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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su 
aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo 
panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 874/2004
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0231),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0170/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-
0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) dėl sparčiai besivystančios 
aukščiausio lygio domenų (ALD) rinkos ir 
dinamiškos skaitmeninės aplinkos reikia 
perspektyvios ir lanksčios reguliavimo 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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aplinkos, kuri leistų internete propaguoti 
Sąjungos vertybes ir prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) labai aiškus ir lengvai 
atpažįstamas Europos Sąjungai skirtas 
konkretus bendras domeno vardas yra 
svarbus ir vertingas elementas kuriant 
europinę tapatybę internete;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) aukščiausio lygio domenas „.eu“ 
yra aštuntas pagal dydį ALD pasaulyje, 
kurio domeno vardų 2017 m. 
užregistruota daugiau kaip 3.8 mln. ALD 
„.eu“ naudojasi visos Sąjungos 
institucijos, agentūros ir įstaigos, jos jį 
taip pat naudoja savo projektams ir 
iniciatyvoms;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti užtikrinta aiški 
ALD „.eu“ sąsaja su Sąjunga ir Europos 
rinka. Turėtų būti sudarytos sąlygos 
Sąjungoje esančioms įmonėms,
organizacijoms ir fiziniams asmenims 
užregistruoti domeno vardą ALD „.eu“. 
Sąjungos piliečiams turėtų būti leidžiama 
registruoti „.eu“ domeno vardą, 
nepriklausomai nuo jų gyvenamosios 
vietos;

(4) turėtų būti užtikrinta aiški 
ALD „.eu“ sąsaja su Sąjunga ir Europos 
rinka, sukuriant tvirtą bendrosios 
skaitmeninės rinkos tapatybę, laikantis 
Sąjungos teisės ir prekybos standartų. 
Turėtų būti sudarytos sąlygos Sąjungoje 
įsisteigusioms įmonėms ir organizacijoms 
ir valstybėse narėse gyvenantiems
fiziniams asmenims užregistruoti domeno 
vardą ALD „.eu“. Sąjungos piliečiams 
turėtų būti leidžiama registruoti „.eu“ 
domeno vardą, nepriklausomai nuo jų 
gyvenamosios vietos;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Komisija turėtų, taikydama atvirą, 
skaidrią ir nediskriminacinę atrankos 
procedūrą, paskirti ALD „.eu“ registrą. 
Komisija turėtų su atrinktu registru 
sudaryti sutartį, kurioje turėtų būti 
išdėstyti išsamūs registrui taikomi su 
ALD „.eu“ susijusios organizavimo, 
administravimo ir valdymo veiklos 
principai ir procedūros. Sutartis turėtų 
būti terminuota ir turėtų būti galima ją 
pratęsti;

(9) Komisija turėtų, taikydama atvirą, 
skaidrią ir nediskriminacinę atrankos 
procedūrą, paskirti ALD „.eu“ registrą.
siekiant nustatyti registro paskyrimo 
kriterijus ir tam paskyrimui taikomą 
atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę 
atrankos procedūrą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros1a nustatytais 
principais. Visų pirma siekiant užtikrinti 
vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
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parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

____________

1a OL L 123, .2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės, pagal kurias nustatoma registro paskyrimo procedūra, bus svarbi sąlyga siekiant 
užtikrinti pagrindinius atvirumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principus. Todėl svarbu, kad 
sprendžiant šį klausimą būtų labiau įtrauktas Parlamentas, o priemonė, kuriai teikiama 
pirmenybė, turėtų būti deleguotasis aktas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Komisija turėtų su atrinktu 
registru sudaryti sutartį, kurioje turėtų 
būti išdėstyti išsamūs registrui taikomi su 
ALD „.eu“ susijusios organizavimo, 
administravimo ir valdymo veiklos 
principai ir procedūros. Sutartis turėtų 
būti terminuota ir turėtų būti galima ją 
pratęsti;

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės, pagal kurias nustatoma registro paskyrimo procedūra, bus svarbi sąlyga siekiant 
užtikrinti pagrindinius atvirumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principus. Todėl svarbu, kad 
sprendžiant šį klausimą būtų labiau įtrauktas Parlamentas, o priemonė, kuriai teikiama 
pirmenybė, turėtų būti deleguotasis aktas.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. šio reglamento tikslas – remti 
bendrąją skaitmeninę rinką, kuriant 
europinę tapatybę internete ir skatinant 
tarpvalstybinę internetinę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Registras turi teisę panaikinti 
domeno vardą savo iniciatyva, neteikdamas 
nagrinėti ginčo neteisminio konfliktų 
sprendimo tvarka, jei:

