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PR_COD_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 



PR\823339LT.doc 3/24 PE445.691v01-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5



PE445.691v01-00 4/24 PR\823339LT.doc

LT



PR\823339LT.doc 5/24 PE445.691v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Europos 
išorės veiksmų tarnybos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento
(COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0085),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 322 
straipsnį, taip pat į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, 
pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0086/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto svarstymus 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-
0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) birželio 25 d. Tarybos reglamente 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl 
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento (toliau –
„Finansinis reglamentas“) išdėstyti 
biudžeto principai ir finansinės taisyklės, 
kurių turėtų būti laikomasi visuose teisės 
aktuose. Būtina iš dalies pakeisti tam tikras 
Finansinio reglamento taisykles, siekiant 

(1) birželio 25 d. Tarybos reglamente 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl 
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento (toliau –
„Finansinis reglamentas“) išdėstyti 
biudžeto principai ir finansinės taisyklės, 
kurių turėtų būti laikomasi visuose teisės 
aktuose. Būtina iš dalies pakeisti tam tikras 
Finansinio reglamento taisykles, siekiant 
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atsižvelgti į Lisabonos sutartimi 
nustatytus pakeitimus.

atsižvelgti į Europos išorės veiksmų 
tarnybos įsteigimą.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Lisabonos sutartimi įkuriama 
Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau –
EIVT). Atsižvelgiant į Europos Vadovų 
Tarybos 2009 m. spalio 29 ir 30 d. išvadas,
EIVT yra sui generis tarnyba ir Finansinio 
reglamento reikmėms turėtų būti laikoma 
institucija.

(2) Lisabonos sutartimi įkuriama 
Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau –
EIVT). Atsižvelgiant į ...m. ...d. Tarybos 
2010/...ES sprendimą, kuriuo nustatoma 
Europos išorės veiksmų tarnybos 
struktūra ir veikimas, EIVT yra sui 
generis tarnyba ir Finansinio reglamento 
reikmėms ji laikoma institucija.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Kadangi Finansinio reglamento 
reikmėms EIVT laikytina institucija, 
Europos Parlamentas turi tvirtinti EIVT 
skirto biudžeto skirsnio asignavimų 
įvykdymą. Europos Parlamentas taip pat 
turėtų toliau tvirtinti Komisijai skirto 
biudžeto skirsnio įvykdymą, įskaitant 
delegacijų vadovų, kurie yra perįgalioti 
leidimus duodantys Komisijos pareigūnai, 
įvykdytus veiklos asignavimus.

(3) Kadangi Finansinio reglamento 
reikmėms EIVT laikytina institucija, 
Europos Parlamentas turi tvirtinti EIVT 
skirto biudžeto skirsnio asignavimų 
įvykdymą. Europos Parlamentas taip pat 
turėtų toliau tvirtinti Komisijai skirto 
biudžeto skirsnio įvykdymą, įskaitant 
delegacijų vadovų, kurie yra perįgalioti 
leidimus duodantys Komisijos pareigūnai, 
įvykdytus veiklos asignavimus. Dėl 
sudėtingumo, susijusio su šios 
organizacijos pobūdžiu, reikia numatyti 
gerai parengtas atsekamumo ir 
biudžetinės bei finansinės atskaitomybės 
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nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Lisabonos sutartyje numatyta, kad 
Komisijos delegacijos tampa EIVT dalimi 
kaip Sąjungos delegacijos. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą jų valdymą, visas 
Sąjungos delegacijų administravimo ir 
veiklos rėmimo išlaidas, kuriomis 
dengiamos bendros sąnaudos, turėtų 
įgyvendinti viena rėmimo tarnyba. Todėl 
Finansiniame reglamente turėtų būti 
numatyta galimybė sudaryti išsamias 
taisykles, dėl kurių būtų sutarta su 
Komisija, siekiant palengvinti į biudžeto 
EIVT ir Tarybos skirsnius įtrauktų 
Sąjungos delegacijų veiklos asignavimų 
vykdymą.

