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Pakeitimas 21
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Jei įstatymo galią turinčiu teisės aktu 
Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti 
ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines 
įstatymo galią turinčio teisės akto 
nuostatas, atsakingas komitetas:

1. Kai Komisija pateikia Parlamentui 
deleguotą aktą, Parlamento pirmininkas jį 
perduoda nagrinėjančiam komitetui, kuris 
kartu su rekomendacija jį perduoda 
komitetui, atsakingam už pagrindinį 
teisėkūros procedūra priimtą aktą. 
Atsakingas komitetas gali nuspręsti 
paskirti pranešėją.

Or. en

Pakeitimas 22
Vital Moreira

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Jei įstatymo galią turinčiu teisės aktu 
Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti 
ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines 
įstatymo galią turinčio teisės akto 
nuostatas, atsakingas komitetas:

1. Kai Komisija pateikia Parlamentui 
deleguotą aktą, Parlamento pirmininkas 
nedelsdamas jį perduoda komitetui, 
atsakingam už pagrindinį teisėkūros 
procedūra priimtą aktą, ir informuoja 
frakcijas ir kitų komitetų pirmininkus. Šią 
dieną prasideda laikotarpis, per kurį 
galima pareikšti prieštaravimus dėl 
deleguoto akto.

Or. en

Pakeitimas 23
Andrew Duff
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Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Dabartinis tekstas Pakeitimas

– išnagrinėja visus deleguotų teisės aktų 
projektus, kurie perduodami Parlamentui, 
kad jis galėtų atlikti priežiūrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24
Vital Moreira

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Dabartinis tekstas Pakeitimas

– išnagrinėja visus deleguotų teisės aktų 
projektus, kurie perduodami Parlamentui, 
kad jis galėtų atlikti priežiūrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Dabartinis tekstas Pakeitimas

– gali Parlamentui pateikti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos dėl atitinkamų pasiūlymų, 
atsižvelgiant į minėtojo įstatymo galią 
turinčio teisės akto nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26
Vital Moreira
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Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Dabartinis tekstas Pakeitimas

– gali Parlamentui pateikti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos dėl atitinkamų pasiūlymų, 
atsižvelgiant į minėtojo įstatymo galią
turinčio teisės akto nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Mutatis mutandis taikomos Darbo 
tvarkos taisyklių 88 straipsnio 1, 2 ir 
3 dalys.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 28
Vital Moreira

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Mutatis mutandis taikomos Darbo 
tvarkos taisyklių 88 straipsnio 1, 2 ir 
3 dalys.

2. Atsakingas komitetas gali paskirti 
pranešėją, kad būtų apsvarstytas vienas ar 
keli deleguoti aktai.

Or. en
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Pakeitimas 29
Andrew Duff, Sharon Bowles

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Per plenarinę sesiją Pirmininkas 
praneša Parlamentui akto visomis 
oficialiosiomis kalbomis gavimo datą ir 
laikotarpį, per kurį galima pareikšti 
prieštaravimus.
Šie pranešimai skelbiami Parlamento 
posėdžio protokole, kartu nurodant 
atsakingo komiteto pavadinimą.

Or. en

Pakeitimas 30
Gerald Häfner

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Pagal pagrindinio teisėkūros 
procedūra priimto akto nuostatas 
atsakingas komitetas gali pateikti 
pasiūlymą dėl rezoliucijos, kad būtų 
atšauktas delegavimas, kurioje 
prieštaraujama dėl to, kad įgaliojimų 
suteikimas būtų automatiškai atnaujintas, 
kad būtų anksti patvirtintas deleguotas 
aktas arba pareikšti prieštaravimus dėl jo. 
Pastaruoju atveju pasiūlyme dėl 
rezoliucijos nurodomos prieštaravimų 
priežastys, prie jo gali būti pridėtas 
prašymas Komisijai pateikti naują 
deleguotą aktą, kuriame būtų atsižvelgta į 
Parlamento rekomendacijas.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime keičiamas pranešėjo 3 pakeitimas nurodant įvairius Europos Parlamento 
rezoliucijų tikslus.

