, 

 b) kompetentingos nacionalinės 

reguliavimo institucijos prašymu, 

 c) elektroninių ryšių tinklus arba 

paslaugas teikiančiai įmonei pateikus 

skundą. 

 Sprendimas priimamas per kuo trumpesnį 

laiką ir bet kuriuo atveju – per keturis 

mėnesius nuo klausimo perdavimo, dviejų 
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trečdalių valdybos narių balsų dauguma, 

išskyrus ypatingas aplinkybes. 1 

pastraipoje nurodytas sprendimas turi 

būti pagrįstas ir adresuojamas 

atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo 

institucijoms bei joms privalomas. 

 Valdybos pirmininkas nepagrįstai 

nedelsdamas praneša 1 pastraipoje 

nurodytą sprendimą nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms. Apie tai jis 

informuoja Komisiją. Sprendimas 

nedelsiant paskelbiamas EERRI interneto 

svetainėje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia nustatyti nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, panašų į tą, kuris buvo nustatytas 

pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, siekiant užtikrinti vienodą Sąjungos teisės 

aiškinimą ir sudaryti sąlygas greitam EERRI reagavimui, kai nacionalinių reguliavimo 

institucijų veiksmai nukrypsta nuo vidaus rinkos veikimo arba turi jam neigiamą poveikį. 

 

Pakeitimas   262 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b punkto 2 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – dėl elektroninių ryšių vidaus 

rinkos konsolidavimo vadovaujantis 

Direktyvos 32 straipsniu ir dėl nuoseklaus 

teisinių gynimo priemonių taikymo 

vadovaujantis Direktyvos 33 straipsniu; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal dabartinę sistemą EERRI (tiksliau, reguliuotojų valdyba) tik teikia nuomones, nes ji 

nėra juridinis asmuo ir nėra Bendrijos įstaiga (EERRI biuras yra Bendrijos įstaiga). Todėl, 

jei ją reikia „sustiprinti“, kad taptų visaverte agentūra, prasminga jai suteikti įgaliojimus 

priimti sprendimus tik pagrindiniais reguliavimo klausimais, kaip antai rinkos analizė, didelę 
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įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų nustatymas ir teisių gynimo priemonės. Jei, priešingai, 

nesiekiama suteikti jai tokių įgaliojimų, nėra prasmės EERRI paversti agentūra. 

 

Pakeitimas   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) sukurti ekonominį modelį, siekiant 

padėti Komisijai nustatyti didžiausią 

skambučių užbaigimo tarifą Sąjungoje 

pagal Direktyvos 73 straipsnį; 

Išbraukta. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   264 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies e punkto 1 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – dėl elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos nuoseklaus įgyvendinimo; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kadangi suderinimas yra vienas iš pagrindinių tikslų vykdant dabartinę politiką, šia dalimi 

turimas priemonių rinkinys papildomas, suteikiant daugiau priemonių. 

 

Pakeitimas   265 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies e punkto 7 a įtrauka (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – dėl nediskriminacinių sąlygų 

srauto atžvilgiu teikiant prieigos prie 

interneto paslaugas pagal Reglamentą 

(ES) Nr. 2015/2120; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiama suderinti šį tekstą su Reglamentu (ES) Nr. 2015/2120. 

 

Pakeitimas   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) stebi ir koordinuoja NRI veiklą, 

kaip ji taiko Reglamentą (ES) Nr. 

531/2012, visų pirma, kaip ji teikia 

reguliuojamas mažmenines tarptinklinio 

ryšio paslaugas savojoje šalyje taikomomis 

kainomis galutinių paslaugų gavėjų naudai; 

a) stebi ir koordinuoja NRI veiklą, 

kaip ji taiko Reglamentą (ES) 

Nr. 531/2012, visų pirma, kaip ji teikia 

reguliuojamas mažmenines tarptinklinio 

ryšio paslaugas savojoje šalyje taikomomis 

kainomis galutinių paslaugų gavėjų naudai, 

taip pat kokie yra tarptinklinio ryšio 

paslaugų mažmeninių ir didmeninių 

kainų pokyčiai ir koks yra tarifų 

skaidrumas ir palyginamumas pagal 

Reglamento (ES) Nr. 531/2012 19 

straipsnį; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tinkamas ir nuoseklus Reglamento Nr. 531/2012 įgyvendinimas daugiausia bus grindžiamas 

tarptinklinio ryšio kainų skaidrumu ir jų pokyčiais. Todėl EERRI turėtų užtikrinti, kad kainos 

būtų vienodai vertinamos visoje Sąjungoje. 

 

Pakeitimas   267 
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Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) stebėti rinkos pokyčius, vertinti 

reguliavimo naujovių poreikį ir 

koordinuoti nacionalinių reguliavimo 

institucijų veiksmus, siekiant sudaryti 

sąlygas naujų novatoriškų elektroninių 

ryšių paslaugų plėtojimui ir užtikrinti 

konvergenciją, ypač standartizacijos, 

numeracijos ir spektro paskirstymo 

srityse; 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės jau taiko skirtingą požiūrį į, pavyzdžiui, numeracijos išteklių paskirstymą 

arba spektro paskirstymą siekiant sudaryti sąlygas daiktų internetui. Todėl reikėtų, kad 

EERRI veiktų iniciatyviai stebėdama naujus rinkos pokyčius ir koordinuotų veiksmus. 

 

Pakeitimas   268 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies b punkto 1 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – dėl rinkos praktikos, kuri gali 

sukelti neigiamą poveikį 

nediskriminacinei prieigai prie interneto, 

atviram internetui ir vartotojų teisėms, ir 

dėl piktnaudžiavimo atvejų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiama suderinti šį tekstą su Reglamentu (ES) Nr. 2015/2120. 
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Pakeitimas   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies b punkto 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– tarptinklinio ryšio paslaugų 

mažmeninių ir didmeninių kainų pokyčių ir 

tarifų skaidrumo ir palyginamumo pagal 

Reglamento (ES) Nr. 531/2012 19 

straipsnį; 

– tarptinklinio ryšio paslaugų 

mažmeninių ir didmeninių kainų pokyčių ir 

tarifų skaidrumo ir palyginamumo pagal 

Reglamento (ES) Nr. 531/2012 19 straipsnį 

ir, kai reikia, teikia rekomendacijas 

Komisijai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) sukuria sistemą, pagal kurią 

nacionalinės reguliavimo institucijos gali 

bendradarbiauti, ir skatina nacionalinių 

reguliavimo institucijų bendradarbiavimą 

tose srityse, kurios dar nesuderintos 

Sąjungos lygmeniu. EERRI tinkamai 

atsižvelgia į tokio bendradarbiavimo 

rezultatus rengdama savo nuomones, 

rekomendacijas ir sprendimus. Kai 

EERRI mano, kad yra reikalingos 

privalomos tokį bendradarbiavimą 

reglamentuojančios taisyklės, ji pateikia 

atitinkamas rekomendacijas Komisijai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) tvarko: Išbraukta. 

– įmonių, teikiančių elektroninių ryšių 

tinklus ir paslaugas, registrą pagal 

Direktyvos 12 straipsnį. – EERRI taip pat 

parengia standartizuotas deklaracijas dėl 

įmonių teikiamų pranešimų pagal 

Direktyvos 14 straipsnį; 

 

– be teritorijos ribojimo naudojamų 

numerių registrą pagal Direktyvos 87 

straipsnį; 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) pradėti duomenų atnaujinimo 

iniciatyvą, kuria būtų modernizuojamas, 

koordinuojamas ir standartizuojamas 

nacionalinių reguliavimo institucijų 

vykdomas duomenų rinkimas. 

Nepažeidžiant intelektinės nuosavybės 

teisių ir reikiamo lygmens 

konfidencialumo, šie duomenys skelbiami 

visuomenei atviru, pakartotinai 

panaudojamu, kompiuterio skaitomu 

formatu EERRI interneto svetainėje ir 

Europos duomenų portale; 

Or. en 

Pagrindimas 

Daug nacionalinių reguliavimo institucijų dalyvauja skirtingose planavimo iniciatyvose ir 

renkant duomenis, siekdamos suteikti visuomenei žinių apie paslaugų kokybę, plačiajuosčio 
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ryšio diegimą, spektro paskirstymą, todėl būtina koordinuoti šias iniciatyvas ir pateikti jas 

atvirų duomenų forma. 

 

Pakeitimas   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 db) bendradarbiauja su Vartotojų 

apsaugos bendradarbiavimo tinklu ir 

atitinkamomis kompetentingomis 

institucijoms dėl klausimų, susijusių su 

elektroninių ryšių paslaugų teikimu, kurie 

gali turėti įtakos vartotojų interesams 

keliose valstybėse narėse; 

Or. en 

 

Pakeitimas   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) vertina mokesčių už tarptinklinio 

ryšio paslaugas Sąjungoje panaikinimo 

įgyvendinimą ir raidą, visų pirma stebint 

kainų svyravimus šalių vidaus rinkose po 

2017 m. birželio 15 d., laikantis 

Reglamento (ES) 2017/... [kuriuo iš dalies 

keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 

taisyklės, taikytinos didmeninėms 

tarptinklinio ryšio rinkoms] ir 

Reglamento (ES) Nr. 2015/2120; 

Or. en 

 

Pakeitimas   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. EERRI užduotys skelbiamos 

interneto svetainėje ir atnaujinamos 

atsižvelgiant į naujai paskirtas užduotis. 

Or. en 

 

Pakeitimas   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nepažeidžiant prievolės laikytis 

atitinkamų Sąjungos teisės aktų, NRI 

laikosi visų sprendimų ir kuo labiau 
atsižvelgia į visas nuomones, gaires, 

rekomendacijas ir geriausios praktikos 

pavyzdžius, kuriuos priėmė EERRI 

siekdama užtikrinti nuoseklų elektroninių 

ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 1 

straipsnio 2 dalyje nurodytos taikymo 

srities ribose. 

3. Nepažeidžiant prievolės laikytis 

atitinkamų Sąjungos teisės aktų, NRI 

atsižvelgia į nuomones, gaires, 

rekomendacijas ir geriausios praktikos 

pavyzdžius, kuriuos priėmė EERRI 

siekdama užtikrinti tinkamą elektroninių 

ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 1 

straipsnio 2 dalyje nurodytos taikymo 

srities ribose.  

 

Or. fr 

 

Pakeitimas   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nepažeidžiant prievolės laikytis 

atitinkamų Sąjungos teisės aktų, NRI 

laikosi visų sprendimų ir kuo labiau 
atsižvelgia į visas nuomones, gaires, 

rekomendacijas ir geriausios praktikos 

3. Nepažeidžiant prievolės laikytis 

atitinkamų Sąjungos teisės aktų, NRI 

atsižvelgia į visas nuomones, gaires, 

rekomendacijas ir geriausios praktikos 

pavyzdžius, kuriuos priėmė EERRI 
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pavyzdžius, kuriuos priėmė EERRI 

siekdama užtikrinti nuoseklų elektroninių 

ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 1 

straipsnio 2 dalyje nurodytos taikymo 

srities ribose. 

siekdama užtikrinti nuoseklų elektroninių 

ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 1 

straipsnio 2 dalyje nurodytos taikymo 

srities ribose. 

Or. en 

 

Pakeitimas   278 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nepažeidžiant prievolės laikytis 

atitinkamų Sąjungos teisės aktų, NRI 

laikosi visų sprendimų ir kuo labiau 

atsižvelgia į visas nuomones, gaires, 

rekomendacijas ir geriausios praktikos 

pavyzdžius, kuriuos priėmė EERRI 

siekdama užtikrinti nuoseklų elektroninių 

ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 1 

straipsnio 2 dalyje nurodytos taikymo 

srities ribose. 

3. Nepažeidžiant prievolės laikytis 

atitinkamų Sąjungos teisės aktų, NRI ir 

Komisija kuo labiau atsižvelgia į visas 

nuomones, gaires, rekomendacijas ir 

geriausios praktikos pavyzdžius, kuriuos 

priėmė EERRI siekdama užtikrinti 

nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą 1 straipsnio 2 

dalyje nurodytos taikymo srities ribose. 

Or. en 

 

Pakeitimas   279 

 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. EERRI savo užduotis vykdo 

nepriklausomai, nešališkai, skaidriai ir 

laiku. EERRI užtikrina, kad visuomenė ir 

suinteresuotosios šalys gautų tinkamą, 

objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą 

informaciją, ypač kai ji susijusi su jos 

veiklos rezultatais. 
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Or. en 

 

Pakeitimas   280 

 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b. EERRI skatina NRI tarpusavio ir 

NRI bei Komisijos bendradarbiavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   281 

Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Tiek, kiek būtina šiame reglamente 

išdėstytiems tikslams pasiekti ir atlikti jai 

pavestas užduotis, EERRI gali pagal 26 

straipsnį bendradarbiauti su 

kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, 

agentūromis, biurais ir patariamosiomis 

grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis 

valdžios institucijomis ir (arba) 

tarptautinėmis organizacijomis. 