(4) Lisabonos sutartyje numatyta, kad 
Komisijos delegacijos tampa EIVT dalimi 
kaip Sąjungos delegacijos. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą jų valdymą, visas 
Sąjungos delegacijų administravimo ir 
veiklos rėmimo išlaidas, kuriomis 
dengiamos bendros sąnaudos, turėtų 
įgyvendinti viena rėmimo tarnyba. 

Or. en

Pakeitimas 5 (atmetamas, jei priimamas 4 pakeitimas)

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Lisabonos sutartyje numatyta, kad 
Komisijos delegacijos tampa EIVT dalimi 
kaip Sąjungos delegacijos. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą jų valdymą, visas 
Sąjungos delegacijų administravimo ir 
veiklos rėmimo išlaidas, kuriomis 
dengiamos bendros sąnaudos, turėtų 
įgyvendinti viena rėmimo tarnyba. Todėl 

(4) Lisabonos sutartyje numatyta, kad 
Komisijos delegacijos tampa EIVT dalimi 
kaip Sąjungos delegacijos. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą jų valdymą, visas 
Sąjungos delegacijų administravimo ir 
veiklos rėmimo išlaidas, kuriomis 
dengiamos bendros sąnaudos, turėtų 
įgyvendinti viena rėmimo tarnyba. Todėl 
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Finansiniame reglamente turėtų būti 
numatyta galimybė sudaryti išsamias 
taisykles, dėl kurių būtų sutarta su 
Komisija, siekiant palengvinti į biudžeto 
EIVT ir Tarybos skirsnius įtrauktų 
Sąjungos delegacijų veiklos asignavimų 
vykdymą.

Finansiniame reglamente turėtų būti 
numatyta galimybė sudaryti išsamias 
taisykles, dėl kurių būtų sutarta su 
Komisija, siekiant palengvinti Sąjungos 
delegacijų administracinių asignavimų 
vykdymą. Apie tai pranešama Europos 
Parlamentui. Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Europos 
Parlamentas bet kuriuo metu gali atšaukti 
suteiktus įgaliojimus. Ta pati taisyklė 
mutatis mutandis taikoma veiklos išlaidų 
atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Būtina užtikrinti Sąjungos 
delegacijų veikimo tęstinumą, ypač 
delegacijų išorės pagalbos valdymo 
tęstinumą ir veiksmingumą. Todėl 
Komisijai turėtų būti suteiktas leidimas 
perduoti savo veiklos išlaidų biudžeto 
vykdymo įgaliojimus EIVT, kaip atskirai 
institucijai, priklausančių Sąjungos 
delegacijų vadovams. Be to, kai Komisija 
įgyvendina biudžetą tiesioginio 
centralizuoto valdymo atveju, turėtų būti 
suteikta galimybė tai daryti ir perįgaliojant 
Sąjungos delegacijų vadovus. Komisijos 
įgalioti leidimus duodantys pareigūnai 
turėtų toliau būti atsakingi už vidaus 
valdymo ir kontrolės sistemų nustatymą, o 
Sąjungos delegacijų vadovai turėtų būti 
atsakingi už tinkamą vidaus valdymo ir 
kontrolės sistemų sukūrimą ir veikimą, taip 
pat už lėšų ir jų delegacijose vykdomos 
veiklos valdymą, ir turėtų du kartus per 
metus pateikti atitinkamas ataskaitas. 