Pakeitimas 31
Sharon Bowles

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Atsakingas komitetas, atsižvelgdamas į 
pagrindinio teisėkūros procedūra priimto 
akto nuostatas, gali pateikti Parlamentui 
motyvuotą pasiūlymą dėl rezoliucijos. 
Pasiūlyme dėl rezoliucijos turi būti 
nurodyta, ar Parlamentas prieštarauja 
deleguotam aktui. Jeigu Parlamentas 
prieštarauja deleguotam aktui, prie 
pasiūlymo dėl rezoliucijos gali būti 
pridėtas prašymas Komisijai pateikti 
naują deleguotą aktą, kuriame būtų 
atsižvelgta į Parlamento rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 32
Vital Moreira

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu atsakingas komitetas, 
atsižvelgdamas į pagrindinį teisėkūros 
procedūra priimtą aktą, prieštarauja 
deleguotam aktui, jis pateikia motyvuotą 
pasiūlymą dėl rezoliucijos, kuriame 
nurodyti prieštaravimai, prie jo gali būti 
pridėtas prašymas Komisijai pateikti 
naują deleguotą aktą, kuriame būtų 
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atsižvelgta į Parlamento rekomendacijas

Or. en

Pakeitimas 33
Andrew Duff, Sharon Bowles

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 c dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2c. Parlamentas priima sprendimą per 
laikotarpį, nurodytą pagrindiniame teisės 
akte, Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnyje nustatyta balsų 
dauguma. Pirmininkas Tarybai ir 
Komisijai praneša apie priimtą 
sprendimą.
Jeigu atsakingas komitetas mano, kad 
atsižvelgiant į pagrindinį teisėkūros 
procedūra priimtą aktą, reikėtų pratęsti 
laikotarpį, per kurį galima pareikšti 
prieštaravimus dėl deleguoto akto, 
komiteto pirmininkas apie tai praneša 
Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 34
Carlo Casini

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a. Parlamentas priima sprendimą per 
laikotarpį, numatytą pagrindiniame 
teisėkūros procedūra priimtame akte, 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnyje nustatyta balsų dauguma. 



AM\890692LT.doc 9/20 PE480.765v01-00

LT

Or. fr

Pagrindimas

Pareiga informuoti Tarybą ir Komisiją numatyta šio straipsnio pabaigoje.

Pakeitimas 35
Andrew Duff, Sharon Bowles

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2b. Jei likus dešimčiai darbo dienų iki 
mėnesinės sesijos pradžios, kurios 
trečiadienis eina prieš ir yra arčiausiai 5 
dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos, 
atsakingas komitetas nepateikė 
rekomendacijos arba pasiūlymo dėl 
rezoliucijos, Pirmininkų sueiga, 
remdamasi vienu ar keliais pasiūlymais 
dėl rezoliucijos, kuriuos pateikė frakcija 
ar mažiausiai keturiasdešimt parlamento 
narių, gali nuspręsti, kad klausimas būtų 
įtrauktas į minėtosios sesijos darbotvarkės 
projektą.

Or. en

Pakeitimas 36
Vital Moreira

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2b. Jei likus dešimčiai dienų iki 
mėnesinės sesijos pradžios prieš 5 dalyje 
nurodyto laikotarpio pabaigą, atsakingas 
komitetas nepateikė pasiūlymo dėl 
rezoliucijos, Pirmininkų sueiga, 
remdamasi vienu ar keliais pasiūlymais 
dėl rezoliucijos, kuriuos pateikė frakcijos, 
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gali nuspręsti, kad klausimas būtų 
įtrauktas į minėtosios sesijos darbotvarkės 
projektą.

Or. en

Pakeitimas 37
Manfred Weber

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 c dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2c. Jei likus dešimčiai dienų iki mėnesinės 
sesijos pradžios prieš 5 dalyje nurodyto 
laikotarpio pabaigą, atsakingas komitetas 
nepateikė pasiūlymo dėl rezoliucijos, 
frakcija ar mažiausiai keturiasdešimt 
parlamento narių gali pateikti pasiūlymą 
dėl rezoliucijos, kad klausimas būtų 
įtrauktas į minėtosios sesijos darbotvarkės 
projektą.