4. Tiek, kiek būtina šiame reglamente 

išdėstytiems tikslams pasiekti ir atlikti jai 

pavestas užduotis, EERRI gali, kai 

tikslinga, tartis su atitinkamomis 

nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 

bei susijusiais suinteresuotaisiais 

subjektais ir bendradarbiauti su 

kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, 

agentūromis, biurais ir patariamosiomis 

grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis 

valdžios institucijomis ir (arba) 

tarptautinėmis organizacijomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas   282 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Tiek, kiek būtina šiame reglamente 

išdėstytiems tikslams pasiekti ir atlikti jai 

pavestas užduotis, EERRI gali pagal 26 

straipsnį bendradarbiauti su 

kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, 

agentūromis, biurais ir patariamosiomis 

grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis 

valdžios institucijomis ir (arba) 

tarptautinėmis organizacijomis. 

4. Tiek, kiek būtina šiame reglamente 

išdėstytiems tikslams pasiekti ir atlikti jai 

pavestas užduotis, EERRI gali pagal 26 

straipsnį bendradarbiauti su 

kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, 

agentūromis, biurais ir patariamosiomis 

grupėmis, valstybių narių 

kompetentingomis valdžios institucijomis, 

trečiosiomis šalimis ir (arba) 

nacionalinėmis arba tarptautinėmis 

organizacijomis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama pašalinti apribojimus dėl EERRI bendradarbiavimo. 

 

Pakeitimas   283 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Tiek, kiek būtina šiame reglamente 

išdėstytiems tikslams pasiekti ir atlikti jai 

pavestas užduotis, EERRI gali pagal 26 

straipsnį bendradarbiauti su 

kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, 

agentūromis, biurais ir patariamosiomis 

grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis 

valdžios institucijomis ir (arba) 

tarptautinėmis organizacijomis. 

4. Tiek, kiek būtina šiame reglamente 

išdėstytiems tikslams pasiekti ir atlikti jai 

pavestas užduotis, EERRI pagal 26 

straipsnį bendradarbiauja su 

kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, 

agentūromis, biurais ir patariamosiomis 

grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis 

valdžios institucijomis ir (arba) 

tarptautinėmis organizacijomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas   284 

Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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2 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. EERRI gali, kai tikslinga, 

konsultuotis su suinteresuotaisiais 

asmenimis ir suteikti jiems galimybę per 

pagrįstą laikotarpį pateikti pastabų. 

EERRI tokių konsultacijų rezultatus 

viešai skelbia nepažeisdama 28 straipsnio. 

Tokios konsultacijos turi būti surengtos 

kuo ankstesniu sprendimų priėmimo 

proceso etapu. 

Or. en 

 

Pakeitimas   285 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. EERRI savo užduotis vykdo 

nepriklausomai ir nešališkai, be 

nepagrįsto delsimo ir užtikrindama 

skaidrų sprendimų priėmimo procesą. 

EERRI užtikrina, kad visuomenė ir 

suinteresuotosios šalys gautų objektyvią, 

patikimą ir lengvai prieinamą 

informaciją, susijusią su visais EERRI 

darbo proceso etapais. 

Or. en 

 

Pakeitimas   286 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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 4a. EERRI gali rengti viešas 

konsultacijas su visais suinteresuotaisiais 

subjektais ir suteikti jiems galimybę per 

pagrįstą laikotarpį pateikti pastabų. 

EERRI viešai skelbia tokių konsultacijų 

rezultatus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Skaidrumas ir tinkamos konsultacijos yra būtinos sąlygos, kad EERRI veiktų gerai. 

 

Pakeitimas   287 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b. Prieš priimdama sprendimus, 

ataskaitas arba kitokio pobūdžio viešai 

skelbtinus dokumentus, EERRI 

konsultuojasi su suinteresuotaisiais 

subjektais ir suteikia jiems galimybę per 

pagrįstą laikotarpį, nustatomą 

atsižvelgiant į klausimo sudėtingumą, ir 

per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, 

pateikti pastabų. Nepažeisdama 28 

straipsnio EERRI konsultavimosi 

procedūros rezultatus skelbia viešai. 

Or. en 

 

Pakeitimas   288 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 4 c dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4c. Nepažeidžiant 21 straipsnio ir 

tolesnių straipsnių, EERRI naudojasi 
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NRI sukauptomis žiniomis ir vykdo savo 

užduotis bendradarbiaudama su NRI ir 

Komisija. EERRI skatina visų NRI 

tarpusavio ir NRI bei Komisijos 

bendradarbiavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   289 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a straipsnis  

 EERRI organizacinė struktūra 

 EERRI sudaro: 

 a) Reguliuotojų valdyba; 

 b) ryšių palaikymo tinklas; 

 c) ekspertų darbo grupės („darbo 

grupės“). 

Or. en 

 

Pakeitimas   290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a straipsnis  

 EERRI organizacinė struktūra 

 EERRI sudaro: 

 a) Reguliuotojų valdyba; 

 b) ryšių palaikymo tinklas; 

 c) darbo grupės. 
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Or. en 

 

Pakeitimas   291 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 b straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b straipsnis  

 Reguliuotojų valdybos sudėtis 

 1. Į Reguliuotojų valdybos sudėtį įeina po 

vieną narį iš kiekvienos valstybės narės. 

Tas asmuo – tai valstybėje narėje įsteigtos 

NRI, kurios pagrindinė funkcija – 

kasdienio elektroninių ryšių tinklų ir 

paslaugų rinkų veikimo priežiūra, 

vadovas ar kitas aukšto lygio atstovas. 

 Valstybėse narėse, kuriose yra daugiau 

nei viena NRI, atsakinga pagal Direktyvą 

[...] (Elektroninių ryšių kodeksas), tos 

NRI susitaria dėl bendro atstovo ir 

užtikrina būtiną NRI veiksmų 

koordinavimą. 

 2. Vykdydama šiuo reglamentu jai 

pavestas užduotis, Reguliuotojų valdyba 

veikia nepriklausomai. 

 Reguliuotojų valdybos nariai nesiekia 

gauti ir nepriima jokios vyriausybės, 

Komisijos ir jokių kitų viešųjų arba 

privačiųjų subjektų nurodymų. 

 3. NRI paskiria po vieną aukšto lygio 

pakaitinį narį iš kiekvienos valstybės 

narės. 

 4. Komisija dalyvauja Reguliuotojų 

valdybos posėdžiuose stebėtojos teisėmis ir 

jai atstovaujama atitinkamu aukštu lygiu. 

 5. Reguliuotojų valdyba gali pakviesti 

asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 

dalyvauti konkrečiuose posėdžiuose 

stebėtojų teisėmis. 

Or. en 
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Pagrindimas 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 1211/2009 4 straipsnio 2 dalies formuluotę.) 

 

Pakeitimas   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 b straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b straipsnis  

 EERRI biuro užduotys 

 EERRI biuro užduotys visų pirma yra 

šios: 

 a) teikti EERRI profesinės ir 

administracinės paramos paslaugas, 

 b) rinkti iš NRI su 2 straipsnyje 

numatytomis EERRI užduotimis susijusią 

informaciją, ja keistis ir ją perduoti, 

 c) skleisti tarp NRI geriausios reguliavimo 

praktikos pavyzdžius vadovaujantis 2 

straipsnio 1 dalies ad punktu, 

 d) padėti atlikti parengiamuosius darbus 

ir teikti kitą paramą, siekiant užtikrinti 

sklandų Reguliuotojų valdybos, ryšių 

palaikymo tinklo ir darbo grupių veikimą, 

 e) dalyvauti darbo grupių veikloje, kai taip 

nusprendžia darbo grupių pirmininkai, 

 f) padėti atlikti parengiamuosius darbus ir 

teikti kitą paramą, siekiant užtikrinti 

sklandų valdybos veikimą, 

 g) padėti EERRI vykdyti viešąsias 

konsultacijas. 

Or. en 

 

Pakeitimas   293 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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2 c straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2c straipsnis  

 Reguliuotojų valdybos posėdžiai ir 

balsavimo taisyklės 

 1. Reguliuotojų valdybos posėdžius šaukia 

jos pirmininkas ir jie eilinio posėdžio 

forma vyksta bent keturis kartus per 

metus. Neeiliniai posėdžiai taip pat 

šaukiami pirmininko iniciatyva, Komisijos 

arba ne mažiau kaip trečdalio valdybos 

narių prašymu. Posėdžio darbotvarkę 

nustato pirmininkas ir ji viešai skelbiama. 

 2. Prireikus apsaugoti EERRI 

nepriklausomumą arba siekiant išvengti 

interesų konflikto, pirmininkas gali 

nuspręsti, kad diskusijos dėl tam tikrų 

punktų turėtų vykti stebėtojams 

nedalyvaujant. 

 3. Reguliuotojų valdyba sprendimus 

priima dviejų trečdalių narių balsų 

dauguma, jei šiame reglamente arba 

kituose Sąjungos teisės aktuose 

nenumatyta kitaip. Kiekvienas narys arba 

pakaitinis narys turi vieną balsą. 

Reguliuotojų valdybos sprendimai 

skelbiami viešai ir juose NRI prašymu 

pateikiamos tos institucijos išlygos. 

 4. Reguliuotojų valdyba priima ir viešai 

skelbia savo darbo tvarkos taisykles. 

Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma 

išsami balsavimą reglamentuojanti 

tvarka, įskaitant sąlygas, kuriomis vienas 

narys gali veikti kito nario vardu, 

kvorumą reglamentuojančios taisyklės ir 

pranešimo apie posėdžius terminai. Be to, 

darbo tvarkos taisyklėmis užtikrinama, 

kad Reguliuotojų valdybos nariams prieš 

kiekvieną posėdį visada būtų pateikiamos 

išsamios darbotvarkės ir pasiūlymų 

projektai, kad jie, prieš balsuodami, turėtų 

galimybę pateikti pakeitimų. Darbo 

tvarkos taisyklėse, be kita ko, gali būti 

nustatytos balsavimo skubos tvarka 

procedūra ir kita praktinė Reguliuotojų 
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valdybos veiklos tvarka. 

Or. en 

Pagrindimas 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 1211/2009 4 straipsnio 6 dalį, 4 straipsnio 9 dalį ir 4 straipsnio 10 

dalį.) 

 

Pakeitimas   294 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 d straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2d straipsnis  

 Reguliuotojų valdybos užduotys 

 1. Reguliuotojų valdyba vykdo EERRI 

užduotis, numatytas 2 straipsnyje, ir 

priima visus sprendimus, susijusius su 

EERRI veiklos organizavimu. 

 2. Reguliuotojų valdyba gali EERRI 

vardu vienbalsiai priimti sprendimus, ar 

imtis 2 straipsnio 2a dalyje numatytų kitų 

specialių užduočių. 

 3. Reguliuotojų valdyba EERRI vardu 

pagal 27 straipsnį priima specialias 

nuostatas dėl teisės susipažinti su EERRI 

turimais dokumentais. 

 4. Reguliuotojų valdyba pateikia gaires 

EERRI biurui dėl to, kaip teikti EERRI 

profesinę ir administracinę paramą. 

 5. Reguliuotojų valdyba, pasikonsultavusi 

su suinteresuotaisiais subjektais pagal 

2 straipsnio 4a dalies nuostatas, priima 

EERRI metinę darbo programą iki metų, 

einančių prieš tuos metus, kuriems 

sudaroma programa, pabaigos. 

Reguliuotojų valdyba, kai tik patvirtina 

metinę darbo programą, perduoda ją 

Europos Parlamentui, Tarybai ir 
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Komisijai. 

 6. Reguliuotojų valdyba tvirtina EERRI 

metinę veiklos ataskaitą ir perduoda ją 

Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai 

ir Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui ne vėliau kaip kiekvienų 

metų birželio 15 d. 

 7. Europos Parlamentas, visapusiškai 

laikydamasis nepriklausomumo principo, 

gali pakviesti Reguliuotojų valdybos 

pirmininką arba kurį nors pirmininko 

pavaduotoją paaiškinti kompetentingam 

komitetui atitinkamus klausimus, 

susijusius su EERRI veikla, ir atsakyti į 

Europos Parlamento narių pateiktus 

klausimus. 

Or. en 

Pagrindimas 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 1211/2009 5 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalis.) 

 

Pakeitimas   295 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 e straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2e straipsnis  

 Ryšių palaikymo tinklas 

 1. Ryšių palaikymo tinklą sudaro 

valstybių narių NRI atstovai ir Komisijos, 

EERRI biuro ir trečiųjų valstybių 

reguliavimo institucijų atstovai. 

 2. Ryšių palaikymo tinklas padeda 

Reguliuotojų valdybai vykdyti valdybos 

užduotis, visų pirma atlieka reikiamus 

Reguliuotojų valdybos posėdžių 

parengiamuosius darbus, tokius kaip 

darbo grupių parengtų dokumentų 

tvarkymas. 
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 3. Reguliuotojų valdyba priima darbo 

tvarkos taisykles, kuriose nustato praktinę 

ryšių palaikymo tinklo veiklos tvarką. 

