
AM\1004530LT.doc PE519.763v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Konstitucinių reikalų komitetas

2013/2077(INI)

26.9.2013

PAKEITIMAI
1–43

Nuomonės projektas
Morten Messerschmidt
(PE514.776v01-00)

ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 19-oji ataskaita 
dėl geresnės teisėkūros (2011 m.)
(2013/2077(INI))



PE519.763v01-00 2/24 AM\1004530LT.doc

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1004530LT.doc 3/24 PE519.763v01-00

LT

Pakeitimas 1
Andrew Duff

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad nors dėl ekonominės ir 
finansų krizės reikia geriau koordinuoti 
įvairiausių sričių politikas, taip pat labai 
svarbu ir toliau aiškiai suprasti 
kompetencijų pasidalijimą Europos 
Sąjungos daugiapakopio valdymo 
sistemoje ir priimti sprendimus 
tinkamiausiu lygmeniu ir kuo arčiau 
piliečių;

1. pabrėžia, kad nors dėl ekonominės ir 
finansų krizės reikia geriau koordinuoti 
įvairiausių sričių politikas, taip pat labai 
svarbu ir toliau aiškiai suprasti 
kompetencijų pasidalijimą Europos 
Sąjungos daugiapakopio valdymo 
sistemoje ir priimti sprendimus 
tinkamiausiu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 2
Anneli Jäätteenmäki

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad nors dėl ekonominės ir 
finansų krizės reikia geriau koordinuoti 
įvairiausių sričių politikas, taip pat labai 
svarbu ir toliau aiškiai suprasti 
kompetencijų pasidalijimą Europos 
Sąjungos daugiapakopio valdymo 
sistemoje ir priimti sprendimus 
tinkamiausiu lygmeniu ir kuo arčiau 
piliečių;

1. pabrėžia, kad nors dėl ekonominės ir 
finansų krizės reikia geriau koordinuoti 
įvairiausių sričių politikas, taip pat labai 
svarbu ir toliau aiškiai suprasti 
kompetencijų pasidalijimą Europos 
Sąjungos daugiapakopio valdymo 
sistemoje ir skaidriai priimti sprendimus 
tinkamiausiu lygmeniu ir kuo arčiau 
piliečių, taip mažinant biurokratiją;

Or. fi

Pakeitimas 3
Paulo Rangel
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad nors dėl ekonominės ir 
finansų krizės reikia geriau koordinuoti 
įvairiausių sričių politikas, taip pat labai 
svarbu ir toliau aiškiai suprasti 
kompetencijų pasidalijimą Europos 
Sąjungos daugiapakopio valdymo 
sistemoje ir priimti sprendimus 
tinkamiausiu lygmeniu ir kuo arčiau 
piliečių;

1. pabrėžia, kad nors dėl ekonominės ir 
finansų krizės reikia geriau koordinuoti 
įvairiausių sričių politikas ir stiprinti 
Sąjungos įgaliojimus, taip pat labai svarbu 
ir toliau aiškiai suprasti kompetencijų 
pasidalijimą Europos Sąjungos 
daugiapakopio valdymo sistemoje ir 
priimti sprendimus tinkamiausiu lygmeniu 
ir kuo arčiau piliečių;

Or. pt

Pakeitimas 4
Zdravka Bušić

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad nors dėl ekonominės ir 
finansų krizės reikia geriau koordinuoti 
įvairiausių sričių politikas, taip pat labai 
svarbu ir toliau aiškiai suprasti 
kompetencijų pasidalijimą Europos 
Sąjungos daugiapakopio valdymo 
sistemoje ir priimti sprendimus 
tinkamiausiu lygmeniu ir kuo arčiau 
piliečių;

1. pabrėžia, kad nors dėl ekonominės ir 
finansų krizės reikia geriau koordinuoti 
įvairiausių sričių politikas, taip pat labai 
svarbu ir toliau aiškiai suprasti 
kompetencijų pasidalijimą Europos 
Sąjungos daugiapakopio valdymo 
sistemoje ir po skaidrių derybų priimti 
sprendimus tinkamiausiu lygmeniu ir kuo 
arčiau piliečių;

Or. hr

Pakeitimas 5
Andrew Duff

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. dar kartą tvirtina, kad Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje ir šios sutarties 
protokole Nr. 2 įtvirtinti subsidiarumo ir 
proporcingumo principai yra visuotiniai ir 
esminiai, įpareigojantys institucijas visoje 
jų veikloje, išskyrus vienintelę išimtį –
subsidiarumo principas netaikomas tose 
retose srityse, kurios priklauso išimtinei 
Sąjungos kompetencijai;