(5) Būtina užtikrinti Sąjungos 
delegacijų veikimo tęstinumą, ypač 
delegacijų išorės pagalbos valdymo 
tęstinumą ir veiksmingumą. Todėl 
Komisijai turėtų būti suteiktas leidimas 
perduoti savo veiklos išlaidų biudžeto 
vykdymo įgaliojimus EIVT, kaip atskirai 
institucijai, priklausančių Sąjungos 
delegacijų vadovams. Be to, kai Komisija 
įgyvendina biudžetą tiesioginio 
centralizuoto valdymo atveju, turėtų būti 
suteikta galimybė tai daryti ir perįgaliojant 
Sąjungos delegacijų vadovus. Komisijos 
įgalioti leidimus duodantys pareigūnai 
turėtų toliau būti atsakingi už vidaus 
valdymo ir kontrolės sistemų nustatymą, o 
Sąjungos delegacijų vadovai turėtų būti 
atsakingi už tinkamą vidaus valdymo ir 
kontrolės sistemų sukūrimą ir veikimą, taip 
pat už lėšų ir jų delegacijose vykdomos 
veiklos valdymą, ir turėtų du kartus per 
metus pateikti atitinkamas ataskaitas. 
Turėtų būti galimybė atšaukti tokius 
įgaliojimus pagal Komisijai taikomas 
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taisykles.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Komisijos apskaitos pareigūnas 
lieka atsakingas už visą biudžeto Komisijos 
skirsnį, įskaitant apskaitos veiklą, 
susijusią su Sąjungos delegacijų 
vadovams patikėtais asignavimais. Todėl 
svarbu aiškiai nurodyti, kad EIVT 
apskaitos pareigūnas turėtų būti 
atsakingas tik už biudžeto EIVT skirsnį, 
kad atsakomybės sritys nesutaptų.

(8) Komisijos apskaitos pareigūnas 
lieka atsakingas už visą biudžeto Komisijos 
skirsnį, taip pat už EIVT skirsnį.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Europos Parlamentas, siekdamas 
užtikrinti demokratinę Europos Sąjungos 
biudžeto vykdymo priežiūrą, kasmet turėtų 
gauti patikinimo pareiškimą dėl Sąjungos 
delegacijų vidaus valdymo ir kontrolės 
sistemų.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) Europos plėtros fondas, kaip 
Europos Sąjungos svarbiausia finansinė 
vystomojo bendradarbiavimo su Afrikos, 
Karibų jūros regiono ir Ramiojo 
valstybėmis priemonė, turėtų būti 
įtrauktas į bendrąjį Europos Sąjungos 
biudžetą ir aptariamas bendrajame 
Finansiniame reglamente.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 1 straipsnio 2 dalies pirmoje 
pastraipoje prieš „Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas“ įterpiami 
žodžiai „Europos išorės veiksmų 
tarnyba“.

1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:
„1 straipsnis
1. Šiame reglamente nustatomos Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto (toliau –
biudžetas) sudarymo ir vykdymo, taip pat 
ataskaitų pateikimo ir audito taisyklės.
2. Šiame reglamente Europos 
Parlamentas, Europos Vadovų Taryba, 
Europos Sąjungos Taryba, Europos 
Komisija, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas, Europos Audito Rūmai yra 
Sąjungos institucijos. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas, Regionų komitetas, Europos 
ombudsmenas, Europos duomenų 
apsaugos pareigūnas ir Europos išorės 
veiksmų tarnyba (EIVT) laikomi 
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Sąjungos institucijomis. 
Šiame reglamente Europos centrinis 
bankas nelaikomas Sąjungos institucija.
3. Šiame reglamente bet kokia nuoroda į 
Bendrijas arba į Sąjungą suprantama 
kaip nuoroda į Europos Sąjungą ir 
Europos atominės energijos bendriją.“

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

„Kartu su bet kuriuo pasiūlymu arba 
iniciatyva, kuriuos Komisija, Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams 
ir saugumo politikai arba valstybė narė 
teikia teisėkūros institucijai ir kurie gali 
turėti įtakos biudžetui, įskaitant etatų 
skaičiaus pasikeitimus, turi būti pateikiama 
finansinė ataskaita ir įvertinimas, 
numatytas šio reglamento 27 straipsnio 4 
dalyje.“

2) straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

„Kartu su bet kuriuo pasiūlymu arba 
iniciatyva, kuriuos Komisija arba valstybė 
narė teikia teisėkūros institucijai ir kurie 
gali turėti įtakos biudžetui, įskaitant etatų 
skaičiaus pasikeitimus, turi būti pateikiama 
finansinė ataskaita ir įvertinimas, 
numatytas šio reglamento 27 straipsnio 4 
dalyje.“