Or. en 

 

Pakeitimas   296 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 f straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2f straipsnis  

 Darbo grupių veikla 

 1. Pagrįstais atvejais, visų pirma, EERRI 

metinės darbo programos įgyvendinimo 

tikslais Reguliuotojų valdyba gali įsteigti 

reikalingas darbo grupes. 

 2. Darbo grupių narius skiria NRI. 

Komisijos, EERRI biuro ir trečiųjų 

valstybių reguliavimo institucijų atstovai 

taip pat dalyvauja darbo grupių veikloje. 

 Reguliuotojų valdyba, atsižvelgdama į 

konkretų atvejį, prireikus gali pakviesti 

pavienius atitinkamos srities 

kompetentingus ekspertus dalyvauti darbo 

grupių veikloje. 

 3. Prireikus, siekiant apsaugoti EERRI 

nepriklausomumą arba siekiant išvengti 

interesų konflikto, pirmininkai gali 

nuspręsti, kad diskusijos dėl tam tikrų 

punktų turėtų vykti Komisijos, trečiųjų 

valstybių reguliavimo institucijų ir kitų 

pakviestų institucijų ekspertams 

nedalyvaujant. 

 4. Reguliuotojų valdyba paskiria du 

kiekvienos darbo grupės pirmininkus iš 

skirtingų NRI, nebent dėl išskirtinių ir 

laikinų aplinkybių būtų reikalinga daryti 

kitaip. 

 5. Reguliuotojų valdyba priima darbo 

tvarkos taisykles, kuriose nustato praktinę 
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darbo grupių veiklos tvarką. 

Or. en 

Pagrindimas 

(Žr. pakeitimą, susijusį su 10 straipsniu „Darbo grupės“.) 

 

Pakeitimas   297 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 g straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2g straipsnis  

 EERRI biuro užduotys 

 EERRI biuro užduotys visų pirma yra 

šios: 

 a) teikti EERRI profesinės ir 

administracinės paramos paslaugas, 

 b) rinkti iš NRI su 2 straipsnyje 

numatytomis EERRI užduotimis susijusią 

informaciją, ja keistis ir ją perduoti, 

 c) remiantis šiais duomenimis reguliariai 

rengti ataskaitas dėl konkrečių Europos 

telekomunikacijų rinkos pokyčių aspektų, 

pvz., tarptinklinio ryšio ir lyginamosios 

analizės ataskaitas, kurios turi būti 

teikiamos EERRI, 

 d) skleisti tarp NRI geriausios 

reguliavimo praktikos pavyzdžius 

vadovaujantis 2 straipsnio 1 dalies ad 

punktu, 

 e) padėti atlikti parengiamuosius darbus 

ir teikti kitą paramą, siekiant užtikrinti 

sklandų Reguliuotojų valdybos, ryšių 

palaikymo tinklo ir darbo grupių veikimą, 

 f) dalyvauti techninėje darbo grupių 

veikloje, kai taip nusprendžia darbo 

grupių pirmininkai, 
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 g) padėti atlikti parengiamuosius darbus 

ir teikti kitą paramą, siekiant užtikrinti 

sklandų valdybos veikimą, 

 h) padėti EERRI vykdyti viešąsias 

konsultacijas. 

Or. en 

Pagrindimas 

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 1211/2009 6 straipsnio 2 dalies formuluotę.) 

 

Pakeitimas   298 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- vykdomasis direktorius, atliekantis 

9 straipsnyje nustatytas pareigas; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– vykdomasis direktorius, atliekantis 

9 straipsnyje nustatytas pareigas; 

– generalinis sekretorius, atliekantis 

9 straipsnyje nustatytas pareigas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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3 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– vykdomasis direktorius, atliekantis 

9 straipsnyje nustatytas pareigas; 

– direktorius, atliekantis 9 straipsnyje 

nustatytas pareigas; 

Or. it 

 

Pakeitimas   301 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– darbo grupės, – ekspertų darbo grupės, 

Or. en 

 

Pakeitimas   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 4 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– Apeliacinė valdyba. Išbraukta. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą ir du Komisijos 

atstovai; jie visi turi balso teisę. Kiekviena 

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą; jie visi turi balso 

teisę. Kiekviena NRI atsako už savo 
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NRI atsako už savo atitinkamo atstovo tarp 

vadovų arba NRI kolegialaus organo narių 

skyrimą. 

atitinkamo atstovo tarp vadovų arba NRI 

kolegialaus organo narių skyrimą. 

Komisijos atstovai dalyvauja svarstymuose 

su teise balsuoti administraciniais 

klausimais ir be teisės balsuoti dėl 

reguliavimo klausimų, kaip nurodyta 2 

straipsnyje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti EERRI nepriklausomumą reikia, kad ji nesiektų gauti vyriausybės ar bet 

kurios kitos vykdomosios valdžios institucijos nurodymų ir jų nevykdytų. EERRI valdybą 

turėtų sudaryti tik nepriklausomų institucijų atstovai, o Komisijai turi būti suteikta teisė 

dalyvauti valdybos veikloje ir posėdžiuose su teise balsuoti tik administraciniais klausimais. 

 

Pakeitimas   304 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą ir du Komisijos 

atstovai; jie visi turi balso teisę. Kiekviena 

NRI atsako už savo atitinkamo atstovo tarp 

vadovų arba NRI kolegialaus organo narių 

skyrimą. 

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą ir vienas Komisijos 

atstovas, kuris neturi balso teisės. 

Kiekviena NRI atsako už savo atitinkamo 

atstovo tarp vadovų arba NRI kolegialaus 

organo narių skyrimą. Komisijai turi 

atstovauti atitinkamo lygmens pareigūnai. 

Or. en 

 

Pakeitimas   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą ir du Komisijos 

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą; jie visi turi balso 
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atstovai; jie visi turi balso teisę. Kiekviena 

NRI atsako už savo atitinkamo atstovo tarp 

vadovų arba NRI kolegialaus organo narių 

skyrimą. 

teisę. Kiekviena NRI atsako už savo 

atitinkamo atstovo tarp vadovų arba NRI 

kolegialaus organo narių skyrimą. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   306 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą ir du Komisijos 

atstovai; jie visi turi balso teisę. Kiekviena 

NRI atsako už savo atitinkamo atstovo tarp 

vadovų arba NRI kolegialaus organo narių 

skyrimą. 

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą ir vienas Komisijos 

atstovas; jie visi turi balso teisę. Kiekviena 

NRI atsako už savo atitinkamo atstovo tarp 

vadovų arba NRI kolegialaus organo narių 

skyrimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą ir du Komisijos 

atstovai; jie visi turi balso teisę. Kiekviena 

NRI atsako už savo atitinkamo atstovo tarp 

vadovų arba NRI kolegialaus organo narių 

skyrimą. 

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą ir vienas Komisijos 

atstovas; jie visi turi balso teisę. Kiekviena 

NRI atsako už savo atitinkamo atstovo tarp 

vadovų arba NRI kolegialaus organo narių 

skyrimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   308 

Edouard Martin 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Europos ekonominės erdvės (EEE) 

valstybių ir Europos Sąjungos šalių 

kandidačių NRI turi stebėtojų statusą, ir 

joms atstovaujama tinkamu lygiu. 

Dalyvauti savo posėdžiuose EERRI gali 

kviesti ir kitus ekspertus bei stebėtojus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   309 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Valdybos nariai imasi veiksmų dėl 

objektyvių priežasčių, atsižvelgdami į 

Sąjungos interesus ir siekdami sumažinti 

rinkos susiskaidymą, kad būtų sukurta 

bendroji telekomunikacijų rinka. 

Or. en 

 

Pakeitimas   310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Valdybos narių sąrašas, kartu su 

jų interesų deklaracijomis, skelbiamas 

viešai. 

Or. en 
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Pakeitimas   311 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valdyba: 1. Valdyba atsakinga už EERRI 

užduočių, išdėstytų 2 straipsnyje, vykdymą 

ir įgyvendina šią atsakomybę priimdama 

visus būtinus sprendimus ir teikdama 

rekomendacijas vykdomajam direktoriui. 

Tai darydama ji taip pat remiasi darbo 

grupių atlikto darbo rezultatais. Valdyba: 

Or. en 

 

Pakeitimas   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pateikia bendras EERRI veiklos 

gaires ir kiekvienais metais dviejų 

trečdalių balso teisę turinčių narių balsų 

dauguma atsižvelgus į Komisijos nuomonę 

ir pagal 15 straipsnį patvirtina EERRI 

bendrąjį programavimo dokumentą; 

a) pateikia bendras EERRI veiklos 

gaires ir kiekvienais metais balso teisę 

turintiems nariams vieningai pritarus, 
atsižvelgus į Komisijos nuomonę ir pagal 

15 straipsnį patvirtina EERRI bendrąjį 

programavimo dokumentą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) dviejų trečdalių balso teisę turinčių b) balso teisę turintiems nariams 
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narių balsų dauguma priima metinį 

EERRI biudžetą ir vykdo kitas funkcijas, 

susijusias EERRI biudžetu, pagal III 

skyrių; 

vieningai pritarus priima metinį EERRI 

biudžetą ir vykdo kitas funkcijas, susijusias 

EERRI biudžetu, pagal III skyrių; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) priima konsoliduotąją metinę 

EERRI veiklos ataskaitą bei pradeda jos 

vertinimą ir kasmet iki liepos 1 d. 

nusiunčia ataskaitą ir jos vertinimą 

Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 

Audito Rūmams. Konsoliduotoji metinė 

veiklos ataskaita skelbiama viešai; 

c) priima konsoliduotąją metinę 

EERRI veiklos ataskaitą bei pradeda jos 

vertinimą ir kasmet iki liepos 1 d. 

nusiunčia ataskaitą ir jos vertinimą 

Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 

Audito Rūmams. Metinę EERRI veiklos 

ataskaitą vykdomasis direktorius viešame 

posėdyje pristato Parlamentui ir Tarybai. 

Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita 

skelbiama viešai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   315 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies m punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

m) vadovaudamasi 22 straipsniu, 

skiria vykdomąjį direktorių ir prireikus 

pratęsia jo kadenciją arba atleidžia jį iš 

pareigų; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies m punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

m) vadovaudamasi 22 straipsniu, skiria 

vykdomąjį direktorių ir prireikus pratęsia 

jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų; 

m) vadovaudamasi 22 straipsniu, skiria 

generalinį sekretorių ir prireikus pratęsia 

jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies n punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

n) atsižvelgdama į Tarnybos nuostatus 

ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, 

skiria apskaitos pareigūną, kuris vykdo 

pareigas visiškai savarankiškai. EERRI 

apskaitos pareigūnu EERRI gali paskirti 

Komisijos apskaitos pareigūną; 

n) atsižvelgdama į Tarnybos nuostatus 

ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, 

skiria apskaitos pareigūną, kuris vykdo 

pareigas visiškai savarankiškai. EERRI 

biuras apskaitos pareigūnu gali paskirti tą 

patį pareigūną, kuris paskirtas kitos 

Sąjungos įstaigos apskaitos pareigūnu. 

EERRI biuras taip pat gali su Komisija 

sutarti, kad Komisijos apskaitos 

pareigūnas būtų ir EERRI biuro 

apskaitos pareigūnas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies o punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

o) skiria Apeliacinės (-ių) valdybos (- Išbraukta. 
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ų) narius; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   319 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių 

valdyba gali priimti sprendimą laikinai 

sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų 

perdavimą vykdomajam direktoriui bei 

vykdomojo direktoriaus perskirtus 

įgaliojimus, ir jais naudotis pati arba 

perduoti juos vienam savo narių arba 

darbuotojui, kitam nei vykdomasis 

direktorius. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   320 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Pirmininko ir pirmininko 

pavaduotojo kadencija yra ketveri metai, 

išskyrus pirmą pirmininko pavaduotojo, 

išrinkto po šio reglamento įsigaliojimo, 

kadenciją, kuri yra dveji metai. Jų 

kadencija gali būti vieną kartą pratęsta. 

3. Pirmininko ir pirmininko 

pavaduotojo kadencija yra vieneri metai. 

Or. en 

 

Pakeitimas   321 

Edouard Martin 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Pirmininko ir pirmininko 

pavaduotojo kadencija yra ketveri metai, 

išskyrus pirmą pirmininko pavaduotojo, 

išrinkto po šio reglamento įsigaliojimo, 

kadenciją, kuri yra dveji metai. Jų 

kadencija gali būti vieną kartą pratęsta. 