Or. en

Pakeitimas 38
Vital Moreira

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 c dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2c. Jei atsakingas komitetas 
rekomenduoja, kad prieš baigiantis 
pagrindiniame teisėkūros procedūra 
priimtame akte nurodytam laikotarpiui, 
Parlamentas pareikštų, jog neprieštarauja 
dėl deleguoto akto:
– jis praneša Pirmininkui, kuris 
informuoja frakcijų pirmininkus ir 
komitetų pirmininkus ir nustato laikotarpį 
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atsakymams į rekomendaciją pateikti;
– jei per nustatytą laikotarpį frakcija arba 
komiteto pirmininkas pateikia 
prieštaravimų dėl rekomendacijos, dėl jų 
balsuojama per kitą plenarinę sesiją;
– jei per tą patį laikotarpį nepareiškiama 
jokių prieštaravimų, pasiūlytoji 
rekomendacija laikoma patvirtinta;
– Pirmininkas praneša Tarybai ir 
Komisijai apie priimtą sprendimą;
– priėmus tokią rekomendaciją 
nepriimamas joks vėlesnis pasiūlymas dėl 
prieštaravimų dėl deleguoto akto.

Or. en

Pakeitimas 39
Andrew Duff, Sharon Bowles

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 d dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2d. Jei atsakingas komitetas 
rekomenduoja, kad prieš baigiantis 
pagrindiniame teisėkūros procedūra 
priimtame teisės akte nurodytam 
laikotarpiui, Parlamentas pareikštų, jog 
neprieštarauja dėl deleguoto akto:
– jis informuoja Parlamento pirmininką 
motyvuotu laišku, kuriame išdėstoma 
susijusi rekomendacija; laiško kopijos 
pateikiamos kitiems pagal 50 arba 
51 straipsnį susijusiems komitetams. 
Parlamento pirmininkas, savo ruožtu, 
kitos mėnesinės sesijos pradžioje per 
plenarinį posėdį paskelbia minėtąją 
rekomendaciją;
– jei per dvidešimt keturias valandas po 
paskelbimo per plenarinę sesiją, frakcija 
arba ne mažiau kaip keturiasdešimt 
Parlamento narių prieštarauja 
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rekomendacijai, dėl pastarosios 
balsuojama;
– jei per tą patį laikotarpį nepareiškiama 
jokių prieštaravimų, pasiūlytoji 
rekomendacija laikoma patvirtinta;
– Pirmininkas praneša Tarybai ir 
Komisijai apie priimtą sprendimą;
– priėmus tokią rekomendaciją 
nepriimamas joks vėlesnis pasiūlymas dėl 
prieštaravimų dėl deleguoto akto.

Or. en

Pakeitimas 40
Gerald Häfner

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 2 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2b. Jei atsakingas komitetas 
rekomenduoja, kad prieš baigiantis 
pagrindiniame teisėkūros procedūra 
priimtame teisės akte nurodytam 
laikotarpiui, Parlamentas pareikštų, jog 
neprieštarauja dėl deleguoto akto:
– jis apie tai informuoja Komitetų 
pirmininkų sueigos pirmininką motyvuotu 
laišku ir šiuo atžvilgiu pateikia 
rekomendaciją;
– Komitetų pirmininkų sueigos 
pirmininkas nedelsdamas apie tai praneša 
komitetams ir nustato laikotarpį, per kurį 
galima pareikšti prieštaravimus;
– jei per šį laikotarpį nepareiškiama jokių 
prieštaravimų, Komitetų pirmininkų 
sueigos pirmininkas informuoja 
Parlamento Pirmininką, kuris paskelbia 
rekomendaciją per kitą plenarinę sesiją;
– jei per dvidešimt keturias valandas po 
paskelbimo per plenarinę sesiją, frakcija 
arba ne mažiau kaip keturiasdešimt 
Parlamento narių prieštarauja 
rekomendacijai, dėl pastarosios 
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balsuojama;
– jei per tą patį laikotarpį nepareiškiama 
jokių prieštaravimų, pasiūlytoji 
rekomendacija laikoma patvirtinta;
– Pirmininkas praneša Tarybai ir 
Komisijai apie priimtą sprendimą;
– priėmus tokią rekomendaciją 
nepriimamas joks vėlesnis pasiūlymas dėl 
prieštaravimų dėl deleguoto akto.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešėjo pateiktas 6 pakeitimas. Jame paaiškinama, kad Komitetų 
pirmininkų sueigos pirmininkas informuoja komitetus ir nustato laikotarpį, per kurį kiti 
komitetai gali pareikšti prieštaravimus, vietoj to, kad lauktų, kito šio organo posėdžio;