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
30 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

„Komisija tinkamu būdu teikia informaciją 
apie jos valdomo biudžeto lėšų gavėjus, kai 
biudžetas įgyvendinamas centralizuotai 
pagal 53a straipsnį, ir informaciją apie 
subjektų, kuriems biudžeto vykdymo 
uždaviniai patikimi taikant kitus valdymo 
būdus, teikiamų lėšų gavėjus.“

3) straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
„Komisija tinkamu būdu teikia informaciją 
apie jos valdomo biudžeto lėšų gavėjus, kai 
Komisijos padaliniai arba Sąjungos 
delegacijos centralizuotai ir tiesiogiai 
įgyvendina biudžetą pagal 51 straipsnio 
antrą pastraipą, ir informaciją apie 
subjektų, kuriems biudžeto vykdymo 
uždaviniai patikimi taikant kitus valdymo 
būdus, teikiamų lėšų gavėjus.“

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) 31 straipsnio pirmoje dalyje prieš 
„Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas“ įtraukiami žodžiai „Europos 
išorės veiksmų tarnyba“.

4) 31 straipsnio pirmoje dalyje prieš žodį 
„Taryba“ įrašomi žodžiai „Europos 
Vadovų Taryba“ ir prieš žodį „parengia“ 
įrašomi žodžiai „ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba“.

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 41 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Visos atitinkamų Europos plėtros 
fondų pajamos ir išlaidos įrašomos į 
specialią biudžeto išlaidų kategoriją 
Komisijos skirsnyje.“

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
46 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) 46 straipsnio 1 dalies 3a punktas 
papildomas šiomis pastraipomis:
„Europos išorinių veiksmų tarnybos 
(EIVT) biudžeto skirsnyje pateiktame 
personalo plane nustatomas kiekvienos 
kategorijos visų pakopų pareigybių ir
nuolatinių bei laikinų etatų, įskaitant 
pagal sutartis įdarbinamus ir vietos 
darbuotojus, skaičius, leistinas neviršijant 
biudžeto asignavimų. 
Personalo plane nurodomas bet koks 
pareigybių pagal pakopas ir kategorijas 
skaičiaus padidėjimas ar sumažėjimas
EIVT centrinėje administracijoje ir visose 
Sąjungos delegacijose, palyginti su 
ankstesniais metais.
Personalo plane kartu su skaičiumi etatų, 
kuriuos leista steigti šiais finansiniais 
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metais, nurodomas skaičius etatų, kuriuos 
užima iš valstybių narių, Tarybos ir 
Komisijos personalo darbuotojų deleguoti 
diplomatai.
Biudžeto valdymo institucija 
informuojama apie skaičių etatų pagal 
pakopas kiekvienoje kategorijoje ir 
kiekvienoje Sąjungos delegacijoje, taip pat 
EIVT centrinėje administracijoje. Ši 
informacija pateikiama kaip EIVT 
biudžeto skirsnyje pateikto personalo 
plano priedas.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
46 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 pastraipos (naujos) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c) 46 straipsnis papildomas šiais 
punktais:
„6) atskirose biudžeto eilutėse įrašytos 
išlaidos, kurių reikia kiekvieno pavienio 
specialiojo įgaliotinio, specialiojo 
pasiuntinio, misijos vadovo ar kito 
panašaus subjekto veiklai užtikrinti;
7) biudžeto priede įrašytos bendros EIVT 
administracinės ankstesnių metų išlaidos 
pagal delegacijas ir EIVT centrinės 
administracijos išlaidos.“

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) straipsnio pirma dalis papildoma šiuo 
sakiniu:
„Tačiau su Komisija galima sutarti dėl 
išsamių taisyklių, siekiant palengvinti į 
biudžeto EIVT ir Tarybos skirsnius 
įtrauktų Sąjungos delegacijų veiklos 
asignavimų vykdymą.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 18 (atmetamas, jei priimamas 17 pakeitimas)