3. Registras turi teisę panaikinti 
domeno vardą arba sustabdyti jo jo 
naudojimą savo iniciatyva, neteikdamas 
nagrinėti ginčo neteisminio konfliktų 
sprendimo tvarka, tik jei:

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tik veiksmų, kurių gali imtis registras, išaiškinimas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei, valstybės narės teismo 
nuomone, domeno vardas yra įžeidžiantis, 
rasistinis ar pažeidžiantis viešąją tvarką, 
registras, gavęs pranešimą apie teismo 
sprendimą, tokį vardą blokuoja, o gavęs 
galutinį teismo sprendimą, tą vardą 

5. Jei, valstybės narės teismo 
nuomone, domeno vardas yra įžeidžiantis, 
rasistinis ar pažeidžiantis viešąją tvarką, 
registras, gavęs pranešimą apie teismo 
sprendimą, tokį vardą blokuoja. Tačiau, 
jeigu sprendimas patenka į įgyvendinimo 
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panaikina. Vėliau registras neleidžia 
registruoti vardų, dėl kurių buvo priimti 
tokie teismo sprendimai, tiek laiko, kiek 
galioja atitinkami sprendimai.

akto arba Tarybos sprendimo, priimto 
pagal Reglamento [dėl Sąjungos biudžeto 
apsaugos esant visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų, 2018/0136 (COD)] 5 
straipsnį, taikymo sritį, registras domeno 
vardo neblokuoja. Registras, gavęs 
galutinį teismo sprendimą, domeno vardą 
panaikina. Vėliau registras neleidžia 
registruoti vardų, dėl kurių buvo priimti 
tokie teismo sprendimai, tiek laiko, kiek 
galioja atitinkami sprendimai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pasiūlymuose dėl DFP pristatė mechanizmą, kuriuo užtikrinamas teisinės valstybės 
principo taikymas. Tikslinga, kad tokia taikymo užtikrinimo priemonė būtų įtraukta ir į 
reglamentą dėl ALD „.eu“.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. ALD „.eu“ užregistruotus domenų
vardus galima perduoti tik tiems 
subjektams, kurie yra tinkamos registruoti 
„.eu“ domenų vardus.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata perkelta iš dabartinės teisės aktų sistemos. Be to, svarbu užtikrinti, kad 3 
straipsnyje nustatyti tinkamumo kriterijai būtų taikomi ir tada, kai domeno vardas 
perduodamas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Domenų vardai, laikantis esamų 
tarptautinių standartų, registruojami bet 
kuriais raidiniais oficialiųjų Sąjungos 
kalbų ženklais pagal atitinkamų 
internacionalizuotųjų domenų vardų (IDV) 
protokolų teikiamas galimybes.

1. Domenų vardai, laikantis esamų 
tarptautinių standartų, registruojami bet 
kuriais oficialiųjų Sąjungos kalbų ženklais 
pagal atitinkamų internacionalizuotųjų 
domenų vardų (IDV) protokolų teikiamas 
galimybes.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gali būti registruojami arba 
rezervuojami valstybių narių tik antrojo 
lygio domene. Šie domenų vardai turėtų 
apimti tik plačiai pripažintas geografines ir 
(arba) geopolitines sąvokas, turinčias 
įtakos valstybių narių politinei ar teritorinei 
struktūrai.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registras akredituoja registratorius 
laikydamasis iš anksto Komisijos 
patvirtintų pagrįstų, skaidrių ir 
nediskriminacinių akreditavimo procedūrų. 
Registras lengvai prieinama forma viešai 
skelbia informaciją apie akreditavimo 
procedūras.

1. Registras akredituoja registratorius 
laikydamasis iš anksto Komisijos 
patvirtintų pagrįstų, skaidrių ir 
nediskriminacinių akreditavimo procedūrų, 
kuriomis laikomasi šio Reglamento. 
Registras lengvai prieinama forma viešai 
skelbia informaciją apie akreditavimo 
procedūras.
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Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato registro 
paskyrimo kriterijus ir procedūrą 
įgyvendinimo aktuose. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

1. Komisija priima deleguotuosius 
aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, 
dėl registro paskyrimo kriterijų ir 
procedūros nustatymo ir minimalių 
reikalavimų nustatymo kriterijų, taikomų 
kitomis nei 4 straipsnyje nurodytos 
aplinkybės, kai registras, siekdamas 
apsaugoti Sąjungos vertybes, blokuoja 
domeno pavadinimą, sustabdo jo 
naudojimą ar jį panaikina. 

