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Pakeitimas 1
David Martin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 63 (József Szájer) ir 64 (David Martin) pakeitimus

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
38 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Subsidiarumo ir proporcingumo principų 

laikymosi vertinimas
1. Parlamentas, svarstydamas pasiūlymą 
dėl įstatymo galią turinčio teisės akto, 
atkreipia ypatingą dėmesį į tai, ar 
laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo 
principų. Parlamentas nebaigia savo 
pirmojo svarstymo prieš baigiantis 
aštuonių savaičių terminui, kuris 
nurodytas Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnyje, išskyrus skubius atvejus, 
kurie nurodyti Protokolo dėl nacionalinių 
parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 
4 straipsnyje.
2. Už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas komitetas gali nuspręsti teikti 
rekomendaciją komitetui, atsakingam už 
bet kokį pasiūlymą dėl įstatymo galią 
turinčio teisės akto.
3. Jei nacionalinis parlamentas atsiunčia 
Parlamento pirmininkui pagrįstą 
nuomonę pagal Protokolo dėl 
nacionalinių parlamentų vaidmens 
Europos Sąjungoje 3 straipsnį ir pagal 
Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnį, šis dokumentas perduodamas 
atsakingajam komitetui, taip pat 
perduodamas susipažinti už subsidiarumo 
principo laikymąsi atsakingam komitetui.
Jei Parlamentas gauna pagrįstą nuomonę 
po to, kai atsakingas komitetas patvirtina 
savo pranešimą, ši pagrįsta nuomonė, 
kaip plenarinio posėdžio dokumentas, iki 
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balsavimo išdalijama visiems Parlamento 
nariams.
4. Kai pateikiama pagrįsta nuomonė, 
kurioje teigiama, kad įstatymo galią 
turinčio teisės akto projektas neatitinka 
subsidiarumo principo, ir šiai pagrįstai 
nuomonei pritariama mažiausiai vienu 
trečdaliu nacionaliniams parlamentams 
skirtų balsų arba, jeigu įstatymo galią 
turinčio teisės akto projektas pateiktas 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 76 straipsnį, jai pritariama 
ketvirtadaliu balsų, Parlamentas nepriima 
sprendimo, kol pasiūlymo autorius 
nepraneša, ką ketina daryti.
5. Kai įprastinės teisėkūros procedūros 
metu pagrįstai nuomonei, kurioje 
teigiama, kad pasiūlymas dėl įstatymo 
galią turinčio teisės akto neatitinka 
subsidiarumo principo, pritariama bent 
paprastąja nacionaliniams parlamentams 
skirtų balsų dauguma, atsakingasis 
komitetas, apsvarstęs nacionalinių 
parlamentų ir Komisijos pateiktas 
pagrįstas nuomones ir išklausęs už 
subsidiarumo principo priežiūrą 
atsakingo komiteto nuomonę, gali 
rekomenduoti Parlamentui atmesti 
pasiūlymą remdamasis tuo, kad 
pažeidžiamas subsidiarumo principas, 
arba pateikti Parlamentui rekomendaciją, 
kurioje siūloma įtraukti pakeitimus dėl 
subsidiarumo principų laikymosi. Prie bet 
kokios šio pobūdžio rekomendacijos 
pridedama komiteto, atsakingo už 
subsidiarumo principo laikymąsi, 
parengta nuomonė.
Rekomendacija pateikiama Parlamentui, 
kuris dėl jos diskutuoja ir balsuoja. Jei 
rekomendacija atmesti pasiūlymą
patvirtinama balsavusiųjų dauguma, 
Parlamento pirmininkas paskelbia, kad 
procedūra baigta. Jei Parlamentas 
neatmeta pasiūlymo, procedūra tęsiama 
atsižvelgiant į visas Parlamento 
patvirtintas rekomendacijas.
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Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies pakartojamas PE 428.234 v02.00 – FDR 791389 64 pakeitimas.
Išbraukiama 3 dalies pabaigoje esanti frazė „Atsakingo komiteto pirmininkas gali kreiptis su 
prašymu grąžinti klausimą svarstyti komitetui“ (1 pakeitimas) ir 5 dalies pirmos pastraipos 
pabaigoje esanti frazė „Šią rekomendaciją gali pateikti ir dešimtadalis Parlamento narių“ 

(2 pakeitimas), vietoj to įrašoma 63 pakeitimo 5 dalyje esanti frazė „arba pateikia 
Parlamentui rekomendaciją, kurioje siūloma įtraukti pakeitimus dėl subsidiarumo principų 

laikymosi“ (3 pakeitimas) ir išbraukiama 6 dalis (4 pakeitimas)).

Pagrindimas

Visais šiais pakeitimais siekiama 64 pakeitimo tekstą priartinti prie 63 pakeitimo teksto.
1 pakeitimas pagrindžiamas tuo, kad 175 straipsnyje užtikrinamas pakankamas pagrindas 
grąžinti klausymą svarstyti komitetui. 2 pakeitimu siekiama sustiprinti atsakingo komiteto 
vaidmenį. 3 pakeitimu atsakingam komitetui užtikrinamas didesnis lankstumas. 4 pakeitimas
pagrindžiamas tuo, kad ši dalis nesusijusi su patikrinimu, ar laikomasi subsidiarumo 
principo, kurį nacionalinių parlamentų iniciatyva turi atlikti Parlamentas. 

Pakeitimas 2
David Martin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 65 pakeitimą (Elmar Brok)

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
56 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Grąžinimo atveju komitetas žodžiu ar raštu 
pateikia Parlamentui pranešimą per 
Parlamento nustatytą terminą, kuris negali 
būti ilgesnis kaip du mėnesiai.

Grąžinimo atvejų, komitetas nusprendžia, 
kokią procedūrą taikyti, ir žodžiu ar raštu 
pateikia Parlamentui pranešimą per 
Parlamento nustatytą terminą, kuris negali 
būti ilgesnis kaip du mėnesiai.

Or. en

Pagrindimas

Atsakingam komitetui suteikiama didesnė veiksmų laisvė, įskaitant galimybę pateikti 
pranešimą.
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Pakeitimas 3
David Martin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 68, 69 ir 70 pakeitimus (Elmar Brok)

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
132 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

132a straipsnis
Bendradarbiavimas komitetų lygmeniu

Parlamento pirmininkas skatina 
bendradarbiaujant su nacionalinių 
parlamentų pirmininkais sukurti 
atitinkamų komitetų tinklą.
Šiam tinklui priklausantys parlamentiniai 
komitetai gali savarankiškai užmegzti 
ryšius ir bendradarbiauti tarpusavyje.
Šios veiklos gaires tvirtina Komitetų 
pirmininkų sueiga.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies pakartojamas PE 428.234 v02.00 – FDR 791389 68 pakeitimas.)

Pagrindimas

Nebūtina ir netinkama Darbo tvarkos taisyklėse nustatyti išsamią bendradarbiavimo komitetų 
lygmeniu tvarką. 