3. Pirmininko ir pirmininko 

pavaduotojo kadencija yra vieneri metai, 

išskyrus pirmą pirmininko pavaduotojo, 

išrinkto po šio reglamento įsigaliojimo, 

kadenciją, kuri yra šeši mėnesiai. Jų 

kadencija gali nebūti nedelsiant pratęsta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   322 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Nedarydamas poveikio valdybos 

įgaliojimams, pirmininkas ir pirmininko 

pavaduotojas savo pareigas vykdo 

nepriklausomai ir nesivadovauja jokios 

institucijos, vyriausybės, NRI, asmens ar 

įstaigos nurodymais. 

Or. en 

 

Pakeitimas   323 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b. Pirmininkas paprašytas atsiskaito 

Europos Parlamentui už EERRI veiklos 

rezultatus. 

Or. en 
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Pakeitimas   324 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. EERRI vykdomasis direktorius 

dalyvauja svarstymuose be balso teisės. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. EERRI vykdomasis direktorius 

dalyvauja svarstymuose be balso teisės. 

2. EERRI generalinis sekretorius 

dalyvauja svarstymuose be balso teisės. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nepažeidžiant 5 straipsnio 1 dalies 

a ir b punktų ir 22 straipsnio 8 dalies, 

valdyba sprendimus priima balso teisę 

turinčių narių balsų dauguma. 

1. Nepažeidžiant 5 straipsnio 1 dalies 

a ir b punktų ir 22 straipsnio 8 dalies, 

valdyba sprendimus priima dviejų 

trečdalių balso teisę turinčių narių balsų 

dauguma. 

Or. fr 
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Pakeitimas   327 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Vykdomasis direktorius 

nebalsuoja. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Vykdomasis direktorius nebalsuoja. 4. Generalinis sekretorius nebalsuoja. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Vykdomasis direktorius nebalsuoja. 4. Direktorius nebalsuoja. 

Or. it 

 

Pakeitimas   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a straipsnis  

 Nepriklausomumas 

 1. Vykdydami jiems pavestas užduotis 

valdybos nariai veikia nepriklausomai ir 

objektyviai, paisydami tik visos Sąjungos 

interesų, nesvarbu, kokie jų nacionaliniai 

ar asmeniniai interesai. 

 2. Nedarant poveikio Komisijos ar 

nacionalinių reguliavimo institucijų 

įgaliojimams, valdybos nariai neprašo 

Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios 

nors valstybės narės vyriausybės ar bet 

kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos 

nurodymų ir jais nesivadovauja. Valdybos 

nariai visų pirma vykdo jiems pavestas 

užduotis nepriklausomai nuo nederamos 

politinės įtakos ir komercinio įsikišimo, 

kuris darytų poveikį jų asmeniniam 

nepriklausomumui. 

Or. en 

 

Pakeitimas   331 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 skyriaus 2 skirsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vykdomasis direktorius Administracinis komitetas 

Or. en 

 

Pakeitimas   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 skyriaus 2 skirsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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Vykdomasis direktorius Generalinis sekretorius 

Or. fr 

 

Pakeitimas   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 skyriaus 2 skirsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

VYKDOMASIS DIREKTORIUS DIREKTORIUS 

 (Šiuo pakeitimu terminas „vykdomasis 

direktorius“ visame tekste pakeičiamas 

terminu „direktorius“.) 

Or. it 

 

Pakeitimas   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vykdomojo direktoriaus atsakomybė Generalinio sekretoriaus atsakomybė 

Or. fr 

 

Pakeitimas   335 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vykdomojo direktoriaus atsakomybė Administracinio komiteto užduotys 

Or. en 
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Pakeitimas   336 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vykdomasis direktorius vadovauja 

EERRI. Vykdomasis direktorius yra 

atskaitingas valdybai. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   337 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vykdomasis direktorius vadovauja 

EERRI. Vykdomasis direktorius yra 

atskaitingas valdybai. 

1. Vykdomasis direktorius atsako už 

institucijos valdymą ir padeda rengti 

valdybos darbą. Vykdomasis direktorius 

yra atskaitingas valdybai. 

Or. en 

 

Pakeitimas   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vykdomasis direktorius vadovauja 

EERRI. Vykdomasis direktorius yra 

atskaitingas valdybai. 

1. Generalinis sekretorius rūpinasi 

administraciniu EERRI valdymu. 

Generalinis sekretorius yra atskaitingas 

valdybai. 

Or. fr 
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Pakeitimas   339 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Administracinis komitetas mutatis 

mutandis turi imtis tolesnių veiksmų, 

susijusių su EERRI biuru. 

Vadovaudamasis valdybos gairėmis 

Administracinis komitetas teikia 

administracines ir paramos paslaugas 

EERRI, kaip apibrėžta šio straipsnio 5 

dalyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas   340 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarydamas poveikio Komisijos 

ir valdybos įgaliojimams, vykdomasis 

direktorius savo pareigas vykdo 

nepriklausomai ir nesiekia gauti jokios 

vyriausybės, institucijos, asmens ar įstaigos 

nurodymų ir jais nesivadovauja. 

2. Nedarant poveikio Komisijos ir 

valdybos įgaliojimams, Administracinis 

komitetas ir visų pirma jo vadovas savo 

pareigas vykdo nepriklausomai ir nesiekia 

gauti jokios vyriausybės, institucijos, 

asmens ar įstaigos nurodymų ir jais 

nesivadovauja. 

Or. en 

 

Pakeitimas   341 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarydamas poveikio Komisijos ir 

valdybos įgaliojimams, vykdomasis 

direktorius savo pareigas vykdo 

nepriklausomai ir nesiekia gauti jokios 

vyriausybės, institucijos, asmens ar 

įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja. 

2. Nedarydamas poveikio Komisijos ir 

valdybos įgaliojimams, vykdomasis 

direktorius savo pareigas vykdo 

nepriklausomai ir nesiekia gauti jokios 

institucijos, vyriausybės, NRI, asmens ar 

įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja. 

Or. en 

 

Pakeitimas   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nedarydamas poveikio Komisijos ir 

valdybos įgaliojimams, vykdomasis 

direktorius savo pareigas vykdo 

nepriklausomai ir nesiekia gauti jokios 

vyriausybės, institucijos, asmens ar įstaigos 

nurodymų ir jais nesivadovauja. 

2. Nedarydamas poveikio valdybos 

įgaliojimams, generalinis sekretorius savo 

pareigas vykdo nepriklausomai ir nesiekia 

gauti jokios vyriausybės, institucijos, 

asmens ar įstaigos nurodymų ir jais 

nesivadovauja. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   343 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gavęs prašymą, vykdomasis 

direktorius Europos Parlamentui pateikia 

savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba 

gali paprašyti vykdomojo direktoriaus 

pateikti jo pareigų vykdymo ataskaitą. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas   344 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gavęs prašymą, vykdomasis 

direktorius Europos Parlamentui pateikia 

savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba 

gali paprašyti vykdomojo direktoriaus 

pateikti jo pareigų vykdymo ataskaitą. 

3. Gavęs prašymą, vykdomasis 

direktorius Europos Parlamentui ir Tarybai 

pateikia EERRI veiklos rezultatų ataskaitą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gavęs prašymą, vykdomasis 

direktorius Europos Parlamentui pateikia 

savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba 

gali paprašyti vykdomojo direktoriaus 

pateikti jo pareigų vykdymo ataskaitą. 

3. Gavęs prašymą, generalinis 

sekretorius Europos Parlamentui pateikia 

savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba 

gali paprašyti generalinio sekretoriaus 

pateikti jo pareigų vykdymo ataskaitą. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   346 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Vykdomasis direktorius veikia kaip 

EERRI teisinis atstovas. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Vykdomasis direktorius veikia kaip 

EERRI teisinis atstovas. 

Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Vykdomasis direktorius veikia kaip 

EERRI teisinis atstovas. 

4. Generalinis sekretorius veikia kaip 

EERRI teisinis atstovas. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   349 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Vykdomasis direktorius veikia kaip 

EERRI teisinis atstovas. 

4. Direktorius veikia kaip EERRI 

biuro teisinis atstovas. 

Or. en 

 

Pakeitimas   350 

Constanze Krehl 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Vykdomasis direktorius atsako už 

EERRI užduočių vykdymą. Visų pirma 

vykdomasis direktorius atsako už: 

5. Vykdomasis direktorius atsako už 

EERRI užduočių vykdymą, 

vadovaudamasis valdybos pateiktomis 

rekomendacijomis. Visų pirma 

vykdomasis direktorius atsako už: 

Or. en 

 

Pakeitimas   351 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Vykdomasis direktorius atsako už 

EERRI užduočių vykdymą. Visų pirma 

vykdomasis direktorius atsako už: 

5. Administracinis komitetas atsako 

už EERRI užduočių administracinį 

parengimą ir vykdymą. Visų pirma jis 

atsako už: 

Or. en 

 

Pakeitimas   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Vykdomasis direktorius atsako už 

EERRI užduočių vykdymą. Visų pirma 

vykdomasis direktorius atsako už: 

5. Generalinis sekretorius atsako už 

EERRI užduočių vykdymą. Visų pirma 

generalinis sekretorius atsako už: 

Or. fr 

 

Pakeitimas   353 
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Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) bendrojo programavimo dokumento 

rengimą ir pateikimą valdybai; 

c) bendrojo programavimo dokumento 

rengimą, koordinuojant veiklą su NRI, ir 

pateikimą valdybai; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies f punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) veiksmų plano rengimą 

vadovaujantis vidaus arba išorės audito 

ataskaitų bei vertinimų išvadomis ir OLAF 

tyrimais, taip pat už pažangos ataskaitų 

teikimą du kartus per metus Komisijai ir 

reguliariai – valdybai; 

f) veiksmų plano rengimą 

vadovaujantis vidaus arba išorės audito 

ataskaitų bei vertinimų išvadomis ir OLAF 

tyrimais, taip pat už reguliarų pažangos 

ataskaitų teikimą valdybai; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies f punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) veiksmų plano rengimą 

vadovaujantis vidaus arba išorės audito 

ataskaitų bei vertinimų išvadomis ir OLAF 

tyrimais, taip pat už pažangos ataskaitų 

teikimą du kartus per metus Komisijai ir 

reguliariai – valdybai; 

f) veiksmų plano rengimą 

vadovaujantis vidaus arba išorės audito 

ataskaitų bei vertinimų išvadomis ir OLAF 

tyrimais, taip pat už pažangos ataskaitų 

teikimą kartą per metus Komisijai ir 

reguliariai – valdybai; 
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Or. en 

 

Pakeitimas   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies g punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) Sąjungos finansinių interesų 

apsaugą taikant sukčiavimo, korupcijos ir 

kitos neteisėtos veiklos prevencijos 

priemones, atliekant veiksmingus 

patikrinimus, taip pat, jeigu nustatoma 

pažeidimų, susigrąžinant netinkamai 

išmokėtas sumas ir prireikus imantis 

veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų 

administracinių priemonių, įskaitant 

finansines sankcijas; 

g) sukčiavimo, korupcijos ir kitos 

neteisėtos veiklos prevencijos priemonių 

taikymą, veiksmingų patikrinimų 

atlikimą, taip pat, jeigu nustatoma 

pažeidimų, netinkamai išmokėtų sumų 

susigrąžinimą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Vykdomasis direktorius yra 

atsakingas nuspręsti, ar būtina vienoje 

arba keliose valstybėse narėse įkurdinti 

vieną arba daugiau darbuotojų, kad 

EERRI uždaviniai būtų vykdomi 

efektyviai ir veiksmingai. Sprendimui 

steigti vietinį skyrių reikia pirmiausia 

gauti Komisijos, valdybos ir atitinkamos (-

ų) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. 

Veiklos, kurią vykdys vietinis skyrius, 

sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų 

išvengta nebūtinų išlaidų ir 

administracinių EERRI funkcijų 

kartojimo. 

Išbraukta. 
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Or. fr 

 

Pakeitimas   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Vykdomasis direktorius yra 

atsakingas nuspręsti, ar būtina vienoje 

arba keliose valstybėse narėse įkurdinti 

vieną arba daugiau darbuotojų, kad 

EERRI uždaviniai būtų vykdomi 

efektyviai ir veiksmingai. Sprendimui 

steigti vietinį skyrių reikia pirmiausia 

gauti Komisijos, valdybos ir atitinkamos (-

ų) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. 

Veiklos, kurią vykdys vietinis skyrius, 

sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų 

išvengta nebūtinų išlaidų ir 

administracinių EERRI funkcijų 

kartojimo. 

Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas   359 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Vykdomasis direktorius yra 

atsakingas nuspręsti, ar būtina vienoje arba 

keliose valstybėse narėse įkurdinti vieną 

arba daugiau darbuotojų, kad EERRI 

uždaviniai būtų vykdomi efektyviai ir 

veiksmingai. Sprendimui steigti vietinį 

skyrių reikia pirmiausia gauti Komisijos, 

valdybos ir atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) 

narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys 

vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma 

taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir 

6. Direktorius yra atsakingas 

nuspręsti, ar būtina vienoje arba keliose 

valstybėse narėse įkurdinti vieną arba 

daugiau darbuotojų, kad EERRI biuro 

uždaviniai būtų vykdomi efektyviai ir 

veiksmingai. Sprendimui steigti vietinį 

skyrių reikia pirmiausia gauti valdybos ir 

atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) 

pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietinis 

skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, 

kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir 
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administracinių EERRI funkcijų kartojimo. administracinių EERRI funkcijų kartojimo. 

