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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagal Europos Sąjungos sutarties (su pakeitimais, padarytais Amsterdamo sutartimi) 
1 straipsnio antrą pastraipą Bendrijos institucijos ir įstaigos turi priimti sprendimus kuo 
atviriau ir kuo labiau priartinant juos prie piliečių. Taigi norint, kad piliečiai galėtų 
veiksmingai dalyvauti politiniame procese ir reikalauti valdžios institucijų atskaitomybės, jie 
ir renkamos institucijos turėtų turėti kuo daugiau galimybių susipažinti su Europos institucijų 
turimais dokumentais. 

Nors Europos institucijos ir padarė pažangą atvirumo ir skaidrumo požiūriais, padėtis tikrai 
nėra ideali. Dabartinis Reglamento 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos institucijų turimais dokumentais išdėstymas nauja redakcija turėtų būti laikomas dar 
vienu žingsniu siekiant sukurti administravimo aplinką, kurioje galimybė susipažinti su 
informacija ir šio veiksmo paprastumas taptų taisykle, o ne išimtimi.

Vis dėlto konkretūs Komisijos pasiūlyti minėtojo reglamento pakeitimai nuvilia, kadangi, 
kalbant apie „didesnio skaidrumo“ siekį, pagal juos ne vienu atveju žengiamas žingsnis atgal, 
o ne pirmyn. Nuomonės referentas mano, kad, turint mintyje sukauptos teismo praktikos ir 
kitų aktualių tekstų, pvz., Orhuso konvencijos, realų įtraukimą į reglamentą ir įtvirtinimą 
jame, jau turėjo būti vadovaujamasi kitokiu požiūriu į peržiūrą.

Be to, nuomonės referento požiūriu, Komisijos sprendimas pasirinkti išdėstymo nauja 
redakcija procedūrą yra prastas ir neatitinka tikslų, numatytų tarpinstituciniame susitarime dėl 
išdėstymo nauja redakcija, pagal kurį procedūra turėtų būti taikoma kitokiomis sąlygomis. 
Kadangi pagal procedūrą a priori ribojamos Parlamento galimybės keisti pasiūlymą 
(Parlamentas gali keisti tik Komisijos pakeistus aspektus), sprendimas taikyti šią procedūrą 
turėtų būti nuodugniai įvertinamas. Išdėstymo nauja redakcija procedūra netinkama atliekant 
sudėtingą peržiūrą, kai tam tikrų aspektų keitimas turi įtakos kitoms teksto nuostatoms; 
kalbant apie praktines pasekmes, tai reiškia, kad Parlamentas turi dažnai remtis 
tarpinstituciniame susitarime numatyta nukrypti leidžiančia nuostata. 

Svarbiausias žingsnis atgal – Komisijos performuluota „dokumento“ apibrėžtis (3 straipsnis), 
kadangi ši sąvoka susijusi su pačia reglamento esme. Nuomonės referentas mano, kad, užuot 
siaurinus šią apibrėžtį, kaip iš tikrųjų siūlo Komisija, apibrėžtį reikėtų išplėsti taip, kad ji 
apimtų bet kokį turinį – pateikiamą bet kokiu formatu ir susijusį su bet kokiu sprendimų 
priėmimo etapu, – jei šis turinys susijęs su klausimais, patenkančiais į institucijų atsakomybės 
sritį.

Kalbant apie problemas ir trūkumus taikant Bendrijos teisę, vykdant Bendrijos politiką ir 
įgyvendinant Bendrijos programas, Peticijų komitetas jaučia Sąjungos pulsą ir toliau pastebi, 
kad piliečiai puikiai žino apie šiuos trūkumus, kadangi pastarieji daro piliečiams tiesioginį 
poveikį ir piliečiai yra tiesiogiai suinteresuoti, kad pažeidimai būtų nutraukti ir (arba) būtų 
atlyginta padaryta žala.