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija sudaro sutartį su paskirtu 
registru. Sutartyje nurodomos registro 
paslaugų teikimo taisyklės, politika ir 
procedūros, taip pat sąlygos, kurių 
laikydamasi Komisija prižiūri registro 
vykdomą su ALD „.eu“ susijusią 
organizavimo, administravimo ir valdymo 
veiklą. Sutartis yra terminuota, ją galima 
pratęsti ir joje išdėstomi remiantis 11 
straipsniu nustatyti ALD „.eu“ veikimo 
principai ir procedūros.

3. Komisija sudaro sutartį su paskirtu 
registru. Sutartyje nurodomos registro 
paslaugų teikimo taisyklės, politika ir 
procedūros, taip pat sąlygos, kurių 
laikydamasi Komisija prižiūri registro 
vykdomą su ALD „.eu“ susijusią 
organizavimo, administravimo ir valdymo 
veiklą. Sutartis yra terminuota, ją galima 
pratęsti ir į ją įtraukiami šiame reglamente 
ir visų pirma jo 10 ir 11 straipsniuose
nustatyti ALD „.eu“ veikimo principai ir 
procedūros.

Or. en
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Pagrindimas

10 straipsnyje nustatytos prievolės taip pat turėtų būti įtrauktos į sutartį.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. registras veiklą turi vykdyti 
siekdamas visuomenės interesų ir 
taikydamas griežčiausias skaidrumo, 
teisingumo ir atskaitomybės taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi domenas „.eu“ yra labai svarbus visuomenei, svarbu užtikrinti, kad registras veiktų 
laikydamasis šių principų.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) skatinti ALD „.eu“ patrauklumą 
Sąjungoje ir pasaulyje, kad būtų 
užtikrintas jo konkurencingumas;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vykdo su ALD „.eu“ susijusią 
organizavimo, administravimo ir valdymo 

b) vykdo su ALD „.eu“ susijusią 
organizavimo, administravimo ir valdymo 
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veiklą vadovaudamasis bendruoju interesu 
ir kokybės, efektyvumo, patikimumo, 
skaidrumo, prieinamumo ir 
nediskriminavimo principais ir 
užtikrindamas sąžiningos konkurencijos
sąlygas;

veiklą vadovaudamasis bendruoju interesu 
ir kokybės, efektyvumo, patikimumo, 
skaidrumo, prieinamumo ir 
nediskriminavimo principais ir 
užtikrindamas sąžiningos konkurencijos 
sąlygas, taip pat užtikrindamas, kad būtų 
taikomos sąžiningos vartotojų apsaugos 
priemonės ir kad ALD „.eu“ domeno 
pavadinimo kaina būtų priimtina;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) propaguoja Sąjungos tikslus 
interneto valdymo srityje;

i) propaguoja Sąjungos tikslus 
interneto valdymo srityje ir todėl dalyvauja 
tarptautiniuose forumuose;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) skatina tokias Sąjungos vertybes 
kaip daugiakalbystė, vartotojų privatumo 
ir saugumo užtikrinimas, vartotojų 
apsauga ir žmogaus teisės, užtikrindamas 
gerą ALD „.eu“ valdymą;

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) registracijos prašymų teikimo 
reikalavimai ir procedūros, registruotojų 
duomenų tikrinimo politika ir su domenų 
vardų registravimu spekuliavimo tikslais 
susijusi politika;

b) registracijos prašymų teikimo 
reikalavimai ir procedūros, įskaitant 
atitikties registracijos kriterijams įrodymų 
patikrinimą, registruotojų duomenų 
tikrinimo politika ir su domenų vardų 
registravimu spekuliavimo tikslais susijusi 
politika;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikti atitikties 3 straipsnyje nustatytiems tinkamumo kriterijams įrodymai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ne vėliau kaip per 
penkerius metus nuo šio reglamento 
taikymo pradžios dienos, o vėliau – kas 
trejus metus vertina su ALD „.eu“ 
susijusios veiklos įgyvendinimą ir šio 
domeno veiksmingumą bei veikimą.