2. dar kartą tvirtina, kad Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje ir šios sutarties 
protokole Nr. 2 įtvirtinti subsidiarumo ir 
proporcingumo principai yra visuotiniai, 
įpareigojantys institucijas visoje jų 
veikloje, išskyrus išimtį – subsidiarumo 
principas netaikomas tose retose srityse, 
kurios priklauso išimtinei Sąjungos 
kompetencijai;

Or. en

Pakeitimas 6
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. dar kartą tvirtina, kad Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje ir šios 
sutarties protokole Nr. 2 įtvirtinti 
subsidiarumo ir proporcingumo principai 
yra visuotiniai ir esminiai, įpareigojantys 
institucijas visoje jų veikloje, išskyrus 
vienintelę išimtį – subsidiarumo principas 
netaikomas tose retose srityse, kurios
priklauso išimtinei Sąjungos 
kompetencijai;

2. pabrėžia, kad Europos institucijos turi 
laikytis Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje ir šios sutarties protokole Nr. 2 
įtvirtintų subsidiarumo ir proporcingumo 
principų; pažymi, kad remiantis Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsniu,
subsidiarumo principas taikomas tik tose
srityse, kurios nepriklauso išimtinei 
Sąjungos kompetencijai;

Or. pt

Pakeitimas 7
Carlo Casini

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. dar kartą tvirtina, kad Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje ir šios sutarties 
protokole Nr. 2 įtvirtinti subsidiarumo ir 
proporcingumo principai yra visuotiniai ir
esminiai, įpareigojantys institucijas visoje 
jų veikloje, išskyrus vienintelę išimtį –
subsidiarumo principas netaikomas tose 
retose srityse, kurios priklauso išimtinei 
Sąjungos kompetencijai;

2. dar kartą tvirtina, kad Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje ir šios sutarties 
protokole Nr. 2 įtvirtinti subsidiarumo ir 
proporcingumo principai yra visuotiniai ir 
įpareigojantys institucijas, joms 
naudojantis Sąjungos suteiktais 
įgaliojimais, išskyrus vienintelę išimtį –
subsidiarumo principas netaikomas tose 
srityse, kurios priklauso išimtinei Sąjungos 
kompetencijai;

Or. it

Pakeitimas 8
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. siūlo įvertinti, ar ES lygmeniu turėtų 
būti nustatyti tinkami kriterijai, pagal 
kuriuos būtų vertinama, ar laikomasi 
subsidiarumo ir proporcingumo principų;

Or. pt

Pakeitimas 9
Andrew Duff

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad protokolu Nr. 2 
nacionaliniams parlamentams suteikiama 
oficiali galimybė patarti ES teisės aktų 
leidėjui dėl to, ar naujo teisės akto 
projektas atitinka subsidiarumo principą, 
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kuriuo remiantis jo tikslai dėl masto ar 
poveikio lengviau būtų pasiekti Sąjungos, 
o ne valstybių narių lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 10
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. atkreipia dėmesį į didelę poveikio 
vertinimo svarbą, nes tai yra priemonė, 
padedanti priimti sprendimus teisėkūros 
procese, taip pat pabrėžia, jog šiuo 
požiūriu būtina tinkamai apsvarstyti 
klausimus, susijusius su subsidiarumo ir 
proporcingumo principais;

Or. pt

Pakeitimas 11
Andrew Duff

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina tai, kad valstybių narių 
parlamentai vis labiau domisi tinkamu 
Sąjungos institucijų šių principų taikymu. 
Tai patvirtina faktas, kad 2011 m. Europos 
Parlamentas gavo 77 pagrįstas nuomones, 
kuriose teigiama, kad teisėkūros procedūra 
priimamo akto projektas neatitiko 
subsidiarumo principo, ir 523 kitus 
dokumentus kuriuose, inter alia, 
kritikuojamas proporcingumo principo 
nesilaikymas, tuo tarpu 2010 m. pagrįstų 

3. palankiai vertina tai, kad valstybių narių 
parlamentai vis labiau domisi tinkamu 
Sąjungos institucijų šių principų taikymu. 
Tai patvirtina faktas, kad 2011 m. Europos 
Parlamentas gavo 77 pagrįstas nuomones, 
kuriose teigiama, kad teisėkūros procedūra 
priimamo akto projektas neatitiko 
subsidiarumo principo, ir 523 kitus 
dokumentus dėl teisės akto projekto 
naudingumo, tuo tarpu 2010 m. pagrįstų 
nuomonių ir kitų dokumentų skaičius 
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nuomonių ir kitų dokumentų skaičius 
atitinkamai buvo 41 ir 299;

atitinkamai buvo 41 ir 299;