Pakeitimas 41
Carlo Casini

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 6 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6a. Jei atsakingas komitetas 
rekomenduoja, kad prieš baigiantis 
pagrindiniame teisėkūros procedūra 
priimtame akte numatytam laikotarpiui, 
Parlamentas pareikštų, jog neprieštarauja 
dėl deleguoto akto:
– jis motyvuotu laišku apie tai informuoja 
Komitetų pirmininkų sueigos pirmininką 
ir šiuo atžvilgiu pateikia rekomendaciją;
– jei kito Komitetų pirmininkų sueigos 
metu nebuvo pateikta jokių prieštaravimų 
arba buvo taikoma skubos tvarka, sueigos 
pirmininkas apie tai perspėja Parlamento 
pirmininką, kuris savo ruožtu kuo 
greičiau informuoja plenarinės sesijos 
dalyvius;
– jei per dvidešimt keturias valandas po 
paskelbimo per plenarinę sesiją, frakcija 
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arba ne mažiau kaip keturiasdešimt 
Parlamento narių prieštarauja 
rekomendacijai, dėl pastarosios 
balsuojama;
– jei per tą patį laiką nepareiškiama jokių 
prieštaravimų, pasiūlytoji rekomendacija 
laikoma patvirtinta;
– priėmus tokią rekomendaciją 
nepriimamas joks vėlesnis pasiūlymas dėl 
prieštaravimų dėl deleguoto akto.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad rekomendacijos plenarinėje sesijoje būtų nagrinėjamos kuo greičiau. 
Pareiga informuoti Tarybą ir Komisiją numatyta šio straipsnio pabaigoje.

Pakeitimas 42
Carlo Casini

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnio 7 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7a. Pirmininkas Tarybai ir Komisijai 
praneša apie pozicijas, kurių laikomasi 
pagal šį straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 43
Carlo Casini

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
88 straipsnio antraštė

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo aktai ir priemonės
(Horizontalusis pakeitimas. Patvirtinus šį pakeitimą 88 straipsnio 4 dalyje terminas „aktas“ 

bus pakeistas terminu „priemonė“, kaip ir kitur).
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Or. fr

Pagrindimas

Kadangi Parlamentas teigia, jog reguliavimo priemonės su tikrinimu turi tapti deleguotais 
aktais nuo tada, kai bus pritaikyti galiojantys aktai, reikėtų aiškiai atskirti įgyvendinimo aktus 
pagal SESV 291 straipsnį ir priemones, kurioms pereinamuoju laikotarpiu taikoma 
reguliavimo procedūra su tikrinimu.

Pakeitimas 44
Carlo Casini

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
88 straipsnio 4 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

a) tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti 
tada, kai priemonių projektas pateikiamas 
Parlamentui visomis oficialiosiomis 
kalbomis. Kai taikomi trumpesni terminai
(Tarybos sprendimo 1999/468/EB, 
nustatančio Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką, 5a straipsnio 5 dalies b punktas) ir 
skubos atvejais (Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio 6 dalis) tikrinimo laikas 
pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai 
Parlamentas gauna galutinį įgyvendinimo
priemonių projektą tomis kalbomis, 
kuriomis projektas buvo pateiktas pagal 
Sprendimą 1999/468/EB įsteigto komiteto 
nariams, išskyrus atvejus, kai atsakingo 
Parlamento komiteto pirmininkas tam 
prieštarauja. Tokiu atveju 146 straipsnis 
netaikomas;

a) tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti 
tada, kai priemonių projektas pateikiamas 
Parlamentui visomis oficialiosiomis 
kalbomis. Kai taikomi trumpesni kontrolės
terminai, numatyti
sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 
5 dalies b punkte, ir skubos atvejais, 
numatytais Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio 6 dalyje, tikrinimo laikas 
pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai 
Parlamentas gauna galutinį įgyvendinimo
akto projektą tomis kalbomis, kuriomis 
projektas buvo pateiktas pagal 
Sprendimą 1999/468/EB įsteigto komiteto 
nariams, išskyrus atvejus, kai atsakingo 
Parlamento komiteto pirmininkas tam 
prieštarauja. Tokiu atveju 146 straipsnis 
netaikomas;