Piliečiams labai svarbu, kad, pvz., kalbant apie pažeidimo procedūras, kurios dažnai 
pradedamos gavus piliečių peticijas, būtų suteikta galimybė susipažinti su visais dokumentais, 
susijusiais su visais tyrimų pagal tokias procedūras etapais. Tai taikytina ir valstybių narių 
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pateikiamiems dokumentams. Taigi nuomonės referentas pažymi, kad Komisijos pasiūlymas 
suteikti valstybėms narėms teisę neleisti susipažinti su dokumentais (5 straipsnis) remiantis 
savo pačių teisės aktais prieštarauja Europos Teisingumo Teismo praktikai ir yra nepriimtinas. 
Piliečių teisei susipažinti su dokumentais neturėtų būti taikomos jokios kitos išimtys, išskyrus 
numatytas 4 straipsnyje („Išimtys“). Kalbant apie 9 straipsnį („Slapto pobūdžio dokumentai“), 
svarbu, kad institucijos nustatytų bendras tokių dokumentų klasifikavimo taisykles ir šios 
taisyklės būtų viešai paskelbtos.

Nuomonės referentas taip pat mano, kad į reglamentą būtų verta įtraukti Europos 
ombudsmeno pasiūlymą būti objektyviu tarpininku tais atvejais, kai institucija visiškai ar iš 
dalies neleidžia susipažinti su dokumentu, o pareiškėjas ginčija tikimybę, jog bus pažeisti 
susiję interesai, ir (arba) teigia, kad dokumentą atskleisti reikalauja svarbesnis visuomenės 
interesas. Tokiais atvejais ombudsmenas galėtų patikrinti dokumentą, susidaryti 
nepriklausomą nuomonę dėl interesų pažeidimo ir (arba) svarbesnio visuomenės intereso ir, 
neatskleisdamas dokumento, pateikti savo nuomonę institucijai ir pareiškėjui. Tuo atveju, kai 
pasikonsultavus su ombudsmenu patvirtinamas atsisakymas leisti susipažinti su informacija, 
pareiškėjas gali pateikti pakartotinę paraišką, jei to pageidauja.

Pagal pastarąją procedūrą, kuri niekaip neapribotų reglamente numatytų pareiškėjo teisių, 
būtų suteikta praktinė pagalba ir konsultacijos institucijai, kuri gali manyti esanti teisiškai 
įpareigota neleisti susipažinti su informacija. Taip pat būtų padidintas pareiškėjo 
pasitikėjimas, kad tuo atveju, kai paraiška atmetama, yra didelė tikimybė, jog bus pakenkta 
interesams, ir buvo rimtai bei objektyviai įvertintas su atskleidimu susijęs svarbesnis 
visuomenės interesas. Kitas tokios procedūros privalumas – tai, kad atvejus, kai įvairios
institucijos atmeta paraiškas, nuosekliai ir teisingai svarstytų ombudsmenas.

Nuomonės referentas mano, kad sunku įsivaizduoti, kaip bus galima sėkmingai įgyvendinti 
„Europos skaidrumo iniciatyvą“, jei pareiškėjai negalės lengvai rasti norimos informacijos, ją 
gauti ir su ja susipažinti. Taigi pagal šį reglamentą institucijos turėtų užtikrinti, kad 
dokumentai būtų teikiami per bendrą institucijų dokumentų registrų sąsają, taip pat užtikrinti, 
kad su dokumentais būtų galima susipažinti vienoje vietoje.

Tais atvejais, kai dokumentai teikiami elektroniniu pavidalu, jų formatas turi atitikti 
atviruosius standartus. Akivaizdu, kad siekis užtikrinti didesnį skaidrumą liks neįgyvendintas, 
jei piliečiai bus verčiami naudoti su institucijų informacijos technologijų (IT) aplinka 
suderinamą specialią patentuotą programinę įrangą. Nuomonės referentas pateikė pakeitimus 
(10 ir 11 straipsniai), pagal kuriuos nustatomas terminas, iki kurio institucijos turi užtikrinti, 
kad dokumentai būtų teikiami atviruosius standartus atitinkančiais formatais, taip pat 
užtikrinti, jog institucijų IT aplinka netaptų kliūtimi suteikiant visuomenei galimybę 
susipažinti su dokumentais. 