Or. en

Pakeitimas 12
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina tai, kad valstybių narių 
parlamentai vis labiau domisi tinkamu 
Sąjungos institucijų šių principų taikymu. 
Tai patvirtina faktas, kad 2011 m. Europos 
Parlamentas gavo 77 pagrįstas nuomones, 
kuriose teigiama, kad teisėkūros procedūra 
priimamo akto projektas neatitiko 
subsidiarumo principo, ir 523 kitus 
dokumentus, kuriuose, inter alia, 
kritikuojamas proporcingumo principo 
nesilaikymas, tuo tarpu 2010 m. pagrįstų 
nuomonių ir kitų dokumentų skaičius 
atitinkamai buvo 41 ir 299;

3. palankiai vertina glaudesnį nacionalinių 
parlamentų bendradarbiavimą, pagrįstą 
Europos teisėkūros procedūra, ir tai, kad 
jie vis labiau domisi tinkamu Sąjungos 
institucijų šių principų taikymu. Tai 
patvirtina faktas, kad 2011 m. Europos 
Parlamentas gavo 523 dokumentus, iš 
kurių tik 77 buvo pagrįstos nuomonės, 
kuriose teigiama, kad teisėkūros procedūra 
priimamo akto projektas neatitiko 
subsidiarumo principo, tuo tarpu 2010 m. 
dokumentų ir pagrįstų nuomonių skaičius 
atitinkamai buvo 299 ir 41;

Or. pt

Pakeitimas 13
Carlo Casini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina tai, kad valstybių narių 
parlamentai vis labiau domisi tinkamu 
Sąjungos institucijų šių principų taikymu. 
Tai patvirtina faktas, kad 2011 m. Europos 
Parlamentas gavo 77 pagrįstas nuomones, 
kuriose teigiama, kad teisėkūros procedūra 

3. atsižvelgia į tai, kad valstybių narių 
parlamentai vis labiau domisi tinkamu 
Sąjungos institucijų šių principų taikymu. 
Tai patvirtina faktas, kad 2011 m. Europos 
Parlamentas gavo 77 pagrįstas nuomones, 
kuriose teigiama, kad teisėkūros procedūra 
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priimamo akto projektas neatitiko 
subsidiarumo principo, ir 523 kitus 
dokumentus, kuriuose, inter alia,
kritikuojamas proporcingumo principo 
nesilaikymas, tuo tarpu 2010 m. pagrįstų 
nuomonių ir kitų dokumentų skaičius 
atitinkamai buvo 41 ir 299;

priimamo akto projektas neatitiko 
subsidiarumo principo, ir 523 kitus 
dokumentus, kuriuose, inter alia,
kritikuojamas proporcingumo principo 
nesilaikymas, tuo tarpu 2010 m. pagrįstų 
nuomonių ir kitų dokumentų skaičius 
atitinkamai buvo 41 ir 299;

Or. it

Pakeitimas 14
Andrej Plenković

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina tai, kad valstybių narių 
parlamentai vis labiau domisi tinkamu 
Sąjungos institucijų šių principų taikymu. 
Tai patvirtina faktas, kad 2011 m. Europos 
Parlamentas gavo 77 pagrįstas nuomones, 
kuriose teigiama, kad teisėkūros procedūra 
priimamo akto projektas neatitiko 
subsidiarumo principo, ir 523 kitus 
dokumentus, kuriuose, inter alia, 
kritikuojamas proporcingumo principo 
nesilaikymas, tuo tarpu 2010 m. pagrįstų 
nuomonių ir kitų dokumentų skaičius 
atitinkamai buvo 41 ir 299;

3. palankiai vertina tai, kad valstybių narių 
parlamentai vis labiau domisi tinkamu 
Sąjungos institucijų šių principų taikymu. 
Tai patvirtina faktas, kad 2011 m. Europos 
Parlamentas gavo 77 pagrįstas nuomones, 
kuriose teigiama, kad teisėkūros procedūra 
priimamo akto projektas neatitiko 
subsidiarumo principo, ir 523 kitus 
dokumentus, kuriuose, inter alia, 
kritikuojamas proporcingumo principo 
nesilaikymas, tuo tarpu 2010 m. pagrįstų 
nuomonių ir kitų dokumentų skaičius 
atitinkamai buvo 41 ir 299; Europos 
Parlamentas išreiškia savo pasiryžimą 
tęsti ir stiprinti visų rūšių 
bendradarbiavimą ir tarpparlamentinį 
dialogą su nacionaliniais parlamentais;