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) 50straipsnio pirma dalis papildoma šiuo
sakiniu:
„Tačiau su Komisija galima sutarti dėl 
išsamių taisyklių, siekiant palengvinti į 
biudžeto EIVT ir Tarybos skirsnius 
įtrauktų Sąjungos delegacijų veiklos
asignavimų vykdymą.“

5) 50 straipsnio pirma dalis papildoma 
šiais sakiniais:
„Tačiau su Komisija galima sutarti dėl 
išsamių taisyklių, siekiant palengvinti 
Sąjungos delegacijų administracinių
asignavimų vykdymą pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.
Šiose taisyklėse privalo nebūti jokių šio 
reglamento nuostatų taikymo išimčių. 
Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu nuspręsti atšaukti šį 
delegavimą.“

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) 51 straipsnis papildomas šiomis 
pastraipomis:
„Tačiau Komisija gali perduoti su savo 
skirsnio asignavimais susijusius biudžeto 
vykdymo įgaliojimus Sąjungos delegacijų 
vadovams. Kai Sąjungos delegacijų 
vadovai veikia kaip Komisijos perįgalioti 
leidimus duodantys pareigūnai, jie taiko 
Komisijos biudžeto vykdymo taisykles, o 
jų pareigos, įsipareigojimai ir atskaitomybė 
yra tokie, kaip bet kurio kito Komisijos 
perįgalioto leidimus duodančio pareigūno.
Šio straipsnio antrosios dalies reikmėms 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai imasi 
priemonių Sąjungos delegacijų ir 
Komisijos padalinių bendradarbiavimui 
palengvinti.

6) 51 straipsnis papildomas šiomis 
pastraipomis:
„Tačiau Komisija gali perduoti su savo 
skirsnio veiklos asignavimais susijusius 
biudžeto vykdymo įgaliojimus Sąjungos 
delegacijų vadovams. Kai Sąjungos 
delegacijų vadovai veikia kaip Komisijos 
perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai, 
jie taiko Komisijos biudžeto vykdymo 
taisykles, o jų pareigos, įsipareigojimai ir 
atskaitomybė yra tokie, kaip bet kurio kito 
Komisijos perįgalioto leidimus duodančio 
pareigūno.

Komisija atšaukia minėtąjį delegavimą 
vadovaudamasi savo taisyklėmis.
Šio straipsnio antrosios dalies reikmėms 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai imasi 
priemonių Sąjungos delegacijų ir 
Komisijos padalinių bendradarbiavimui 
palengvinti.“

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
59 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) 59 straipsnis papildomas 5 dalimi:
"5. Kai Sąjungos delegacijų vadovai 

8) 59 straipsnis papildomas 5 dalimi:
"5. Kai Sąjungos delegacijų vadovai 
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veikia kaip perįgalioti leidimus duodantys 
pareigūnai pagal 51 straipsnio antrą 
pastraipą, kai tai reikalinga, atsižvelgiant į 
jų, kaip leidimus duodančių pareigūnų, 
pareigas, Komisiją jie laiko savo 
institucija.“

veikia kaip perįgalioti leidimus duodantys 
pareigūnai pagal 51 straipsnio antrą 
pastraipą, jiems Komisija yra institucija, 
kurios pareiga nustatyti, vykdyti, 
kontroliuoti ir jų, kaip perįgaliotų 
leidimus duodančių pareigūnų, pareigas 
ir atsakomybę.“

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
60 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 60 straipsnio 7 dalies antros 
pastraipos pabaigoje įrašomas šis sakinys:
„Be to, biudžeto valdymo institucijai 
suteikiama galimybė susipažinti su 
metinėmis veiklos ataskaitomis.“

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
60 a straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) 2 skirsnis papildomas šiuo 60a 
straipsniu:

60a straipsnis
1. Kai Sąjungos delegacijų vadovai veikia 
kaip perįgalioti leidimus duodantys 
pareigūnai pagal 51 straipsnio 2 dalį, jie 
glaudžiai bendradarbiauja su Komisija, kad 