Nuomonės referentas pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti parlamentinę priežiūrą, Parlamentas 
turi turėti teisę į tinkamą, su slapto pobūdžio dokumentais susijusią kontrolę. Tarybai ir 
Komisijai neturėtų būti draudžiama dalytis informacija su Parlamentu, remiantis dvišaliais 
susitarimais su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis. Atsižvelgiant į tai, 
svarbu nustatyti terminus, iki kurių būtų pakoreguotos institucijų darbo tvarkos taisyklės, o 
Komisija patikrintų šių taisyklių atitiktį peržiūrėtam reglamentui. Be to, kaip ir dabartinio 
reglamento atveju, Komisija turėtų būti paprašyta pateikti peržiūrėto reglamento 
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įgyvendinimo ataskaitą, taip pat, jei reikia, pateikti rekomendacijų dėl reglamento tobulinimo.

PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 
antrojoje pastraipoje įtvirtinta atvirumo 
sąvoka, nurodant, kad Sutartis ženklina 
naują glaudesnės Europos taurų sąjungos 
kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo 
atviriau ir labiau priartinant juos prie 
piliečio  .

(2) Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 
antrojoje pastraipoje įtvirtinta atvirumo 
sąvoka, nurodant, kad Sutartis ženklina 
naują glaudesnės Europos taurų sąjungos 
kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo 
atviriau ir labiau priartinant juos prie 
piliečio. Tai dar kartą patvirtinama 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 42 straipsnyje ir prie Mastrichto 
sutarties pridedamoje 17 deklaracijoje bei 
Lakeno deklaracijoje, o sprendimų 
priėmimo proceso skaidrumo principas 
siejamas su geresne visuomenės prieiga 
prie informacijos, kaip nustatyta EB 
sutarties 255 straipsnyje, kurioje savo 
ruožtu patvirtinamas demokratinis 
institucijų pobūdis ir visuomenės 
pasitikėjimas administracija. Reikėtų 
numatyti tinkamų išteklių siekiant 
praktiškai įgyvendinti atvirumo principą 
ir taip užtikrinti didesnį teisėtumą, 
veiksmingumą ir atskaitomybę piliečiams, 
be to, įtvirtinti demokratijos ir pagarbos 
pagrindinėms teisėms principus.

Pagrindimas

Norint valdyti informaciją ir dokumentus, įgyvendinti visuomenės teisę su jais susipažinti ir 
bendrauti su piliečiais reikia daug išteklių. Tinkamų, šiam tikslui skirtų išteklių numatymas 
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turėtų būti laikomas būtina investicija siekiant užtikrinti Sąjungos institucijų ir įstaigų 
veiksmingumą, rezultatyvumą ir skaidrumą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento tikslas yra: Šio reglamento tikslas yra:
(a) nustatyti EB sutarties 255 straipsnyje 
numatytos teisės susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos (toliau –
institucijos) dokumentais principus, 
sąlygas bei visuomenės ar privačių interesų 
sąlygojamus apribojimus, kad visuomenei
būtų suteikta  kaip galima platesnė 
galimybė susipažinti su tokiais 
dokumentais;

(a) nustatyti EB sutarties 255 straipsnyje 
numatytos teisės susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos (toliau –
institucijos) dokumentais principus, 
sąlygas bei visuomenės ar privačių interesų 
sąlygojamus apribojimus siekiant 
užtikrinti, kad visuomenei būtų suteikta 
kaip galima platesnė galimybė susipažinti 
su tokiais dokumentais;

(b) numatyti taisykles, kurios leistų kuo 
labiau palengvinti naudojimąsi šia teise;

(b) numatyti taisykles, kurios leistų kuo 
labiau palengvinti naudojimąsi šia teise;

(c) skatinti gerą administracinę patirtį, 
susijusią su galimybe susipažinti su 
dokumentais.