Or. hr

Pakeitimas 15
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ypač akcentuoja parlamentinės 
kontrolės, tiek vykdomos Europos 
Parlamento, tiek nacionalinių 
parlamentų, svarbą; ragina 
nacionaliniams parlamentams teikti 
didelę pagalbą, kad jie galėtų pasinaudoti 
savo kontrolės galimybėmis; ragina 
nacionaliniams parlamentams parengti
vadovą, kuriuo naudojantis būtų lengviau 
įvertinti, kaip laikomasi subsidiarumo 
principo;

Or. de

Pakeitimas 16
Andrew Duff

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad subsidiarumo principas 
yra politinės gairės dėl įgaliojimų 
vykdymo Sąjungos lygmeniu; 
apgailestauja, kad todėl nėra galimybės 
teismo sprendimu užtikrinti privalomą 
principo toje sistemoje taikymą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad subsidiarumo principas
yra politinės gairės dėl įgaliojimų 

4. pabrėžia, kad pagal SESV 263 straipsnį 
Teisingumo Teismas turi teisę tikrinti 
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vykdymo Sąjungos lygmeniu; 
apgailestauja, kad todėl nėra galimybės 
teismo sprendimu užtikrinti privalomą 
principo toje sistemoje taikymą;

teisės aktų teisėtumą subsidiarumo 
principo laikymosi požiūriu;

Or. pt

Pakeitimas 18
Carlo Casini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad subsidiarumo principas yra 
politinės gairės dėl įgaliojimų vykdymo 
Sąjungos lygmeniu; apgailestauja, kad 
todėl nėra galimybės teismo sprendimu 
užtikrinti privalomą principo toje
sistemoje taikymą;

4. pabrėžia, kad subsidiarumo principas yra 
politinės gairės dėl įgaliojimų vykdymo 
Sąjungos lygmeniu;

Or. it

Pakeitimas 19
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. kita vertus, pabrėžia, kad pagal Sutartis 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
turi jurisdikciją remiantis „Sutarčių ar 
kokios nors kitos teisės normos, susijusios 
su jos taikymu, pažeidimu“ ir kad pagal 
Europos Sąjungos sutartį subsidiarumo ir 
proporcingumo principai priklauso šioms 
taisyklėms; pažymi, kad todėl teisminė 
Sąjungos aktų teisėtumo kontrolė apima šių 
principų laikymosi sritį;

5. kita vertus, pabrėžia, kad pagal Sutartis 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
turi jurisdikciją bylose, iškeltose dėl 
„Sutarčių ar kokios nors kitos teisės 
normos, susijusios su jos taikymu, 
pažeidimo“, ir kad pagal Europos Sąjungos 
sutartį subsidiarumo ir proporcingumo 
principai priklauso šioms taisyklėms; 
pažymi, kad todėl teisminė Sąjungos aktų 
teisėtumo kontrolė apima šių principų 
laikymosi sritį;
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Or. pt

Pakeitimas 20
Andrew Duff

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. vis dėlto pabrėžia, kad norėdamas 
išnagrinėti principų laikymąsi sudėtingų 
ekonominių aplinkybių atžvilgiu, 
Teisingumo Teismas apriboja savo 
veiksmo priežasčių patikrinimą 
priežastimis, nurodytomis 
konstatuojamosiose ir aiškinamojoje 
atitinkamo teisės akto dalyse, remdamasis 
tuo, kad šiomis aplinkybėmis priimamos 
priemonės teisėtumui įtaka gali būti 
daroma, tik jeigu priemonė akivaizdžiai 
netinkama kompetentingų institucijų 
ketinamo siekti tikslo atžvilgiu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 21
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. vis dėlto pabrėžia, kad norėdamas 
išnagrinėti principų laikymąsi sudėtingų 
ekonominių aplinkybių atžvilgiu, 
Teisingumo Teismas apriboja savo 
veiksmo priežasčių patikrinimą 
priežastimis, nurodytomis 
konstatuojamosiose ir aiškinamojoje 
atitinkamo teisės akto dalyse, remdamasis 
tuo, kad šiomis aplinkybėmis priimamos 
priemonės teisėtumui įtaka gali būti 