9) 2 skirsnis papildomas šiuo 60a 
straipsniu:

60a straipsnis
1. Kai Sąjungos delegacijų vadovai veikia 
kaip perįgalioti leidimus duodantys 
pareigūnai pagal 51 straipsnio 2 dalį, jie 
glaudžiai bendradarbiauja su Komisija, kad 
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tinkamai įgyvendintų lėšas, pirmiausia 
siekdami užtikrinti finansinių operacijų 
teisėtumą ir tvarkingumą, taip pat tai, kad 
valdant lėšas būtų laikomasi gero finansų 
valdymo principo ir veiksmingai saugomi 
Sąjungos finansiniai interesai. 

Todėl jie imasi būtinų priemonių, kad 
išvengtų bet kokios padėties, kuriai esant 
galėtų iškilti grėsmė Komisijos 
atsakomybei už jiems patikėtą biudžeto 
vykdymą, ir bet kokio interesų arba
prioritetų konflikto, turinčio įtakos jiems 
patikėtų finansų valdymo uždavinių 
vykdymui. 

Jeigu susidaro padėtis arba iškyla 
konfliktas, nurodyti antroje pastraipoje, 
Sąjungos delegacijų vadovai nedelsdami 
apie tai praneša atsakingam Komisijos 
departamentui ir Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai.

tinkamai įgyvendintų lėšas, pirmiausia 
siekdami užtikrinti finansinių operacijų 
teisėtumą ir tvarkingumą, taip pat tai, kad 
valdant lėšas būtų laikomasi gero finansų 
valdymo principo ir veiksmingai saugomi 
Sąjungos finansiniai interesai. 

Todėl jie imasi būtinų priemonių, kad 
išvengtų bet kokios padėties, kuriai esant 
galėtų iškilti grėsmė Komisijos 
atsakomybei už jiems patikėto biudžeto 
vykdymą, ir bet kokio prioritetų konflikto, 
kuris galėtų turėti įtakos jiems patikėtų 
finansų valdymo uždavinių vykdymui. 
Jeigu susidaro padėtis arba iškyla 
konfliktas, nurodyti antroje pastraipoje, 
Sąjungos delegacijų vadovai nedelsdami 
apie tai praneša atsakingiems Komisijos ir 
EIVT generaliniams direktoriams. Jie 
imasi atitinkamų veiksmų padėčiai 
ištaisyti.

2. Jeigu Sąjungos delegacijos vadovas 
atsiduria 60 straipsnio 6 dalyje nurodytoje 
padėtyje, jis kreipiasi į specializuotą 
finansinių netikslumų komisiją, sudarytą 
pagal 66 straipsnio 4 dalį. Sąjungos 
interesams galinčios pakenkti neteisėtos 
veiklos, sukčiavimo ar korupcijos atveju jis 
praneša institucijoms ir organizacijoms, 
nurodytoms taikytiname teisės akte.

2. Jeigu Sąjungos delegacijos vadovas 
atsiduria 60 straipsnio 6 dalyje nurodytoje 
padėtyje, jis kreipiasi į specializuotą 
finansinių netikslumų komisiją, sudarytą 
pagal 66 straipsnio 4 dalį. Sąjungos 
interesams galinčios pakenkti neteisėtos 
veiklos, sukčiavimo ar korupcijos atveju jis 
praneša institucijoms ir organizacijoms, 
nurodytoms taikytiname teisės akte.

3. Pagal 51 straipsnio antrą pastraipą kaip 
perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai 
veikiantys Sąjungos delegacijų vadovai du 
kartus per metus teikia ataskaitas savo 
įgaliotam leidimus duodančiam pareigūnui, 
kad pastarasis galėtų įtraukti jų ataskaitas į 
60 straipsnio 7 dalyje nurodytą savo 
metinės veiklos ataskaitą. Toje Sąjungos 
delegacijų vadovų du kartus per metus
teikiamoje ataskaitoje nurodoma 
informacija apie jų delegacijų vidaus 
valdymo ir kontrolės sistemų 
veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat apie 
jiems patikėtos veiklos vykdymą.