1. Komisija ne vėliau kaip per trejus
metus nuo šio reglamento taikymo pradžios 
dienos, o vėliau – kas trejus metus vertina 
su ALD „.eu“ susijusios veiklos 
įgyvendinimą ir šio domeno veiksmingumą 
bei veikimą.

Or. en

Pagrindimas

visų ataskaitų atveju yra geriau išlaikyti trejų metų ataskaitų teikimo laikotarpius.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis 

Įgaliojimų delegavimas

1. 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

2. 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami laikotarpiui nuo ...
[šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus 
ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 1 
dalyje nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su 14 straipsnyje 
nurodyta „.eu“ įvairių suinteresuotųjų 
šalių taryba ir kiekvienos valstybės narės 
paskirtais ekspertais vadovaudamasi 
2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
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nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 8 straipsnio 1 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Šis tekstas įterpiamas dėl to, kad 8 straipsnyje numatomas deleguotasis aktas. Žr. 13 
pakeitimą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Naujuoju pasiūlymu dėl aukščiausio lygio domeno „.eu“ (ALD „.eu“), kurį Komisija paskelbė 
2018 m. balandžio 24 d., siekiama panaikinti galiojančius teisės aktus. Nors ALD „.eu“ ir 
toliau veikia tinkamai, jį reglamentuojanti teisės aktų sistema turi būti pritaikyta prie 
besikeičiančios interneto aplinkos ir rinkos.

Laikantis bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslų, šia iniciatyva siekiama užtikrinti, 
kad ALD, kuris veikia pakankamai gerai, gerai veiktų ir ateityje, siekiant užtikrinti, kad 
artimiausioje ateityje su juo susijusią naudą galėtų gauti kuo daugiau Sąjungos piliečių.

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą ir pritaria tikslui neatsilikti nuo sparčios ALD rinkos 
raidos ir dinamiškos skaitmeninės aplinkos, o tam reikia perspektyvios ir lanksčios 
reglamentavimo aplinkos. 

Tai, kad esama atskiro ES domeno vardo, yra labai svarbu ES internetinei tapatybei. 
Pranešėjas mano, kad galimybė institucijoms, bendrovėms ar piliečiams naudotis domenu 
„.eu“ jiems suteikia daug naudos. Todėl jie bus lengvai atpažįstami kaip ES bendruomenės 
dalis ir kad jie laikosi vienodų taisyklių ir vertybių. 

Šiame pasiūlyme nustatomi bendrieji aukščiausio lygio domeno vardo „.eu“ registravimo 
principai. Jame nurodomi tinkamumo kriterijai, bendrosios domenų vardų registravimo ir 
panaikinimo sąlygos, kalbos, taikytina teisė ir jurisdikcija, registro, Komisijos ir valstybių 
narių reikmėms vykdomo domenų vardų rezervavimo procedūros ir registratorių akreditavimo 
procedūros. 

Registro klausimu jame pateikiamos nuostatos dėl tvarkos, pagal kurią Komisija paskiria 
registrą, dėl registro ypatybių ir dėl pagrindinių jo pareigų. Šiame pasiūlyme taip pat 
išvardijami ALD „.eu“ veikimo principai ir procedūros, kurie turi būti išdėstomi sutartyje su 
registru, įskaitant toliau nurodytas nuostatas:

nors pranešėjas ir pritaria bendriesiems principams, jis nori pabrėžti, kad turi būti 
propaguojamos ES vertybės, kaip antai daugiakalbystė, vartotojų privatumo ir saugumo 
užtikrinimas, vartotojų apsauga ir žmogaus teisės. Pranešėjas siūlo priimti papildomas 
apsaugos priemones, visų pirma susijusias su teisinės valstybės apsauga. 

Taip pat pranešėjas norėtų, kad, naudojant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas galėtų 
geriau kontroliuoti tai, kaip nustatomi registro paskyrimo kriterijai ir tvarka. 
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PRIEDAS. PRANEŠĖJUI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ 
SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą išskirtinai savanoriškai ir tik savo atsakomybe parengė pranešėjas. 
Pranešėjas, rengdamas pranešimo projektą, sulaukė šių subjektų ar asmenų pagalbos:

Subjektas ir (arba) asmuo
1. Europos Komisija
2. EUrid
3. EDRI
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