Bet kurio iš tokių sprendimų atveju 

reikalaujama iš anksto įtraukti jo poveikį 

darbuotojų skyrimo ir biudžeto aspektais į 

daugiametį planą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   360 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Vykdomasis direktorius yra 

atsakingas nuspręsti, ar būtina vienoje 

arba keliose valstybėse narėse įkurdinti 

vieną arba daugiau darbuotojų, kad EERRI 

uždaviniai būtų vykdomi efektyviai ir 

veiksmingai. Sprendimui steigti vietinį 

skyrių reikia pirmiausia gauti Komisijos, 

valdybos ir atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) 

narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys 

vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma 

taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir 

administracinių EERRI funkcijų kartojimo. 

6. Administracinis komitetas yra 

atsakingas už pasiūlymus vienoje arba 

keliose valstybėse narėse įkurdinti vieną 

arba daugiau darbuotojų, kad EERRI 

uždaviniai būtų vykdomi efektyviai ir 

veiksmingai. Sprendimui steigti vietinį 

skyrių reikia pirmiausia gauti Komisijos, 

valdybos ir atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) 

narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys 

vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma 

taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir 

administracinių EERRI funkcijų kartojimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas   361 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 skyriaus 3 skirsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Darbo grupės Ekspertų darbo grupės 

Or. en 
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Pakeitimas   362 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagrįstais atvejais, visų pirma, 

EERRI darbo programos įgyvendinimo 

tikslais, valdyba gali sudaryti reikalingas 

darbo grupes. 

1. Pagrįstais atvejais, visų pirma, 

EERRI darbo programos įgyvendinimo 

tikslais, valdyba gali sudaryti reikalingas 

ekspertų darbo grupes. 

Or. en 

 

Pakeitimas   363 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valdyba paskiria darbo grupių narius; 

darbo grupėse gali dalyvauti NRI, 

Komisijos, iš EERRI darbuotojų paskirti ir 

jos veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių 

NRI ekspertai. 

Valdyba paskiria ekspertų darbo grupių 

narius; ekspertų darbo grupėse gali 

dalyvauti NRI, Komisijos, iš EERRI 

darbuotojų paskirti ir jos veikloje 

dalyvaujančių trečiųjų šalių NRI ekspertai. 

Or. en 

 

Pakeitimas   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valdyba paskiria darbo grupių narius; 

darbo grupėse gali dalyvauti NRI, 

Komisijos, iš EERRI darbuotojų paskirti ir 

jos veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių 

NRI ekspertai. 

Valdyba paskiria darbo grupių narius; 

darbo grupėse gali dalyvauti NRI, iš 

EERRI darbuotojų paskirti ir jos veikloje 

dalyvaujančių trečiųjų šalių NRI ekspertai. 
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Or. fr 

 

Pakeitimas   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei darbo grupės yra sudarytos užduotims, 

nurodytoms 2 straipsnio 1 dalies d punkto 

trečioje įtraukoje, atlikti, jų nariai 

paskiriami iš kvalifikuotų ekspertų sąrašų, 

kuriuos pateikė NRI, Komisija ir 

vykdomasis direktorius. 

Jei darbo grupės yra sudarytos užduotims, 

nurodytoms 2 straipsnio 1 dalies d punkto 

trečioje įtraukoje, atlikti, jų nariai 

paskiriami iš kvalifikuotų ekspertų sąrašų, 

kuriuos pateikė NRI. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   366 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei darbo grupės yra sudarytos užduotims, 

nurodytoms 2 straipsnio 1 dalies d punkto 

trečioje įtraukoje, atlikti, jų nariai 

paskiriami iš kvalifikuotų ekspertų sąrašų, 

kuriuos pateikė NRI, Komisija ir 

vykdomasis direktorius. 

Jei darbo grupės yra sudarytos užduotims, 

nurodytoms 2 straipsnio 1 dalies d punkto 

trečioje įtraukoje, atlikti, jų nariai 

paskiriami iš kvalifikuotų ekspertų sąrašų, 

kuriuos pateikė NRI ir Komisija. 

Or. en 

 

Pakeitimas   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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Jei darbo grupės yra sudarytos užduotims, 

nurodytoms 2 straipsnio 1 dalies d punkto 

antroje įtraukoje, atlikti, jų nariai 

paskiriami tik iš kvalifikuotų ekspertų 

sąrašų, kuriuos pateikė NRI ir vykdomasis 

direktorius. 

Jei darbo grupės yra sudarytos užduotims, 

nurodytoms 2 straipsnio 1 dalies d punkto 

antroje įtraukoje, atlikti, jų nariai 

paskiriami tik iš kvalifikuotų ekspertų 

sąrašų, kuriuos pateikė NRI. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   368 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei darbo grupės yra sudarytos užduotims, 

nurodytoms 2 straipsnio 1 dalies d punkto 

antroje įtraukoje, atlikti, jų nariai 

paskiriami tik iš kvalifikuotų ekspertų 

sąrašų, kuriuos pateikė NRI ir vykdomasis 

direktorius. 

Jei darbo grupės yra sudarytos užduotims, 

nurodytoms 2 straipsnio 1 dalies d punkto 

antroje įtraukoje, atlikti, jų nariai 

paskiriami tik iš kvalifikuotų ekspertų 

sąrašų, kuriuos pateikė NRI. 

Or. en 

 

Pakeitimas   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Darbo grupes koordinuoja ir 

diskusijas jose veda EERRI darbuotojas, 

kuris paskiriamas vadovaujantis vidaus 

darbo tvarkos taisyklėmis. 

3. Darbo grupes koordinuoja ir 

diskusijas jose veda NRI darbuotojas, kuris 

paskiriamas vadovaujantis vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   370 

Constanze Krehl 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. EERRI darbo grupėms teikia 

paramą. 

5. EERRI darbo grupėms teikia 

administracinę ir su turiniu susijusią 
paramą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

11 straipsnis  Išbraukta. 

Apeliacinės valdybos įsteigimas ir sudėtis  

1. EERRI įsteigia Apeliacinę valdybą.  

2. Apeliacinę valdybą sudaro pirmininkas 

ir du kiti nariai. Kiekvienas Apeliacinės 

valdybos narys turi pakaitinį narį. 

Tikrajam nariui nedalyvaujant, jam 

atstovauja pakaitinis narys. 

 

3. Pirmininką, kitus narius ir jų 

pakaitinius narius skiria valdyba iš 

Komisijos sudaryto kvalifikuotų 

kandidatų sąrašo. 

 

4. Kai Apeliacinė valdyba mano, kad to 

reikia dėl apeliacinio skundo pobūdžio, ji 

gali paprašyti valdybos paskirti dar du 

narius ir jų pakaitinius narius iš 3 dalyje 

nurodyto sąrašo. 

 

5. EERRI pasiūlymu Komisija, pasitarusi 

su valdyba ir laikydamasi 36 straipsnio 2 

dalyje nurodytos procedūros, nustato 

Apeliacinės valdybos darbo tvarkos 

taisykles. 

 

Or. fr 
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Pakeitimas   372 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Pirmininką, kitus narius ir jų 

pakaitinius narius skiria valdyba iš 

Komisijos sudaryto kvalifikuotų kandidatų 

sąrašo. 

3. Pirmininką, kitus narius ir jų 

pakaitinius narius skiria valdyba iš 

valdybos pirmininko pasiūlyto 
kvalifikuotų kandidatų sąrašo. 

Or. en 

 

Pakeitimas   373 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. EERRI pasiūlymu Komisija, 

pasitarusi su valdyba ir laikydamasi 36 

straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, 
nustato Apeliacinės valdybos darbo tvarkos 

taisykles. 

5. Valdyba nustato Apeliacinės 

valdybos darbo tvarkos taisykles. 

Or. en 

 

Pakeitimas   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12 straipsnis  Išbraukta. 

Apeliacinės valdybos nariai  

1. Apeliacinės valdybos nariai ir 

pakaitiniai nariai skiriami ketverių metų 
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kadencijai. Jų kadenciją valdyba, 

remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali 

pratęsti papildomiems ketverių metų 

laikotarpiams. 

2. Apeliacinės valdybos nariai veikia 

nepriklausomai ir EERRI neina jokių kitų 

pareigų. Priimdami sprendimus jie 

nesiekia gauti ir nesilaiko jokios 

vyriausybės ar kitos įstaigos nurodymų. 

 

3. Kadencijos metu Apeliacinės valdybos 

nariai negali būti pašalinti iš pareigų arba 

išbraukti iš kvalifikuotų kandidatų sąrašo, 

išskyrus atvejus, kai tokiam pašalinimui 

arba išbraukimui yra rimtų priežasčių ir 

kai valdyba, remdamasi Komisijos 

pasiūlymu, priima atitinkamą sprendimą. 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

13 straipsnis  Išbraukta. 

Nušalinimas ir prieštaravimo pareiškimas  

1. Apeliacinės valdybos nariai apeliacijų 

nagrinėjimo procedūroje nedalyvauja, jei 

jie turi su ja susijusių asmeninių interesų, 

yra anksčiau atstovavę vienai iš 

procedūros šalių arba dalyvavo priimant 

sprendimą, dėl kurio pateikta apeliacija. 

 

2. Kai dėl vienos iš 1 dalyje išvardytų ar 

bet kurių kitų priežasčių Apeliacinės 

valdybos narys mano, jog neturėtų 

dalyvauti apeliacijų nagrinėjimo 

procedūroje, jis apie tai atitinkamai 

praneša Apeliacinei valdybai. 

 

3. Bet kuri apeliacijos nagrinėjimo 

procedūros šalis gali prieštarauti dėl bet 

kurio Apeliacinės valdybos nario 
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dalyvavimo, remdamasi bet kuria iš 1 

dalyje nurodytų priežasčių arba kilus 

įtarimui dėl nario šališkumo. Bet kuris 

toks prieštaravimas nepriimtinas, jei 

apeliacijų nagrinėjimo proceso šalis, nors 

ir žinodama apie prieštaravimo priežastis, 

ėmėsi procedūrinio veiksmo. 

Prieštaravimai negali būti grindžiami 

narių pilietybe. 

4. Apeliacinė valdyba, nedalyvaujant 

atitinkamam jos nariui, priima sprendimą 

dėl veiksmų, kurių reikia imtis 2 ir 3 

dalyse nurodytais atvejais. Priimant tą 

sprendimą atitinkamą asmenį 

Apeliacinėje valdyboje pakeičia jo 

pakaitinis narys. 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

14 straipsnis  Išbraukta. 

Sprendimai, dėl kurių galima teikti 

apeliacinį skundą 

 

1.  

Apeliacinei valdybai gali būti teikiami 

apeliaciniai skundai dėl EERRI pagal 2 

straipsnio 1 dalies b punktą priimtų 

sprendimų. 

 

Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 

įskaitant NRI, gali apeliacine tvarka 

apskųsti šioje dalyje nurodytą sprendimą, 

kuris yra skirtas tam asmeniui, arba 

sprendimą, kuris, nors ir skirtas kitam 

asmeniui, yra tiesiogiai ir asmeniškai 

susijęs su tuo asmeniu. 

 

2. Pagal 1 dalį pateikus apeliacinį skundą, 

sprendimas nenustoja galioti. Tačiau 
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Apeliacinė valdyba gali sustabdyti 

sprendimo, dėl kurio pateiktas apeliacinis 

skundas, vykdymą. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 skyriaus pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

BIUDŽETO SUDARYMAS IR 

STRUKTŪRA 

EERRI BIURO BIUDŽETO 

SUDARYMAS IR STRUKTŪRA 

Or. en 

 

Pakeitimas   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vykdomasis direktorius kasmet parengia 

programavimo dokumento projektą, 

kuriame, vadovaujantis Komisijos 

deleguotojo reglamento (ES) Nr. 

1271/2013 32 straipsniu ir atsižvelgiant į 

Komisijos nustatytas gaires, nustatoma 
metinė ir daugiametė programa (toliau – 

bendrasis programavimo dokumentas)38. 

Generalinis sekretorius kasmet parengia 

programavimo dokumento projektą, 

kuriame nustatomos metinė ir daugiametė 

programos (toliau – bendrasis 

programavimo dokumentas). 

_________________  

38 Komisijos komunikatas dėl 

decentralizuotų agentūrų programavimo 

dokumento gairių ir konsoliduotosios 

metinės decentralizuotų agentūrų veiklos 

ataskaitos šablono (C(2014) 9641). 

 

Or. fr 
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Pakeitimas   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tada valdyba, atsižvelgusi į Komisijos 

nuomonę, priima bendrąjį programavimo 

dokumentą. Ji perduoda jį ir visas vėlesnes 

atnaujintas to dokumento versijas Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. 