Or. fr

Pakeitimas 45
Gerald Häfner
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Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
88 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) jeigu įgyvendinimo akto projektas 
grindžiamas Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio 5 ir 6 dalimis, pagal kurias 
Parlamentui išreikšti prieštaravimus 
nustatomi sutrumpinti terminai, o 
atsakingas komitetas negalėjo susitikti 
reikiamu laiku, tai to komiteto 
pirmininkas gali pateikti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos, kurioje prieštaraujama 
priemonių projekto priėmimui, su sąlyga, 
kad šiame pasiūlyme dėl rezoliucijos 
aiškiai pateikiama daugumos komiteto 
narių nuomonė.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešėjo pateiktas 14 pakeitimas ir paaiškinama, kad komiteto 
pirmininkas gali imtis veiksmų komiteto vardu, jeigu šie veiksmai atitinka daugumos komiteto 
narių nuomonę.

Pakeitimas 46
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
88 straipsnio 4 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

b) Parlamentas visų narių balsų dauguma 
gali nepritarti priemonių projekto
priėmimui, grįsdamas savo nepritarimą 
tuo, kad priemonių projekte viršijami 
pagrindinėje priemonėje nustatyti 
įgyvendinimo įgaliojimai, kad jis neatitinka 
pagrindinės priemonės tikslų ar turinio 
arba jame nesilaikoma subsidiarumo ar 
proporcingumo principų;

b) Parlamentas visų narių balsų dauguma 
gali nepritarti įgyvendinimo akto projekto 
priėmimui, nurodydamas, kad priemonių 
projekte viršijami pagrindinėje priemonėje 
nustatyti įgyvendinimo įgaliojimai, kad jis 
neatitinka pagrindinio teisės akto tikslų ar 
turinio arba jame nesilaikoma 
subsidiarumo ar proporcingumo principų;

Or. en
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Pakeitimas 47
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
88 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ca) jeigu atsakingas komitetas, 
reaguodamas į tinkamai pagrįstą 
Komisijos prašymą, motyvuotu laišku, 
skirtu Parlamento pirmininkui, 
rekomenduoja, kad Parlamentas prieš 
baigiantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio 3 dalies c punkte ir (arba) 
5a straipsnio 4 dalies e punkte numatytam 
laikotarpiui paskelbtų, jog jis 
neprieštarauja akto projektui, taikoma 
87a straipsnio 6 dalyje nurodyta 
procedūra.

Or. en

Pakeitimas 48
Vital Moreira

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
88 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ca) jeigu atsakingas komitetas, 
reaguodamas į tinkamai pagrįstą 
Komisijos prašymą, motyvuotu laišku, 
skirtu Parlamento pirmininkui, 
rekomenduoja, kad Parlamentas prieš 
baigiantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio 3 dalies c punkte ir (arba) 
5a straipsnio 4 dalies e punkte numatytam 
laikotarpiui paskelbtų, jog jis 
neprieštarauja akto projektui, taikoma 
87a straipsnio 6 dalyje nurodyta 
procedūra.
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Or. en

Pakeitimas 49
Vital Moreira

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
88 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