6. pabrėžia, kad Teisingumo Teismas savo 
2011 m. gegužės 12 d. bylos C-176/09 
Liuksemburgas prieš Europos Parlamentą 
ir Tarybą sprendime teigia, kad 
proporcingumo principas „įpareigoja, kad 
Sąjungos teisės nuostata numatytos 
priemonės būtų tinkamos atitinkamais 
teisės aktais siekiamiems teisėtiems 
tikslams įgyvendinti ir neviršytų to, kas 
būtina jiems pasiekti“ ir kad „srityse, 
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daroma, tik jeigu priemonė akivaizdžiai 
netinkama kompetentingų institucijų 
ketinamo siekti tikslo atžvilgiu;

kuriose Sąjungos teisės aktų leidėjas turi 
didelę normatyvinę galią“ šiomis 
aplinkybėmis priimamos priemonės 
teisėtumui įtaka gali būti daroma, tik jeigu 
priemonė akivaizdžiai netinkama 
kompetentingų institucijų ketinamo siekti 
tikslo atžvilgiu, vis dėlto Europos teisės 
aktų leidėjai privalo „pagrįsti pasirinkimą 
objektyviais kriterijais“ ir vertindami su 
įvairiomis galimomis priemonėmis 
susijusią naštą „išnagrinėti, ar pasirinkta 
priemone siekiami tikslai gali pateisinti 
neigiamas, ar net ypač neigiamas, 
ekonomines pasekmes tam tikriems 
operatoriams“; 

Or. pt

Pakeitimas 22
Andrew Duff

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pastebi, kad pagal Sutartyse apibrėžtą 
subsidiarumo principą Sąjungos veiksmai 
leidžiami „tik tada ir tik tokiu mastu, kai 
valstybės narės numatomo veiksmo tikslų 
negali deramai pasiekti“, o tai reiškia, kad 
„subsidiarumo tikrinimas“ tam tikru 
mastu taip pat reiškia ir „proporcingumo 
tikrinimą“ pabrėžiant funkcinį šių dviejų 
principų papildomumą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 23
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pastebi, kad pagal Sutartyse apibrėžtą 
subsidiarumo principą Sąjungos veiksmai 
leidžiami „tik tada ir tik tokiu mastu, kai 
valstybės narės numatomo veiksmo tikslų 
negali deramai pasiekti“, o tai reiškia, kad 
„subsidiarumo tikrinimas“ tam tikru mastu 
taip pat reiškia ir „proporcingumo 
tikrinimą“ pabrėžiant funkcinį šių dviejų 
principų papildomumą;

7. pastebi, kad pagal Sutartyse apibrėžtą 
subsidiarumo principą Sąjungos veiksmai 
leidžiami tose srityse, kurios nepriklauso 
išimtinei Sąjungos kompetencijai, ir „tik 
tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės 
numatomo veiksmo tikslų negali deramai 
pasiekti centriniu, regioniniu ir vietos 
lygmeniu, o Sąjungos lygmeniu dėl 
numatomo veiksmo masto arba poveikio 
juos pasiekti būtų lengviau“, o tai reiškia, 
kad „subsidiarumo tikrinimas“ tam tikru 
mastu taip pat reiškia ir „proporcingumo 
tikrinimą“ pabrėžiant funkcinį šių dviejų 
principų papildomumą; mano, kad taikant 
subsidiarumo principą, kuris yra 
objektyvus teisinis principas, siejamas su 
optimalaus veiksmų lygio sąvoka, galima 
išplėsti Sąjungos veiklą neviršijant jos 
įgaliojimų, jei to reikia tam tikromis 
aplinkybėmis, tačiau kartu gali būti 
apriboti susiję veiksmai ir to jau negalima 
pagrįsti šiuo principu;

Or. pt

Pakeitimas 24
Carlo Casini

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pastebi, kad pagal Sutartyse apibrėžtą 
subsidiarumo principą Sąjungos veiksmai 
leidžiami „tik tada ir tik tokiu mastu, kai
valstybės narės numatomo veiksmo tikslų 
negali deramai pasiekti“, o tai reiškia, kad 
„subsidiarumo tikrinimas“ tam tikru 
mastu taip pat reiškia ir „proporcingumo
tikrinimą“ pabrėžiant funkcinį šių dviejų 
principų papildomumą;