(c) užtikrinti gerą administracinę patirtį, 
susijusią su galimybe susipažinti su 
dokumentais.

Pagrindimas

Institucijos įpareigotos užtikrinti atvirumą, skaidrumą ir gerą administracinę veiklą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi 
teisę, laikydamasis šiame reglamente 
nustatytų principų, sąlygų ir apribojimų, 
susipažinti su institucijų dokumentais.

1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi 
teisę, laikydamasis šiame reglamente 
nustatytų principų, sąlygų ir apribojimų, 
susipažinti su institucijų dokumentais.

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje dokumentams, 
skirtiems klausimams, susijusiems su į jos 
atsakomybės sritį patenkančiomis politikos 
kryptimis, veikla ir sprendimais,  visose 

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje dokumentams, 
skirtiems klausimams, susijusiems su į jos 
tiesioginės ir netiesioginės atsakomybės ir 
kompetencijos sritį patenkančiomis 
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Europos Sąjungos veiklos srityse. politikos kryptimis, veikla, tyrimais ir 
sprendimais, visose Europos Sąjungos 
veiklos srityse.

3. Nepažeidžiant 4 ir 9 straipsnių, 
dokumentai yra pateikiami visuomenei 
pagal raštišką paraišką arba tiesiogiai 
elektroniniu būdu ar per registrą. Visų 
pirma tiesiogiai prieinami pagal 
12 straipsnį teisėkūros procese parengti 
arba gauti dokumentai.

3. Nepažeidžiant 4 ir 9 straipsnių, 
dokumentai yra pateikiami visuomenei 
pagal raštišką paraišką arba tiesiogiai 
elektroniniu būdu ar per registrą. Visų 
pirma tiesiogiai prieinami pagal 
12 straipsnį teisėkūros procese parengti 
arba gauti dokumentai. Įvairios paraiškos 
formos yra identiškos visiems 
suinteresuotiems asmenims ir įstaigoms, 
minimiems šiame reglamente, o tinkami 
šių formų vertimai pateikiami į visas 
oficialias Europos Sąjungos kalbas.

4. Slapto pobūdžio, kaip apibūdinta 
9 straipsnio 1 dalyje, dokumentams yra 
taikoma speciali tame straipsnyje numatyta 
procedūra.

4. Slapto pobūdžio, kaip apibūdinta 
9 straipsnio 1 dalyje, dokumentams yra 
taikoma speciali tame straipsnyje numatyta 
procedūra.

5. Šis reglamentas netaikomas 
dokumentams, kuriuos pateikė teismams ne 
institucijos, o kitos šalys.

5. Šis reglamentas netaikomas 
dokumentams, kuriuos pateikė teismams ne 
institucijos, o kitos šalys.

6. Nepažeidžiant pagal EB teisę 
suinteresuotoms šalims suteiktų konkrečių 
susipažinimo su dokumentais teisių, 
dokumentai, kurie yra administracinio 
tyrimo arba procedūros, susijusios su 
individualiu aktu, dokumentų dalis, yra 
neprieinami visuomenei, kol 
nepabaigiamas tyrimas arba kol aktas 
netampa galutiniu. Visuomenei 
nesuteikiama galimybė susipažinti su 
dokumentais, kuriuose yra informacijos, 
kurią institucija surinko arba gavo iš fizinių 
arba juridinių asmenų, atlikdama tokius 
tyrimus.

