
 

 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2016)0143 

ES geležinkelių agentūra ***II 

2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį 

svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas 

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10578/1/2015 – C8-

0415/2015), 

– atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo, Rumunijos Senato ir Švedijos Karalystės 

Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 

pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo 

akto projektas neatitinka subsidiarumo principo, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 8 d. Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją3 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 

Tarybai (COM(2013)0027) per pirmąjį svarstymą, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui 

(A8-0073/2016), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

                                                 
1  OL C 327, 2013 11 12, p. 122. 
2  OL C 356, 2013 12 5, p. 92. 
3  2014 m. vasario 26 d. priimti tekstai, P7_TA(2014)0151. 



 

 

2. atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos; 

3. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

4. siūlo aktą nurodyti taip: „R. Zīlės ir A. Matīsso Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros, kuriuo panaikinamas 

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004“1; 

5. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

6. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos 

procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

7. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1  Deryboms dėl akto atitinkamai Parlamento ir Tarybos vardu vadovavo Roberts Zīle ir 

Anrijs Matīss. 



 

 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Komisijos pareiškimas dėl EGA valdybos ir vykdomojo direktoriaus atrankos bei atleidimo 

procedūros 

 

 

Komisija apgailestauja dėl to, kad, palyginti su Komisijos pateiktu pirminiu pasiūlymu, 

naujuoju EGA reglamento tekstu, dėl kurio susitarta, nukrypstama nuo pagrindinių Bendro 

požiūrio dėl ES decentralizuotų agentūrų, dėl kurio 2012 m. susitarė Europos Parlamentas, 

Taryba ir Komisija, nuostatų. Tai susiję su Komisijos atstovų valdyboje skaičiumi ir 

vykdomojo direktoriaus atrankos bei atleidimo procedūra. Komisija visų pirma pabrėžia, kad, 

paskyrus stebėtoją iš valdybos narių stebėti, kaip Komisija taiko vykdomojo direktoriaus 

atrankos procedūrą, vaidmenys vykdant atrankos bei atleidimo procedūras (51 straipsnio 

1 dalis) neturėtų būti dubliuojami. 

 

 

Komisijos pareiškimas dėl reikiamų biudžeto išteklių 

 

 

4-uoju geležinkelių dokumentų rinkiniu EGA suteikiami nauji įgaliojimai, visų pirma 

įgaliojimas tiesiogiai sektoriaus subjektams išduoti leidimus dėl transporto priemonių ir 

saugos sertifikatus. Negalima atmesti galimybės, kad pereinamuoju laikotarpiu EGA dar 

nebus gavusi mokesčių ir rinkliavų, o reikės įdarbinti ir mokyti darbuotojus. Siekdama 

išvengti geležinkelių rinkos sutrikdymo, Komisija stengsis skirti reikiamų biudžeto išteklių, 

kad būtų padengtos atitinkamų darbuotojų išlaidos. 

 

 