7. pastebi, kad pagal Sutartyse apibrėžtą 
subsidiarumo principą Sąjungos veiksmai 
leidžiami „tik tada ir tik tokiu mastu, kai
valstybės narės numatomo veiksmo tikslų 
negali deramai pasiekti“, o pagal 
proporcingumo principą reikalaujama, 
kad Sąjungos veiksmų turinys ir forma 
neviršytų to, kas būtina siekiant Sutarties 
tikslų; primena, kad subsidiarumo ir 
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proporcingumo principai yra glaudžiai 
susiję tarpusavyje, bet skirtingi: pirmasis 
principas yra susijęs su Sąjungos 
veiksmais tose srityse, kurios nepriklauso 
Sąjungos išimtinei kompetencijai, o 
antrasis principas yra susijęs su teisės 
aktų leidėjų numatytų priemonių ir 
siekiamų tikslų atitikimu ir taikomas kaip 
bendra taisyklė naudojantis Sąjungos 
suteiktais įgaliojimais; todėl primena, kad 
teisėkūros procedūra priimto akto 
projekto atitikties proporcingumo 
principui tikrinimas loginiu požiūriu turi 
būti atliekamas po atitikties subsidiarumo 
principui tikrinimo, bet subsidiarumo 
principo kontrolė nebūtų pakankamai 
veiksminga, jei nebūtų atliekama ir 
atitikties proporcingumo principui 
kontrolė;

Or. it

Pakeitimas 25
Andrew Duff

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. apgailestauja, kad 2011 m. Komisija 
sulaukė tik nedaug parlamentinių klausimų, 
susijusių su subsidiarumo ir 
proporcingumo principų laikymusi (32 iš 
daugiau nei 12 000), ir ragina savo narius 
dažniau naudotis šia parlamentinio 
tikrinimo priemone;

8. pažymi, kad 2011 m. Komisija sulaukė 
tik nedaug parlamentinių klausimų, 
susijusių su subsidiarumo ir 
proporcingumo principų laikymusi (32 iš 
daugiau kaip 12 000);

Or. en

Pakeitimas 26
Paulo Rangel
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Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. apgailestauja, kad 2011 m. Komisija 
sulaukė tik nedaug parlamentinių klausimų, 
susijusių su subsidiarumo ir 
proporcingumo principų laikymusi (32 iš 
daugiau nei 12 000), ir ragina savo narius 
dažniau naudotis šia parlamentinio 
tikrinimo priemone;

8. pažymi, kad 2011 m. Komisija sulaukė 
tik nedaug parlamentinių klausimų, 
susijusių su subsidiarumo ir 
proporcingumo principų laikymusi (32 iš 
daugiau nei 12 000);

Or. pt

Pakeitimas 27
Carlo Casini

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. apgailestauja, kad 2011 m. Komisija 
sulaukė tik nedaug parlamentinių klausimų, 
susijusių su subsidiarumo ir 
proporcingumo principų laikymusi (32 iš 
daugiau nei 12 000), ir ragina savo narius 
dažniau naudotis šia parlamentinio 
tikrinimo priemone;

8. atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. 
Komisija sulaukė tik nedaug parlamentinių 
klausimų, susijusių su subsidiarumo ir 
proporcingumo principų laikymusi (32 iš 
daugiau nei 12 000), pažymi, kad 
nacionalinių parlamentų naudojimosi šia 
parlamentinio tikrinimo priemone atvejų 
skaičius yra nereikšmingas;

Or. it

Pakeitimas 28
Andrew Duff

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad 2011 m. Komisija gavo 
64 pagrįstas nuomones, kaip apibrėžiama 

9. vis dėlto pažymi, kad nei vienas 
Komisijos pasiūlymas nesulaukė 
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protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo, o tai 
yra žymiai daugiau nei 2010 m.; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į tai, kad nei vienas 
Komisijos pasiūlymas nesulaukė 
pakankamo pagrįstų nuomonių kiekio, kad 
pagal protokolą būtų pradėtos 
vadinamosios geltonosios ar oranžinės 
kortelės procedūros;

pakankamo pagrįstų nuomonių kiekio, kad 
pagal protokolą būtų pradėtos 
vadinamosios geltonosios ar oranžinės 
kortelės procedūros;

(Perkelta į 3 a dalį (naują)).