88a straipsnis
Svarstymas taikant darbo su susijusiais 

komitetais procedūrą arba taikant bendrų 
komitetų posėdžių procedūrą

1. Jeigu Parlamentas priėmė pagrindinį 
teisės aktą, taikydamas procedūrą, 
numatytą 50 straipsnyje, svarstant 
deleguotus teisės aktus ir įgyvendinimo 
aktų projektus, taikomos šios papildomos 
nuostatos:
– deleguotas aktas ir įgyvendinimo akto 
projektas perduodami atsakingam 
komitetui ir susijusiam komitetui, taip pat 
Komitetų pirmininkų sueigos 
pirmininkui;
– pagal atsakingo komiteto pirmininko 
pasiūlymą Komitetų pirmininkų sueigos 
pirmininkas nustato laikotarpį, per kurį 
susijęs komitetas gali rengti pasiūlymus, 
susijusius su tik jo kompetencijai 
priklausančiais klausimais arba su šių 
abiejų komitetų kompetencijai 
priklausančiais klausimais;
– jei deleguotas aktas arba įgyvendinimo 
akto projektas patenka išskirtinai tik į 
susijusio komiteto kompetencijos sritį, 
atsakingas komitetas nebalsuodamas 
priima susijusio komiteto pasiūlymus; 
priešingu atveju, Parlamento pirmininkas, 
pasitaręs su Komitetų pirmininkų sueigos 
pirmininku, gali susijusiam komitetui 
duoti leidimą pateikti Parlamentui 
pasiūlymą dėl rezoliucijos;
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2. Jeigu Parlamentas priėmė pagrindinį 
teisės aktą, taikydamas procedūrą, 
numatytą 51 straipsnyje, svarstant 
deleguotus teisės aktus ir įgyvendinimo 
aktų projektus, taikomos šios papildomos 
nuostatos:
–gavęs deleguotą teisės aktą arba 
įgyvendinimo akto projektą Parlamento 
pirmininkas, pasitaręs su Komitetų 
pirmininkų sueigos pirmininku, nustato, 
kuris komitetas yra atsakingas arba kurie 
komitetai yra bendrai atsakingi už jų 
svarstymą, atsižvelgiant į 51 straipsnyje 
nustatytus kriterijus ir galimus susijusių 
komitetų pirmininkų susitarimus;
– jei deleguotas aktas arba įgyvendinimo 
akto projektas buvo pateikti nagrinėti, 
pagal bendrų komitetų posėdžių 
procedūrą, kiekvienas komitetas gali 
prašyti, kad būtų sušauktas bendras 
posėdis siekiant apsvarstyti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos. Jei susijusių komitetų 
pirmininkams nepavyksta susitarti, 
bendrą posėdį sušaukia Komitetų 
pirmininkų sueigos pirmininkas.

Or. en

Pakeitimas 50
Andrew Duff, Sharon Bowles

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
88 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu Parlamentas priėmė pagrindinį 
teisės aktą, taikydamas procedūrą, 
numatytą 51 straipsnyje, svarstant 
deleguotus teisės aktus ir įgyvendinimo 
aktų projektus, taikomos šios papildomos 
nuostatos:
– – deleguotas aktas arba įgyvendinimo 
akto projektas perduodami susijusiems 
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komitetams;
– susijusių komitetų pirmininkai nustato 
procedūrą, kurios bus laikomasi svarstant 
deleguotus aktus arba įgyvendinimo aktų 
projektus;
– kiekvienas komitetas gali prašyti, kad 
būtų sušauktas bendras posėdis siekiant 
apsvarstyti pasiūlymą dėl rezoliucijos. Jei 
susijusių komitetų pirmininkams 
nepavyksta susitarti, bendrą posėdį 
sušaukia Komitetų pirmininkų sueigos 
pirmininkas.

Or. en

Pakeitimas 51
Carlo Casini

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
216 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4. Klaidų ištaisymas skelbiamas per kitą 
mėnesinę sesiją. Jis laikomas patvirtintu, 
išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per 
keturiasdešimt aštuonias valandas po jo 
paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip 
keturiasdešimt narių paprašo balsuoti dėl 
jo. Jei klaidų ištaisymas nepatvirtinamas, 
jis grąžinamas atsakingam komitetui, kuris 
gali pasiūlyti iš dalies pakeistą klaidų 
ištaisymą arba baigti procedūrą.

4. Klaidų ištaisymas skelbiamas per kitą 
mėnesinę sesiją. Jis laikomas patvirtintu, 
išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per 
dvidešimt keturias valandas po jo 
paskelbimo frakcija arba mažiausiai 
keturiasdešimt narių paprašo pateikti jį 
balsavimui. Jei klaidų ištaisymas 
nepatvirtinamas, jis grąžinamas atsakingam 
komitetui, kuris gali pasiūlyti iš dalies 
pakeistą klaidų ištaisymą arba baigti 
procedūrą.

Or. fr

Pagrindimas

Teisėkūros procedūra priimti aktai visada pasirašomi trečiadienį po pietų, nustačius 
keturiasdešimt aštuonių valandų laikotarpį, susidaro problema, susijusi su teisėkūros 
procedūra priimtais aktais, kuriuos reikia paskelbti, patvirtinti ir į kuriuos reikia įtraukti 
klaidų ištaisymą, ir kurios dėl politinių ar teisinių priežasčių per tą pačią mėnesinę sesiją turi 
pasirašyti Parlamento pirmininkas ir Tarybos pirmininkas.