6. Nepažeidžiant pagal EB teisę 
suinteresuotoms šalims suteiktų konkrečių 
susipažinimo su dokumentais teisių, 
dokumentai, kurie yra administracinio 
tyrimo arba procedūros, susijusios su 
individualiu aktu, dokumentų dalis, yra 
neprieinami visuomenei, kol 
nepabaigiamas tyrimas arba kol aktas 
netampa galutiniu. Visuomenei 
nesuteikiama galimybė susipažinti su 
dokumentais, kuriuose yra informacijos, 
kurią institucija surinko arba gavo iš fizinių 
arba juridinių asmenų, atlikdama tokius 
tyrimus.

7. Šis reglamentas nepažeidžia visuomenės 
teisės susipažinti su institucijų turimais 
dokumentais, kurie gali kilti iš tarptautinės 
teisės dokumentų arba juos įgyvendinančių 
institucijų aktų.

7. Šis reglamentas nepažeidžia visuomenės 
teisių išsamiau susipažinti su institucijų 
turimais dokumentais, galinčių kilti iš 
tarptautinės teisės dokumentų arba juos 
įgyvendinančių institucijų aktų.

Pagrindimas

Kalbant apie teisę susipažinti su dokumentais, kuri užtikrinama tarptautinės teisės 
instrumentais, pvz., Orhuso konvencija, ir juos įgyvendinančiais aktais, į 7 dalį įterpiant žodį 
„išsamiau“, nesiekiama pateikti teisinio pakeitimo, o tik geriau paaiškinti esamą tekstą.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) aplinka, pvz., retų rūšių reprodukcijos 
vietomis.

Išbraukta.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 4 – paragraph 3

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galimybė susipažinti su toliau 
išvardytais dokumentais  nesuteikiama, jei 
jų  atskleidimas rimtai pakenktų institucijų
sprendimų priėmimo procesui:

3. Galimybė susipažinti su toliau 
išvardytais dokumentais  nesuteikiama, jei 
jų  atskleidimas rimtai pakenktų institucijų
sprendimų priėmimo procesui:

(a) dokumentais, susijusiais su klausimu, 
dėl kurio nebuvo priimta sprendimo,

(a) dokumentais, susijusiais su klausimu, 
dėl kurio nebuvo priimta sprendimo, kartu 
užtikrinant atitiktį skaidrumo 
reikalavimams,

(b) dokumentais, kuriuose  pareikšta vidaus 
reikmėms skirta nuomonė, esanti šių 
institucijų vidaus  svarstymų ir 
preliminarių konsultacijų dalimi, netgi po 
to, kai sprendimas jau yra priimtas.

(b) dokumentais, kuriuose pareikšta vidaus 
reikmėms skirta nuomonė, esanti šių 
institucijų vidaus svarstymų ir preliminarių 
konsultacijų dalimi, netgi po to, kai 
sprendimas jau yra priimtas per pagrįstą 
laikotarpį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Dokumentai, kurių atskleidimas keltų 
pavojų su aplinkos apsauga susijusioms 
vertybėms, atskleidžiami tik laikantis 
2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
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teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos 
institucijoms ir organams1.
______________________________
1 OL L 264, 2006 9 25, p. 13.

Pagrindimas

4a straipsnis (naujas) suformuluotas siekiant visapusiškai atsižvelgti į Orhuso konvencijos 
nuostatas ir Teismo sprendime dėl  M. Turco bylos išdėstytus principus (C-39/05 P ir C-
52/05). 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija ir Taryba teikia su slapto 
pobūdžio dokumentais susijusią 
informaciją Europos Parlamentui pagal 
tarp šių institucijų priimtus susitarimus.

7. Komisija ir Taryba užtikrina tinkamą
slapto pobūdžio dokumentų priežiūrą, 
kurią atlieka Europos Parlamentas pagal 
tarp šių institucijų priimtus susitarimus, 
kurie skelbiami viešai.

Pagrindimas

M. Cashmano rezoliucijos 3 rekomendacijoje teigiama, kad reglamente turi būti užtikrinama, 
jog vykdant parlamentinę priežiūrą Europos Parlamentas turėtų turėti teisę atlikti atitinkamą 
su slapto pobūdžio dokumentais susijusią kontrolę.  