Or. en

Pakeitimas 29
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad 2011 m. Komisija gavo 
64 pagrįstas nuomones, kaip apibrėžiama 
protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo, o tai yra 
žymiai daugiau nei 2010 m.; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į tai, kad nei vienas 
Komisijos pasiūlymas nesulaukė 
pakankamo pagrįstų nuomonių kiekio, kad 
pagal protokolą būtų pradėtos 
vadinamosios geltonosios ar oranžinės 
kortelės procedūros;

9. pabrėžia, kad 2011 m. Komisija gavo 
64 pagrįstas nuomones, kaip apibrėžiama 
protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo, o tai yra 
žymiai daugiau nei 2010 m.; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į tai, kad per ataskaitinį 
laikotarpį nei vienas Komisijos pasiūlymas 
nesulaukė pakankamo pagrįstų nuomonių 
kiekio, kad pagal protokolą būtų pradėtos 
vadinamosios geltonosios ar oranžinės 
kortelės procedūros;

Or. de

Pakeitimas 30
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad 2011 m. Komisija gavo 
64 pagrįstas nuomones, kaip apibrėžiama 
protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo, o tai yra 
žymiai daugiau nei 2010 m.; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į tai, kad nei vienas 
Komisijos pasiūlymas nesulaukė 
pakankamo pagrįstų nuomonių kiekio, kad 
pagal protokolą būtų pradėtos 
vadinamosios geltonosios ar oranžinės 
kortelės procedūros;

9. pabrėžia, kad 2011 m. Komisija gavo 
64 pagrįstas nuomones, kaip apibrėžiama 
protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo, o tai yra 
žymiai daugiau nei 2010 m.; vis dėlto
pažymi, kad šios 64 pagrįstos nuomonės
sudarė tik 10 proc. visų 2011 m. Komisijai 
nacionalinių parlamentų perduotų 622 
nuomonių, susijusių su šiuo politiniu 
dialogu; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 
nei vienas Komisijos pasiūlymas nesulaukė 
pakankamo pagrįstų nuomonių kiekio, kad 
pagal protokolą būtų pradėtos 
vadinamosios geltonosios ar oranžinės 
kortelės procedūros;

Or. pt

Pakeitimas 31
Carlo Casini

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad 2011 m. Komisija gavo 
64 pagrįstas nuomones, kaip apibrėžiama 
protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo, o tai yra 
žymiai daugiau nei 2010 m.; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į tai, kad nei vienas 
Komisijos pasiūlymas nesulaukė 
pakankamo pagrįstų nuomonių kiekio, kad 
pagal protokolą būtų pradėtos 
vadinamosios geltonosios ar oranžinės 
kortelės procedūros;

9. pabrėžia, kad 2011 m. Komisija gavo 
64 pagrįstas nuomones, kaip apibrėžiama 
protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo, o tai yra 
žymiai daugiau nei 2010 m.; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto nesulaukė pakankamo 
pagrįstų nuomonių kiekio, kad pagal 
protokolą būtų pradėtos vadinamosios 
geltonosios ar oranžinės kortelės 
procedūros; tačiau pažymi, kad 2012 m. 
gegužės 22 d. pirmą kartą buvo panaudota 
geltonoji kortelė dėl Komisijos pasiūlymo 
(Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl 
naudojimosi teise imtis kolektyvinių 
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veiksmų atsižvelgiant į įsisteigimo ir 
paslaugų teikimo laisves, vadinamasis 
pasiūlymas dėl „Monti II“ reglamento); 
pabrėžia, kad Komisija atšaukė savo 
pasiūlymą dėl reglamento ne todėl, kad ji 
manė, jog buvo pažeistas subsidiarumo 
principas, o todėl, kad nustatė, jog nebūtų 
sulaukta reikiamos politinės paramos 
Europos Parlamente ir Taryboje 
pasiūlymui patvirtinti;

Or. it

Pakeitimas 32
Carlo Casini

Nuomonės projektas
9 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

mano, kad subsidiarumo principo 
kontrolės mechanizmas turėtų būti 
suvokiamas ir naudojamas kaip svarbi 
priemonė siekiant ES ir nacionalinių 
institucijų bendradarbiavimo; palankiai 
vertina tai, kad remiantis procedūra ši 
priemonė pritaikoma prie 
bendradarbiavimu pagrįsto dialogo tarp 
įvairių Europos daugiapakopės valdymo 
sistemos institucinių lygmenų;

Or. it

Pakeitimas 33
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. susirūpinęs pažymi, kad kai kuriose 
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pagrįstose nacionalinių parlamentų 
nuomonėse pabrėžiama, jog įvairiuose 
Komisijos pasiūlymuose dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto pagrindimas dėl 
subsidiarumo principo taikymo yra 
nepakankamas arba jis nepateikiamas;

Or. pt

Pakeitimas 34
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. todėl ragina apsvarstyti, kodėl 
nacionaliniai parlamentai pateikia mažai 
oficialių pagrįstų nuomonių ir ar tai 
sietina su tuo, kad subsidiarumo principo 
visuotinai laikomasi, ar su tuo, kad 
nacionaliniai parlamentai stokodami 
išteklių ar dėl per trumpų terminų negali 
pasinaudoti šiuo principu; mano, kad 
būtų tikslinga Europos Komisijai atlikti 
tyrimą;