Tada valdyba priima bendrąjį 

programavimo dokumentą. Ji perduoda jį ir 

visas vėlesnes atnaujintas to dokumento 

versijas Europos Parlamentui, Tarybai ir 

Komisijai. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Metinėje darbo programoje 

nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi 

rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų 

rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas 

finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi 

kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir 

žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla 

grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo 

principais. Metinė darbo programa dera su 

4 dalyje nurodyta daugiamete darbo 

programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie 

uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų 

buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti. 

2. Metinėje darbo programoje 

nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi 

rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų 

rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas 

finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi 

kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir 

žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla 

grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo 

principais. Metinė darbo programa dera su 

2e straipsnio 5 dalyje nurodyta EERRI 

metine darbo programa ir 4 dalyje 

nurodyta daugiamete darbo programa. Joje 

aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo 

praėjusių finansinių metų buvo pridėti, 

pakeisti arba išbraukti. Bet kokios 

papildomos užduotys turi būti įvertintos 

atsižvelgiant į turimus išteklius. 

Or. en 
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Pakeitimas   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekvienais metais vykdomasis 

direktorius parengia preliminarų kitų 

finansinių metų EERRI pajamų ir išlaidų 

sąmatos projektą, į kurį įtraukia ir etatų 

planą, ir išsiunčia jį valdybai. 

1. Kiekvienais metais direktorius 

parengia kitų finansinių metų EERRI biuro 

pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, į kurį 

įtraukia ir etatų planą, ir išsiunčia jį 

valdybai. 

Or. en 

 

Pakeitimas   382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Remdamasi šiuo preliminariu 

projektu valdyba priima kitų finansinių 

metų EERRI pajamų ir išlaidų sąmatos 

projektą. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. EERRI pajamų ir išlaidų sąmatos 

projektą vykdomasis direktorius 

kiekvienais metais iki sausio 31 d. 

nusiunčia Komisijai. EERRI pajamų ir 

išlaidų sąmatos projekte pateikta 

informacija turi derėti su 15 straipsnio 1 

dalyje nurodytame bendrojo programavimo 

3. EERRI pajamų ir išlaidų sąmatos 

projektą generalinis sekretorius 

kiekvienais metais iki sausio 31 d. 

nusiunčia Tarybai ir valstybėms narėms. 

EERRI pajamų ir išlaidų sąmatos projekte 

pateikta informacija turi derėti su 15 

straipsnio 1 dalyje nurodytame bendrojo 
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dokumento projekte pateikta informacija. programavimo dokumento projekte 

pateikta informacija. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija šį sąmatos projektą kartu 

su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu 

išsiunčia biudžeto valdymo institucijai. 

4. Taryba šį sąmatos projektą kartu su 

Sąjungos bendrojo biudžeto projektu 

išsiunčia biudžeto valdymo institucijai. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. EERRI biudžetą vykdo vykdomasis 

direktorius. 

1. EERRI biudžetą vykdo generalinis 

sekretorius. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kiekvienais metais vykdomasis 

direktorius išsiunčia biudžeto valdymo 

institucijai visą su vertinimo procedūrų 

2. Kiekvienais metais generalinis 

sekretorius išsiunčia biudžeto valdymo 

institucijai visą su vertinimo procedūrų 
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išvadomis susijusią reikiamą informaciją. išvadomis susijusią reikiamą informaciją. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl 

preliminarių finansinių EERRI ataskaitų, 

EERRI apskaitos pareigūnas, prisiimdamas 

atsakomybę, parengia galutines finansines 

EERRI ataskaitas. Vykdomasis direktorius 

pateikia galutines finansines ataskaitas 

valdybai, kad ši pareikštų savo nuomonę. 

3. Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl 

preliminarių finansinių EERRI ataskaitų, 

EERRI apskaitos pareigūnas, prisiimdamas 

atsakomybę, parengia galutines finansines 

EERRI ataskaitas. Generalinis sekretorius 

pateikia galutines finansines ataskaitas 

valdybai, kad ši pareikštų savo nuomonę. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Iki kitų finansinių metų liepos 1 d. 

vykdomasis direktorius išsiunčia galutines 

finansines ataskaitas kartu su valdybos 

nuomone Europos Parlamentui, Tarybai, 

Komisijai ir Audito Rūmams. 

5. Iki kitų finansinių metų liepos 1 d. 

generalinis sekretorius išsiunčia galutines 

finansines ataskaitas kartu su valdybos 

nuomone Europos Parlamentui, Tarybai, 

Komisijai ir Audito Rūmams. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 7 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Iki rugsėjo 30 d. vykdomasis 

direktorius pateikia Audito Rūmams 

atsakymą į jų pastabas. Tą atsakymą 

vykdomasis direktorius taip pat nusiunčia 

valdybai. 

7. Iki rugsėjo 30 d. generalinis 

sekretorius išsiunčia Audito Rūmams 

atsakymą į pateiktas pastabas. Tą atsakymą 

generalinis sekretorius taip pat nusiunčia 

valdybai. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 8 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Europos Parlamento prašymu 

vykdomasis direktorius pateikia jam visą 

informaciją, kurios reikia, kad būtų 

užtikrinta sklandi atitinkamų finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūra pagal Finansinio reglamento 165 

straipsnio 3 dalį39. 

8. Europos Parlamento prašymu 

generalinis sekretorius pateikia jam visą 

informaciją, kurios reikia, kad būtų 

užtikrinta sklandi atitinkamų finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūra pagal Finansinio reglamento 165 

straipsnio 3 dalį39. 

_________________ _________________ 

39 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 

kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 

298, 2012 10 26). 

39 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 

kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 

298, 2012 10 26). 

Or. fr 

 

Pakeitimas   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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Pasikonsultavusi su Komisija, valdyba 

priima EERRI taikomas finansines 

taisykles. Jos negali nukrypti nuo 

Reglamento (ES) Nr. 1271/2013, išskyrus 

atvejus, kai taip nukrypti aiškiai reikia dėl 

EERRI veiklos ir yra gautas išankstinis 

Komisijos sutikimas. 

Valdyba priima EERRI taikomas 

finansines taisykles. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   392 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

22 straipsnis  Išbraukta. 

Vykdomojo direktoriaus skyrimas  

1. Vykdomasis direktorius įdarbinamas 

kaip EERRI laikinasis darbuotojas pagal 

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 

straipsnio a punktą. 

 

2.  

Vykdomąjį direktorių po atviros ir 

skaidrios atrankos procedūros skiria 

valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų 

sąrašo. 

 

Sudarant sutartį su vykdomuoju 

direktoriumi EERRI atstovauja valdybos 

pirmininkas. 

 

Valdybos atrinktas kandidatas, prieš 

paskiriant jį vykdomuoju direktoriumi, 

gali būti pakviestas perskaityti pranešimą 

Europos Parlamento kompetentingam 

komitetui ir atsakyti į jo narių klausimus. 

 

3. Vykdomojo direktoriaus kadencija – 

penkeri metai. Iki to laikotarpio pabaigos 

Komisija atlieka įvertinimą, kuriame 

atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus 

darbo rezultatus ir į EERRI ateities 

uždavinius bei iššūkius. 
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4. Remdamasi Komisijos siūlymu, 

grindžiamu šio straipsnio 3 dalyje 

nurodytu vertinimu, valdyba gali 

vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną 

kartą pratęsti ne ilgesniam kaip penkerių 

metų laikotarpiui. 

 

5. Ketindama pratęsti vykdomojo 

direktoriaus kadenciją, valdyba apie tai 

informuoja Europos Parlamentą. Per 

vieną mėnesį iki tokio kadencijos 

pratęsimo vykdomasis direktorius gali būti 

pakviestas perskaityti pranešimą 

kompetentingame Europos Parlamento 

komitete ir atsakyti į jo narių klausimus. 

 

6. Vykdomasis direktorius, kurio 

kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam 

laikotarpiui negali dalyvauti kitoje 

atrankoje į tas pačias pareigas. 

 

7. Vykdomasis direktorius iš pareigų gali 

būti atleistas tik valdybos sprendimu, 

priimtu gavus atitinkamą Komisijos 

pasiūlymą. 

 

8. Sprendimus dėl vykdomojo direktoriaus 

skyrimo, kadencijos pratęsimo arba 

atleidimo iš pareigų valdyba priima dviejų 

trečdalių balso teisę turinčių narių balsų 

dauguma. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vykdomasis direktorius 

įdarbinamas kaip EERRI laikinasis 

darbuotojas pagal Kitų tarnautojų 

įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą. 

1. Generalinis sekretorius 

įdarbinamas kaip EERRI laikinasis 

darbuotojas pagal Kitų tarnautojų 

įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą. 

Or. fr 
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Pakeitimas   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vykdomąjį direktorių po atviros ir 

skaidrios atrankos procedūros skiria 

valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų 

sąrašo. 

Generalinį sekretorių vieningu sprendimu 
skiria valdyba iš Tarybos pasiūlytų 

kandidatų sąrašo. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   395 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vykdomąjį direktorių po atviros ir 

skaidrios atrankos procedūros skiria 

valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų 

sąrašo. 

Vykdomąjį direktorių po atviros ir 

skaidrios atrankos procedūros skiria 

valdyba iš pirmininko pasiūlytų kandidatų 

sąrašo. 

Or. en 

 

Pakeitimas   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sudarant sutartį su vykdomuoju 

direktoriumi EERRI atstovauja valdybos 

pirmininkas. 

Sudarant sutartį su generaliniu 

sekretoriumi EERRI atstovauja valdybos 

pirmininkas. 

Or. fr 
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Pakeitimas   397 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valdybos atrinktas kandidatas, prieš 

paskiriant jį vykdomuoju direktoriumi, 

gali būti pakviestas perskaityti pranešimą 

Europos Parlamento kompetentingam 

komitetui ir atsakyti į jo narių klausimus. 

Valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas, 

prieš paskiriant jį generaliniu 

sekretoriumi, perskaito pareiškimą 

Europos Parlamento kompetentingam 

komitetui ir atsako į jo narių klausimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vykdomojo direktoriaus kadencija 

– penkeri metai. Iki to laikotarpio pabaigos 

Komisija atlieka įvertinimą, kuriame 

atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus 
darbo rezultatus ir į EERRI ateities 

uždavinius bei iššūkius. 

3. Generalinio sekretoriaus 

kadencija – penkeri metai. Iki to 

laikotarpio pabaigos valdyba pateikia 

generalinio sekretoriaus darbo rezultatų 

įvertinimą. Šis įvertinimas persiunčiamas 

Tarybai ir Europos Parlamentui. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   399 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vykdomojo direktoriaus kadencija 

– penkeri metai. Iki to laikotarpio pabaigos 

Komisija atlieka įvertinimą, kuriame 

3. Vykdomojo direktoriaus kadencija 

– penkeri metai. Iki to laikotarpio pabaigos 

pirmininkas atlieka įvertinimą, kuriame 
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atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus 

darbo rezultatus ir į EERRI ateities 

uždavinius bei iššūkius. 

atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus 

darbo rezultatus ir į EERRI ateities 

uždavinius bei iššūkius. 

Or. en 

 

Pakeitimas   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Remdamasi Komisijos siūlymu, 

grindžiamu šio straipsnio 3 dalyje 

nurodytu vertinimu, valdyba gali 

vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną 

kartą pratęsti ne ilgesniam kaip penkerių 

metų laikotarpiui. 

4. Pasikonsultavusi su Europos 

Parlamentu ir Taryba ir atsižvelgdama į 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytą vertinimą, 

valdyba gali generalinio sekretoriaus 

kadenciją vieną kartą pratęsti ne ilgesniam 

kaip penkerių metų laikotarpiui. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   401 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Remdamasi Komisijos siūlymu, 

grindžiamu šio straipsnio 3 dalyje nurodytu 

vertinimu, valdyba gali vykdomojo 

direktoriaus kadenciją vieną kartą pratęsti 

ne ilgesniam kaip penkerių metų 

laikotarpiui. 

4. Remdamasi pirmininko siūlymu, 

grindžiamu šio straipsnio 3 dalyje nurodytu 

vertinimu, valdyba gali vykdomojo 

direktoriaus kadenciją vieną kartą pratęsti 

ne ilgesniam kaip penkerių metų 

laikotarpiui. 

Or. en 

 

Pakeitimas   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 



 

AM\1122719LT.docx 123/140 PE602.937v01-00 

 LT 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Ketindama pratęsti vykdomojo 

direktoriaus kadenciją, valdyba apie tai 

informuoja Europos Parlamentą. Per 

vieną mėnesį iki tokio kadencijos 

pratęsimo vykdomasis direktorius gali būti 

pakviestas perskaityti pranešimą 

kompetentingame Europos Parlamento 

komitete ir atsakyti į jo narių klausimus. 