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dokumentai pateikiami turima versija  ir 3. Dokumentai pateikiami turima versija ir 
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forma (įskaitant elektroniniu būdu), arba 
alternatyviu formatu, pavyzdžiui, Brailio 
raštu, stambiais rašmenimis arba įrašo 
forma, visiškai atsižvelgiant į pareiškėjo
pageidavimus.

forma (įskaitant elektroniniu būdu), arba 
alternatyviu formatu, pavyzdžiui, Brailio 
raštu, stambiais rašmenimis arba įrašo 
forma viena iš oficialių Europos Sąjungos 
kalbų, visiškai atsižvelgiant į pareiškėjo 
pageidavimus. Galimybės susipažinti su 
dokumentais neriboja jokia institucijų 
informacijos technologijų aplinkoje 
naudojama programinė įranga ar 
operacinė sistema.

Pagrindimas

Institucijos turėtų pasinaudoti galimybe, kurią suteikia ši reglamento peržiūra, ir pradėti 
taikyti atviruosius standartus. Vadovaujantis esminiais reglamento principais ir jo teisiniu 
pagrindu, galimybės susipažinti su dokumentais neturėtų riboti jokia institucijų naudojama 
programinė įranga ar operacinė sistema. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kur įmanoma, užtikrinama tiesioginė 
elektroninė prieiga prie dokumentų, ypač 
susijusių su politikos arba strategijos 
plėtojimu.

2. Laikantis 4 ir 9 straipsnio nuostatų,
visuomenei visų pirma turėtų būti 
tiesiogiai prieinami dokumentai, parengti 
arba gauti ES teisės  aktų arba bendro 
taikymo teisinės galios neturinčių 
aktų priėmimo procese.

Pagrindimas

 Žr. 12 straipsnio 4 dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena institucija savo darbo tvarkos 
taisyklėse apibrėžia su kokiais kitų 
kategorijų dokumentais visuomenė gali 
tiesiogiai susipažinti.

4. Institucijos parengia bendrą savo 
dokumentų registrų sąsają ir visų pirma 
užtikrina, kad vienoje vietoje būtų 
tiesiogiai prieinami dokumentai, parengti 
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arba gauti vykstant ES teisės aktų arba 
bendro taikymo teisinės galios neturinčių 
aktų priėmimo procedūrai.

Pagrindimas

  12 straipsnio 2 ir 4 dalys pakeičiamos taip, kad būtų atsižvelgta į M. Cashmano rezoliucijoje 
pateikiamas 2 ir 5 rekomendacijas, pagal kurias siekiama patobulinti dabartinius standartus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Tarybai pateiktos valstybės narės 
iniciatyvos pagal EB sutarties 
67 straipsnio 1 dalį arba pagal ES sutarties 
34 straipsnio 2 dalį;

(a) Tarybai pateiktos valstybės narės 
iniciatyvos pagal ES Sutarties 34 straipsnio 
2 dalį;

Pagrindimas

Valstybės narės nebegali pateikti iniciatyvų pagal EB Sutarties 67 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip iki ... Komisija 
paskelbia šio reglamento principų 
įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia 
rekomendacijas, įskaitant, jei reikia, 
pasiūlymus dėl šio reglamento keitimo, 
kurių gali prireikti dėl dabartinės padėties 
pokyčių, ir priemonių, kurių turi imtis 
institucijos, veiksmų programą.

Pagrindimas

Kaip ir dabartinio reglamento atveju, turėtų būti pateikta reglamento įgyvendinimo ataskaita, 
kurioje, jei reikia, turėtų būti pateikta rekomendacijų ir pasiūlymų dėl reglamento tobulinimo. 
Neįtraukus tokios nuostatos būtų de facto iš dalies keičiamas šis reglamentas. 
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