Or. de

Pakeitimas 35
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pabrėžia, jog būtina, kad ES 
institucijos suteiktų nacionaliniams 
parlamentams galimybę kruopščiai 
išnagrinėti pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, užtikrinant, 
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kad Komisija išsamiai ir nuosekliai 
pagrįstų savo teisėkūros sprendimus dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų, 
atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo protokolo Nr. 2 5 
straipsnį; 

Or. pt

Pakeitimas 36
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. šiuo požiūriu taip pat pažymi, kad 
dabartinis nacionaliniams parlamentams 
numatytas laikotarpis patikrinti, ar 
laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo 
principų, dažnai laikytas per trumpu;

Or. pt

Pakeitimas 37
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
9 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9d. pabrėžia, kad Europos institucijos yra 
atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta, kad 
teisės aktai būtų aiškūs, visiems 
suprantami ir netaptų papildoma 
nereikalinga administracine našta 
piliečiams ir įmonėms;

Or. pt
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Pakeitimas 38
Paulo Rangel

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėse 
narėse, pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje 
ir Nyderlanduose, didėja nerimas dėl to, 
kad Europos Sąjungos institucijos kišasi į 
per daug vidinių valstybių reikalų.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 39
Andrew Duff

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėse 
narėse, pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje 
ir Nyderlanduose, didėja nerimas dėl to, 
kad Europos Sąjungos institucijos kišasi į 
per daug vidinių valstybių reikalų.

10. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriose 
valstybėse narėse kyla nerimas dėl ES 
teisės aktų, kuriais kišamasi į klausimus, 
kuriuos dėl jų masto geriau palikti spręsti 
valstybėms narėms; todėl teigiamai 
vertina Pirmininko J. M. Barroso kalbos 
apie Sąjungos padėtį pareiškimą, kad ES 
„turi imtis didelio masto veiksmų didelės 
svarbos atvejais ir mažesnio masto 
veiksmų mažesnės svarbos atvejais“.

Or. en

Pakeitimas 40
Anneli Jäätteenmäki

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėse 
narėse, pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje 
ir Nyderlanduose, didėja nerimas dėl to, 
kad Europos Sąjungos institucijos kišasi į 
per daug vidinių valstybių reikalų.

10. atkreipia dėmesį į tai, kad daugelyje 
valstybių narių, pavyzdžiui Jungtinėje 
Karalystėje ir Nyderlanduose, didėja 
nerimas dėl to, kad Europos Sąjungos 
institucijos kišasi į per daug vidinių 
valstybių reikalų.

Or. fi

Pakeitimas 41
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėse 
narėse, pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje ir 
Nyderlanduose, didėja nerimas dėl to, kad 
Europos Sąjungos institucijos kišasi į per 
daug vidinių valstybių reikalų.

10. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriose 
valstybėse narėse, pavyzdžiui Jungtinėje 
Karalystėje ir Nyderlanduose, didėja 
nerimas dėl to, kad Europos Sąjungos 
institucijos kišasi į per daug vidinių 
valstybių reikalų.

Or. de

Pakeitimas 42
Andrej Plenković

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėse 
narėse, pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje ir 
Nyderlanduose, didėja nerimas dėl to, kad 
Europos Sąjungos institucijos kišasi į per 
daug vidinių valstybių reikalų.

10. atkreipia dėmesį į tai, kad tam tikrose 
valstybėse narėse, pavyzdžiui Jungtinėje 
Karalystėje ir Nyderlanduose, esama 
politinių partijų, kurios išreiškia nerimą 
dėl to, kad Europos Sąjungos institucijos 
kišasi į per daug vidinių valstybių reikalų. 
Šiuo atžvilgiu reikia parengti veiksmingą 
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ES ryšių strategiją, kad piliečiai būtų 
informuojami apie ES vaidmenį ir 
kompetenciją.

Or. hr

Pakeitimas 43
Carlo Casini

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėse 
narėse, pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje 
ir Nyderlanduose, didėja nerimas dėl to, 
kad Europos Sąjungos institucijos kišasi į 
per daug vidinių valstybių reikalų.

10. mano, kad siekiant stiprinti 
demokratinį teisėtumą išankstinio 
perspėjimo mechanizmas turėtų būti iš 
naujo apsvarstytas.

Or. it


