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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 direktyvos, kuria nustatomos teisinių 
atstovų skyrimo įrodymams baudžiamosiose bylose rinkti suderintos taisyklės
(COM(2018)0226 –C8-0154/2018 – 2018/0107(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0226),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 ir 
62 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0154/2018),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0000/2019),

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją atsiimti savo pasiūlymą;

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

Komisija pateikė pasiūlymus dėl dviejų priemonių – pasiūlymą dėl Reglamento dėl Europos 
elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių 
(2018/0108(COD)) ir pasiūlymą dėl Direktyvos, kuria nustatomos teisinių atstovų skyrimo 
įrodymams baudžiamosiose bylose rinkti suderintos taisyklės (2018/0107(COD)). 

Tačiau esama šių dviejų priemonių neatitikimo. Pagal siūlomą direktyvą visos ES valstybės 
narės privalėtų numatyti teisinį atstovą, net ir tos, kurios nedalyvauja įgyvendinant teisės 
aktus, priimtus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V antraštinės dalies 4 skyriaus 
taikymo srityje. Be to, panašu, kad Komisijos pasiūlymu siekiama ne tik numatyti tokį teisinį 
atstovą taikant siūlomą reglamentą, bet galbūt juo naudotis ir taikant kitas būsimas priemones. 
Šiuo požiūriu siūloma direktyva viršija tikslą ir kelia rimtų problemų, susijusių su jos teisiniu 
pagrindu, t. y. SESV 53 ir 62 straipsniais. Todėl įpareigojimas dėl teisinių atstovų skyrimo 
turėtų būti taikomas tik toms valstybėms narėms, kurios dalyvauja įgyvendinant siūlomą 
reglamentą. 

Taigi atitinkamas siūlomos direktyvos turinys buvo tiesiogiai įtrauktas į siūlomą reglamentą 
kaip tarpusavio pripažinimo priemones pagal SESV 82 straipsnį papildanti priemonė.