3. Pagal 51 straipsnio antrą pastraipą kaip 
perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai 
veikiantys Sąjungos delegacijų vadovai 
atsiskaito savo įgaliotam leidimus 
duodančiam pareigūnui, pateikdami 
metines veiklos ataskaitas pagal mutatis
mutandis 60 straipsnio 7 dalį, kad 
pastarasis galėtų įtraukti jų ataskaitas į 
savo metinės veiklos ataskaitą. Delegacijų 
vadovų metinės veiklos ataskaitos kartu su 
patikinimo pareiškimu, pateiktu pagal 66 
straipsnio 3a dalį, pridedamos prie 
įgalioto leidimus duodančio pareigūno 
metinės veiklos ataskaitos, kuri 
perduodama Europos Parlamentui pagal 
60 straipsnio 7 dalį.
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Jei paprašoma, delegacijų vadovai 
pateikia atsakingam Europos Parlamento 
komitetui ataskaitą apie savo pareigų, 
susijusių su biudžetu, vykdymą. 
Toje Sąjungos delegacijų vadovų kasmet
teikiamoje tarpinėje ataskaitoje nurodoma 
informacija apie jų delegacijų vidaus 
valdymo ir kontrolės sistemų 
veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat apie 
jiems patikėtos veiklos vykdymą.

4. Pagal 51 straipsnio antrą pastraipą 
kaip perįgalioti leidimus duodantys 
pareigūnai veikiantys Sąjungos delegacijų 
vadovai atsako į bet kokį Komisijos 
įgalioto leidimus duodančio pareigūno 
prašymą.

4. Sąjungos delegacijų vadovai, 
veikiantys kaip perįgalioti leidimus 
duodantys pareigūnai, pagal 51 straipsnio 
antrą pastraipos nuostatas atsako į bet 
kokį Komisijos įgalioto leidimus 
duodančio pareigūno, taip pat į Europos 
Parlamento kompetentingo komiteto
prašymą.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) straipsnio 1 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„EIVT apskaitos pareigūnas atsakingas 
tik už EIVT vykdomo biudžeto EIVT 
skirsnį.“

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 a punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
66 straipsnio 3 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiama 3a dalis:
„3a. Sąjungos delegacijų vadovų 
perįgaliojimo atveju įgaliotas leidimus 
duodantis pareigūnas yra atsakingas už 
vidaus valdymo ir kontrolės sistemų 
nustatymą, taip pat jų veiksmingumą ir 
efektyvumą. Sąjungos delegacijų vadovai 
atsakingi už tų sistemų tinkamą sukūrimą ir 
veikimą, atsižvelgiant į įgalioto leidimus 
duodančio pareigūno nurodymus, taip pat 
už lėšų ir Sąjungos delegacijose vykdomos 
veiklos, už kurias jie atsakingi, valdymą.

11) straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiama 3a dalis:
„3a. Sąjungos delegacijų vadovų 
perįgaliojimo atveju įgaliotas leidimus 
duodantis pareigūnas yra atsakingas už 
vidaus valdymo ir kontrolės sistemų 
nustatymą, taip pat jų veiksmingumą ir 
efektyvumą. Sąjungos delegacijų vadovai 
atsakingi už tų sistemų tinkamą sukūrimą ir 
veikimą, atsižvelgiant į įgalioto leidimus 
duodančio pareigūno nurodymus, taip pat 
už lėšų ir Sąjungos delegacijose vykdomos 
veiklos, už kurias jie atsakingi, valdymą.
Prieš pradėdami eiti savo pareigas, jie 
privalo išklausyti specialų mokymo kursą 
apie leidimus duodančių pareigūnų 
užduotis ir atsakomybę, taip pat apie 
biudžeto vykdymą.