5. Europos Parlamentas ir Taryba ne 

vėliau kaip per du mėnesius nuo dienos, 

kai gauna 3 dalyje nurodytą įvertinimą, 

pateikia savo nuomonę. Jei nuomonė 

nepateikiama, laikoma, kad ji yra 

teigiama. Per šį laikotarpį generalinis 

sekretorius gali būti pakviestas perskaityti 

pranešimą kompetentingame Europos 

Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių 

klausimus. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Vykdomasis direktorius, kurio 

kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam 

laikotarpiui negali dalyvauti kitoje 

atrankoje į tas pačias pareigas. 

6. Generalinis sekretorius, kurio 

kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam 

laikotarpiui negali dalyvauti kitoje 

atrankoje į tas pačias pareigas. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 7 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Vykdomasis direktorius iš pareigų 

gali būti atleistas tik valdybos sprendimu, 

priimtu gavus atitinkamą Komisijos 

pasiūlymą. 

7. Generalinis sekretorius gali būti 

atleistas iš pareigų tik valdybos sprendimu, 

priimtu gavus atitinkamą Tarybos arba 

Europos Parlamento pasiūlymą. 
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Or. fr 

 

Pakeitimas   405 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 7 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Vykdomasis direktorius iš pareigų 

gali būti atleistas tik valdybos sprendimu, 

priimtu gavus atitinkamą Komisijos 

pasiūlymą. 

7. Vykdomasis direktorius iš pareigų 

gali būti atleistas tik valdybos sprendimu. 

Or. en 

 

Pakeitimas   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 8 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Sprendimus dėl vykdomojo 

direktoriaus skyrimo, kadencijos 

pratęsimo arba atleidimo iš pareigų 

valdyba priima dviejų trečdalių balso teisę 

turinčių narių balsų dauguma. 

8. Sprendimus dėl generalinio 

sekretoriaus skyrimo, kadencijos 

pratęsimo arba atleidimo iš pareigų 

valdyba priima vieningu balso teisę 

turinčių narių pritarimu. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. EERRI yra Sąjungos įstaiga. Ji 

turi juridinio asmens statusą. 

Išbraukta. 
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Or. it 

Pakeitimas   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. EERRI yra Sąjungos įstaiga. Ji turi 

juridinio asmens statusą. 

1. EERRI biuras yra oficiali Sąjungos 

įstaiga. Ji turi juridinio asmens statusą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   409 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. EERRI atstovauja vykdomasis 

direktorius. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   410 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. EERRI atstovauja vykdomasis 

direktorius. 

3. EERRI teisiškai atstovauja 

vykdomasis direktorius. 

Or. en 

 

Pakeitimas   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. EERRI atstovauja vykdomasis 

direktorius. 

3. EERRI atstovauja generalinis 

sekretorius. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Todėl EERRI gali, gavusi Komisijos 

patvirtinimą, sudaryti darbinius 

susitarimus. Tai susitarimais nesukuriami 

teisiniai įpareigojimai Sąjungai ir jos 

valstybėms narėms. 

Todėl EERRI gali sudaryti darbinius 

susitarimus. Tais susitarimais nesukuriami 

teisiniai įpareigojimai Sąjungai ir jos 

valstybėms narėms. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   413 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EERRI veikloje gali dalyvauti trečiųjų 

šalių reguliavimo institucijos, 

kompetentingos elektroninių ryšių srityje, 

sudariusios atitinkamus susitarimus su 

Sąjunga. 

EERRI ir EERRI biuro veikloje gali 

dalyvauti trečiųjų šalių reguliavimo 

institucijos, kompetentingos elektroninių 

ryšių srityje, sudariusios atitinkamus 

susitarimus su Sąjunga. 

Or. en 

 



 

AM\1122719LT.docx 127/140 PE602.937v01-00 

 LT 

Pakeitimas   414 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Remiantis atitinkamomis tokių susitarimų 

nuostatomis, parengti susitarimai, kuriuose 

visų pirma nurodomas tų atitinkamų 

trečiųjų šalių reguliavimo institucijų 

dalyvavimo EERRI veikloje pobūdis, 

mastas ir būdas ir į kuriuos, be kita ko, 

įtraukiamos su dalyvavimu EERRI 

vykdomose iniciatyvose, finansiniais 

įnašais ir darbuotojais susijusios nuostatos. 

Tų susitarimų nuostatos dėl darbuotojų 

visais atvejais turi atitikti Tarnybos 

nuostatus. 

Remiantis atitinkamomis tokių susitarimų 

nuostatomis, parengti susitarimai, kuriuose 

visų pirma nurodomas tų atitinkamų 

trečiųjų šalių reguliavimo institucijų 

dalyvavimo EERRI ir EERRI biuro 

veikloje pobūdis, mastas ir būdas, įskaitant 

atstovavimą trečiosioms šalims 

Reguliuotojų valdyboje, valdyboje ir 

kituose EERRI ir EERRI biuro 

organizaciniuose organuose, ir į kuriuos 

įtraukiamos su dalyvavimu EERRI biuro 

vykdomose iniciatyvose, finansiniais 

įnašais ir darbuotojais susijusios nuostatos. 

Tų susitarimų nuostatos dėl darbuotojų 

visais atvejais turi atitikti Tarnybos 

nuostatus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   415 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 27a straipsnis  

 Skaidrumas ir informavimas 

 1. EERRI ir EERRI biuras savo veiklą 

vykdo labai skaidriai. EERRI ir EERRI 

biuras užtikrina, kad visuomenei ir visoms 

suinteresuotiesiems asmenims būtų 

pateikiama objektyvi, patikima ir lengvai 

prieinama informacija, ypač su jų 

užduotimis ir veiklos rezultatais susijusi 

informacija. 

 2. EERRI biuro remiama EERRI gali 
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savo iniciatyva savo kompetencijos srityje 

vykdyti komunikacijos veiklą. EERRI 

biuro biudžeto išteklių skyrimas 

komunikacijos veiklai turi netrukdyti 

veiksmingai vykdyti 2 straipsnyje 

nurodytų EERRI užduočių. 

 Komunikacijos veikla vykdoma laikantis 

atitinkamų valdybos priimtų 

komunikacijos ir sklaidos planų. 

Or. en 

Pagrindimas 

(Žr. su 27 straipsnio 3 dalimi susijusį pakeitimą. Šiek tiek pakeičiama Komisijos pasiūlyta 

teksto formuluotė.) 

 

Pakeitimas   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valdybos nariai, vykdomasis 

direktorius, Apeliacinės valdybos nariai, 

deleguotieji nacionaliniai ekspertai, kiti 

darbuotojai, neįdarbinti EERRI, ir darbo 

grupėse dalyvaujantys ekspertai 

konfidencialumo reikalavimų pagal 

Sutarties 339 straipsnį laikosi netgi nustoję 

eiti savo pareigas. 

2. Valdybos nariai, generalinis 

sekretorius, kiti darbuotojai, neįdarbinti 

EERRI biure, ir darbo grupėse 

dalyvaujantys ekspertai konfidencialumo 

reikalavimų pagal Sutarties 339 straipsnį 

laikosi netgi nustoję eiti savo pareigas. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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Jei šios informacijos nėra arba NRI jos 

nepateikia laiku, arba tais atvejais, kai 

tiesioginis EERRI prašymas būtų 

efektyvesnis ir mažiau apsunkintų, EERRI 

gali pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą 

prašymą kitoms institucijoms arba jį 

tiesiogiai pateikti susijusioms įmonėms, 

teikiančioms elektroninių ryšių tinklus, 

paslaugas ir susijusias priemones. 

Jei šios informacijos nėra arba NRI jos 

nepateikia laiku, arba tais atvejais, kai 

tiesioginis EERRI prašymas būtų 

efektyvesnis ir mažiau apsunkintų, EERRI 

gali pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą 

prašymą kitoms institucijoms, gavusi 

išankstinį atitinkamos valstybės NRI 

sutikimą. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EERRI atitinkamas NRI informuoja apie 

prašymus, pateiktus pagal šią dalį. 

Išbraukta. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. EERRI sukuria ir valdo 

informacijos ir komunikacijos sistemą, 

kurioje veiktų bent šios vieno langelio 

principo funkcijos: 

 a) vienas kontaktinis centras, per kurį 

įmonė, kuriai turi būti išduotas bendrasis 

leidimas, pateikia savo prašymą; 

 b) bendra keitimosi informacija 

platforma, teikianti EERRI, Komisijai ir 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

informaciją, būtiną bendram Sąjungos 
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teisės aktų įgyvendinimui; 

 c) išankstinio perspėjimo sistemą, kurią 

taikant galima anksti nustatyti, kiek reikia 

koordinuoti sprendimus, kuriuos turi 

priimti nacionalinės reguliavimo 

institucijos. 

 Valdyba priima technines ir funkcines 

specifikacijas ir šios sistemos sukūrimo 

planą. Jis parengiamas nepažeidžiant 

intelektinės nuosavybės teisių ir reikiamo 

lygio konfidencialumo. 

 Ši informacijos ir komunikacijos sistema 

pradeda veikti ne vėliau kaip praėjus 

metams nuo šio reglamento įsigaliojimo 

datos. 

Or. en 

 

Pakeitimas   420 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 30a straipsnis  

 Bendradarbiavimo mechanizmas 

 1. Glaudžiai bendradarbiaudamos NRI 

taiko Direktyvos ir Reglamento 

Nr. 2015/2120 tarpvalstybinius aspektus. 

 2. NRI tinkamu laiku keičiasi 

informacija, susijusia su Direktyvos 

tarpvalstybinių aspektų ir taisyklių, 

nustatytų Reglamento Nr. 2015/2120 3–5 

straipsniuose įgyvendinimu. 

 3. Šiuo tikslu NRI, kuri ketina paskelbti 

oficialią poziciją, susijusią su pirmiau 

minėtomis sritimis, informuoja EERRI 

tinkamu laiku prieš paskelbiant šią 

poziciją. Ji pateikia EERRI atvejo 

santrauką ir, kiek tuo metu įmanoma, 

nurodo galimas reguliavimo pasirinktis. 
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 4. Remdamasi tuo EERRI užtikrina, kad 

NRI, kurios imasi veiksmų dėl tos pačios 

rūšies praktikos, vykdytų savo užduotis 

glaudžiai bendradarbiaudamos. EERRI 

biuras teikia visą būtina paramą, kad būtų 

palengvintas šis bendradarbiavimas. 

 5. NRI gali keistis tarpusavyje ir su 

Komisija informacija, kuri yra būtina, 

siekiant įvertinti atvejį, kurį jos sprendžia 

pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 

taikymo sritį. 

Or. en 

 

Pakeitimas   421 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienas valdybos narys, vykdomasis 

direktorius, deleguotasis nacionalinis 

ekspertas ir bet kuris kitas darbuotojas, 

neįdarbintas EERRI, pateikia 

įsipareigojimų deklaraciją ir interesų 

deklaraciją, iš kurios būtų aišku, ar jie turi, 

ar neturi tiesioginių arba netiesioginių 

interesų, kurie galėtų neigiamai paveikti jų 

nepriklausomumą. 

Kiekvienas valdybos narys, pakaitinis 

narys ir stebėtojas, Reguliuotojų valdyba, 
direktorius, deleguotasis nacionalinis 

ekspertas ir bet kuris kitas darbuotojas, 

neįdarbintas EERRI biuro, pateikia metinę 

įsipareigojimų deklaraciją ir interesų 

deklaraciją, iš kurios būtų aišku, ar jie turi, 

ar neturi tiesioginių arba netiesioginių 

interesų, kurie galėtų neigiamai paveikti jų 

nepriklausomumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienas valdybos narys, vykdomasis 

direktorius, deleguotasis nacionalinis 

Kiekvienas valdybos ir Reguliuotojų 

valdybos narys ir pakaitinis narys, 
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ekspertas ir bet kuris kitas darbuotojas, 

neįdarbintas EERRI, pateikia 

įsipareigojimų deklaraciją ir interesų 

deklaraciją, iš kurios būtų aišku, ar jie turi, 

ar neturi tiesioginių arba netiesioginių 

interesų, kurie galėtų neigiamai paveikti jų 

nepriklausomumą. 

direktorius, deleguotasis nacionalinis 

ekspertas ir bet kuris kitas darbuotojas, 

neįdarbintas EERRI biuro, pateikia 

įsipareigojimų ir interesų deklaraciją, iš 

kurios būtų aišku, ar jie turi, ar neturi 

tiesioginių arba netiesioginių interesų, 

kurie galėtų neigiamai paveikti jų 

nepriklausomumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienas valdybos narys, vykdomasis 

direktorius, deleguotasis nacionalinis 

ekspertas ir bet kuris kitas darbuotojas, 

neįdarbintas EERRI, pateikia 

įsipareigojimų deklaraciją ir interesų 

deklaraciją, iš kurios būtų aišku, ar jie turi, 

ar neturi tiesioginių arba netiesioginių 

interesų, kurie galėtų neigiamai paveikti jų 

nepriklausomumą. 

Kiekvienas valdybos narys, generalinis 

sekretorius, deleguotasis nacionalinis 

ekspertas ir bet kuris kitas darbuotojas, 

neįdarbintas EERRI, pateikia 

įsipareigojimų ir interesų deklaraciją, iš 

kurios būtų aišku, ar jie turi, ar neturi 

tiesioginių arba netiesioginių interesų, 

kurie galėtų neigiamai paveikti jų 

nepriklausomumą. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Deklaracijos turi būti tikslios ir išsamios, 

pateikiamos raštu ir, esant būtinybei, 

atnaujinamos. Valdybos narių ir 

vykdomojo direktoriaus interesų 

deklaracijos skelbiamos viešai. 

Deklaracijos turi būti tikslios ir išsamios, 

pateikiamos raštu ir, esant būtinybei, 

atnaujinamos. Valdybos narių ir 

generalinio sekretoriaus interesų 

deklaracijos skelbiamos viešai. 
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Or. fr 

 

Pakeitimas   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kiekvienas valdybos narys, 

vykdomasis direktorius, deleguotasis 

nacionalinis ekspertas, bet kuris kitas 

darbuotojas, neįdarbintas EERRI, ir darbo 

grupėse dalyvaujantis ekspertas ne vėliau 

kaip kiekvieno posėdžio pradžioje tiksliai 

ir išsamiai deklaruoja visus su 

darbotvarkėje numatytais klausimais 

susijusius interesus, kurie galėtų neigiamai 

paveikti jų nepriklausomumą, ir 

nedalyvauja diskusijose bei balsavime dėl 

tokių klausimų. 

2. Kiekvienas valdybos ir 

Reguliuotojų valdybos narys ir pakaitinis 

narys, direktorius, deleguotasis 

nacionalinis ekspertas, bet kuris kitas 

darbuotojas, neįdarbintas EERRI biuro, ir 

darbo grupėse dalyvaujantis ekspertas ne 

vėliau kaip kiekvieno posėdžio pradžioje 

tiksliai ir išsamiai deklaruoja visus su 

darbotvarkėje numatytais klausimais 

susijusius interesus, kurie galėtų neigiamai 

paveikti jų nepriklausomumą, ir 

nedalyvauja diskusijose bei balsavime dėl 

tokių klausimų. 

Or. en 

 

Pakeitimas   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kiekvienas valdybos narys, 

vykdomasis direktorius, deleguotasis 

nacionalinis ekspertas, bet kuris kitas 

darbuotojas, neįdarbintas EERRI, ir darbo 

grupėse dalyvaujantis ekspertas ne vėliau 

kaip kiekvieno posėdžio pradžioje tiksliai 

ir išsamiai deklaruoja visus su 

darbotvarkėje numatytais klausimais 

susijusius interesus, kurie galėtų neigiamai 

paveikti jų nepriklausomumą, ir 

nedalyvauja diskusijose bei balsavime dėl 

2. Kiekvienas valdybos narys, 

generalinis sekretorius, deleguotasis 

nacionalinis ekspertas, bet kuris kitas 

darbuotojas, neįdarbintas EERRI, ir darbo 

grupėse dalyvaujantis ekspertas ne vėliau 

kaip kiekvieno posėdžio pradžioje tiksliai 

ir išsamiai deklaruoja visus su 

darbotvarkėje numatytais klausimais 

susijusius interesus, kurie galėtų neigiamai 

paveikti jų nepriklausomumą, ir 

nedalyvauja diskusijose bei balsavime dėl 
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tokių klausimų. tokių klausimų. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

36 straipsnis  Išbraukta. 

Komitetas  

1. Komisijai padeda komitetas (toliau – 

Ryšių komitetas). Tas komitetas – tai 

komitetas, kaip apibrėžta Reglamente 

(ES) Nr. 182/2011. 

 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 

taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 

straipsnis. 

 

3. Jei komiteto nuomonė turi būti pateikta 

taikant rašytinę procedūrą, tokia 

procedūra užbaigiama neparengus 

nuomonės tais atvejais, kai per nuomonės 

pateikimo terminą taip nusprendžia 

komiteto pirmininkas. 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas   428 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisijai padeda komitetas (toliau 

– Ryšių komitetas). Tas komitetas – tai 

komitetas, kaip apibrėžta Reglamente 

(ES) Nr. 182/2011. 

Išbraukta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas   429 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 

taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 

straipsnis. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   430 

Constanze Krehl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jei komiteto nuomonė turi būti 

pateikta taikant rašytinę procedūrą, tokia 

procedūra užbaigiama neparengus 

nuomonės tais atvejais, kai per nuomonės 

pateikimo terminą taip nusprendžia 

komiteto pirmininkas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Susitarime dėl būstinės, kurį 

EERRI, pritarus valdybai, ne vėliau kaip 

per dvejus metus nuo šio reglamento 

1. Susitarime dėl būstinės, kurį 

EERRI biuras sudaro su priimančiąja 

valstybe nare, nustatomos reikiamos 



 

PE602.937v01-00 136/140 AM\1122719LT.docx 

LT 

įsigaliojimo sudaro su priimančiąja 

valstybe nare, nustatomos reikiamos 

nuostatos dėl EERRI įkūrimo 

priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, 

kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat 

specialiosios taisyklės, EERRI 

priimančioje valstybėje narėje taikytinos 

EERRI vykdomajam direktoriui, valdybos 

nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams. 

nuostatos dėl EERRI biuro įkūrimo 

priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, 

kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat 

specialiosios taisyklės, EERRI biuro 

priimančioje valstybėje narėje taikytinos 

EERRI biuro direktoriui, valdybos 

nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams. 

Or. en 

 

Pakeitimas   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Susitarime dėl būstinės, kurį 

EERRI, pritarus valdybai, ne vėliau kaip 

per dvejus metus nuo šio reglamento 

įsigaliojimo sudaro su priimančiąja 

valstybe nare, nustatomos reikiamos 

nuostatos dėl EERRI įkūrimo 

priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, 

kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat 

specialiosios taisyklės, EERRI 

priimančioje valstybėje narėje taikytinos 

EERRI vykdomajam direktoriui, valdybos 

nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams. 

1. Susitarime dėl būstinės, kurį 

EERRI, pritarus valdybai, ne vėliau kaip 

per dvejus metus nuo šio reglamento 

įsigaliojimo sudaro su priimančiąja 

valstybe nare, nustatomos reikiamos 

nuostatos dėl EERRI įkūrimo 

priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, 

kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat 

specialiosios taisyklės, EERRI 

priimančioje valstybėje narėje taikytinos 

EERRI generaliniam sekretoriui, valdybos 

nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   433 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Susitarime dėl būstinės, kurį 

EERRI, pritarus valdybai, ne vėliau kaip 

1. Susitarime dėl būstinės, kurį 

EERRI, pritarus valdybai, ne vėliau kaip 
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per dvejus metus nuo šio reglamento 

įsigaliojimo sudaro su priimančiąja 

valstybe nare, nustatomos reikiamos 

nuostatos dėl EERRI įkūrimo 

priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, 

kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat 

specialiosios taisyklės, EERRI 

priimančioje valstybėje narėje taikytinos 

EERRI vykdomajam direktoriui, valdybos 

nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams. 

per dvejus metus nuo šio reglamento 

įsigaliojimo sudaro su priimančiąja 

valstybe nare, nustatomos reikiamos 

nuostatos dėl EERRI įkūrimo 

priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, 

kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat 

specialiosios taisyklės, EERRI 

priimančioje valstybėje narėje taikytinos 

EERRI valdybos nariams, darbuotojams ir 

jų šeimų nariams. 

Or. en 

 

Pakeitimas   434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. EERRI priimančioji valstybė narė 

sudaro sąlygas, reikalingas, kad EERRI 

veiktų sklandžiai ir efektyviai, įskaitant 

daugiakalbių europinių mokymo įstaigų ir 

reikiamos transporto infrastruktūros 

užtikrinimą. 

2. EERRI biuro priimančioji valstybė 

narė, Latvija, sudaro sąlygas, reikalingas, 

kad EERRI biuras veiktų sklandžiai ir 

efektyviai, įskaitant daugiakalbių europinių 

mokymo įstaigų ir reikiamos transporto 

infrastruktūros užtikrinimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ne vėliau kaip per penkerius metus 

nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o 

vėliau – kas penkerius metus, Komisija 

pagal Komisijos gaires atlieka EERRI 

veiklos rezultatų, palyginti su jos tikslais, 

įgaliojimais, užduotimis ir vieta (-omis), 

vertinimą. Visų pirma vertinama, ar reikia 

1. Ne vėliau kaip per penkerius metus 

nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o 

vėliau – kas penkerius metus, valdyba 

persiunčia vertinimo ataskaitą Tarybai ir 

Europos Parlamentui, kad būtų galima 

įvertinti EERRI veiklos rezultatus, 

palyginti su jos tikslais, įgaliojimais, 
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keisti EERRI įgaliojimus ir, jei taip, koks 

būtų tokių pakeitimų finansinis poveikis. 

užduotimis ir vieta (-omis). Visų pirma 

vertinama, ar reikia keisti EERRI 

įgaliojimus ir, jei taip, koks būtų tokių 

pakeitimų finansinis poveikis. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisijai nusprendus, kad, 

atsižvelgiant į EERRI tikslus, įgaliojimus ir 

užduotis, jos veikla nebetikslinga, ji gali 

siūlyti šį reglamentą atitinkamai pakeisti 

arba panaikinti. 

2. Europos Parlamentui arba 

Tarybai nusprendus, kad, atsižvelgiant į 

EERRI tikslus, įgaliojimus ir užduotis, jos 

veikla nebetikslinga, jie gali siūlyti šį 

reglamentą atitinkamai pakeisti arba 

panaikinti. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija vertinimo išvadas 

pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir 

valdybai. Vertinimo išvados skelbiamos 

viešai. 

Išbraukta. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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39 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nepažeisdama 2 dalies, EERRI perima 

Reglamentu (EB) Nr. 1211/2009 įsteigto 

Biuro (EERRI biuro) visas su nuosavybe, 

susitarimais, teisiniais įsipareigojimais, 

darbo sutartimis, finansiniais 

įsipareigojimais ir atsakomybe susijusias 

teises ir pareigas. 

EERRI biuras perima Reglamentu (EB) 

Nr. 1211/2009 įsteigto Biuro (EERRI 

biuro) visas su nuosavybe, susitarimais, 

teisiniais įsipareigojimais, darbo sutartimis, 

finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe 

susijusias teises ir pareigas. 

Or. en 

Pakeitimas   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] iki 

tol, kol valdybos pagal 22 straipsnį 

paskirtas vykdomasis direktorius pradės 

eiti pareigas, pagal Reglamentą (EB) Nr. 

1211/2009 paskirtas administracijos 

vadovas likusį savo kadencijos laikotarpį 

eis laikinojo vykdomojo direktoriaus 

pareigas ir vykdys šiame reglamente 

numatytas funkcijas. Kitos administracijos 

vadovo sutarties sąlygos nesikeičia. 

Nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] iki 

tol, kol valdybos pagal 22 straipsnį 

paskirtas generalinis sekretorius pradės 

eiti pareigas, pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 1211/2009 paskirtas administracijos 

vadovas likusį savo kadencijos laikotarpį 

eis laikinojo generalinio sekretoriaus 

pareigas ir vykdys šiame reglamente 

numatytas funkcijas. Kitos administracijos 

vadovo sutarties sąlygos nesikeičia. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kaip laikinasis vykdomasis direktorius, jis 

vykdo paskyrimų tarnybos įgaliojimus. Jis 

gali, valdybai pritarus, leisti atlikti visus 

mokėjimus, kurie yra padengti 

Kaip laikinasis generalinis sekretorius, jis 

vykdo paskyrimų tarnybos įgaliojimus. Jis 

gali, valdybai pritarus, leisti atlikti visus 

mokėjimus, kurie yra padengti 
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asignavimais, įtrauktais į EERRI biudžetą, 

ir, priėmus EERRI etatų planą, gali 

sudaryti sutartis, įskaitant darbo sutartis. 

asignavimais, įtrauktais į EERRI biudžetą, 

ir, priėmus EERRI etatų planą, gali 

sudaryti sutartis, įskaitant darbo sutartis. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 

paskirto administracijos vadovo darbo 

sutartis nutraukiama pasibaigus jo 

kadencijai arba tą dieną, kurią valdybos 

pagal 22 straipsnį paskirtas vykdomasis 

direktorius pradeda eiti pareigas, 

priklausomai nuo to, kuri data yra 

ankstesnė. 

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 

paskirto administracijos vadovo darbo 

sutartis nutraukiama pasibaigus jo 

kadencijai arba tą dieną, kurią valdybos 

pagal 22 straipsnį paskirtas generalinis 

sekretorius pradeda eiti pareigas, 

priklausomai nuo to, kuri data yra 

ankstesnė. 

Or. fr 

 