Sąjungos delegacijų vadovai teikia 
ataskaitas apie savo atsakomybės sritis 
pagal šios dalies pirmąją pastraipą, 
atsižvelgdami į 60a straipsnio 3 dalį.

Sąjungos delegacijų vadovai teikia 
ataskaitas apie savo atsakomybės sritis 
pagal šios dalies pirmąją pastraipą, 
atsižvelgdami į 60a straipsnio 3 dalį.

Kasmet Sąjungos delegacijų vadovai 
Komisijos įgaliotam leidimus duodančiam 
pareigūnui pateikia patikinimo pareiškimą 
dėl savo delegacijų vidaus valdymo ir 
kontrolės sistemų, kad leidimus duodantis 
pareigūnas galėtų parengti savo patikinimo 
pareiškimą.“

Kasmet Sąjungos delegacijų vadovai 
Komisijos įgaliotam leidimus duodančiam 
pareigūnui pateikia patikinimo pareiškimą 
dėl savo delegacijų vidaus valdymo ir 
kontrolės sistemų, taip pat dėl jiems 
perdeleguotų valdymo operacijų ir jų 
rezultatų, kad leidimus duodantis 
pareigūnas galėtų parengti savo patikinimo 
pareiškimą. Šis patikinimo pareiškimas 
kartu su delegacijos vadovo metinės 
veiklos ataskaita pridedamas prie įgalioto 
leidimus duodančio pareigūno metinės 
veiklos ataskaitos, kuri perduodama 
Europos Parlamentui.“
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Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 b punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
66 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įterpiama ši 5 dalis: „5.

„5. Kai pagal 51 straipsnio antrą 
pastraipą Sąjungos delegacijų vadovai 
veikia kaip perįgalioti leidimus duodantys 
pareigūnai, pagal šio straipsnio 4 dalį 
Komisijos sudaryta specializuota finansinių 
netikslumų komisija kompetentinga toje 
dalyje nurodytais atvejais.

b) įterpiama ši 5 dalis: „5.

„5. Kai pagal 51 straipsnio antrą 
pastraipą Sąjungos delegacijų vadovai 
veikia kaip perįgalioti leidimus duodantys 
pareigūnai, pagal šio straipsnio 4 dalį 
Komisijos sudaryta specializuota finansinių 
netikslumų komisija kompetentinga toje 
dalyje nurodytais atvejais.

Jei finansinių netikslumų komisija nustato 
sistemos problemų, ji nusiunčia ataskaitą 
su rekomendacijomis leidimus duodančiam 
pareigūnui, Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir Komisijos įgaliotam leidimus 
duodančiam pareigūnui, jeigu pastarasis 
nėra proceso dalyvis, taip pat vidaus 
auditoriui.

Jei finansinių netikslumų komisija nustato 
sistemos problemų, ji nusiunčia ataskaitą 
su rekomendacijomis leidimus duodančiam 
pareigūnui, Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir Komisijos įgaliotam leidimus 
duodančiam pareigūnui, jeigu pastarasis 
nėra proceso dalyvis, taip pat Komisijos 
vidaus auditoriui.

Remdamasi finansinių netikslumų 
komisijos nuomone Komisija gali
paprašyti Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kad jis, kaip skiriančioji institucija, 
inicijuotų procesą dėl perįgaliotų leidimus 
duodančių pareigūnų nubaudimo 
administracine priemone arba dėl 
kompensacijos sumokėjimo, jeigu 
netikslumai susiję su jiems perduotais 
Komisijos įgaliojimais. Tokiu atveju 
atsižvelgdamas į Tarnybos nuostatus
vyriausiasis įgaliotinis imasi tinkamų 
veiksmų.“

Komisija, remdamasi finansinių 
netikslumų komisijos nuomone, paprašo
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 
reikalams ir saugumo politikai, kad jis (ji), 
kaip skiriančioji institucija, inicijuotų 
procesą dėl perįgaliotų leidimus duodančių 
pareigūnų nubaudimo administracine 
priemone arba dėl kompensacijos 
sumokėjimo, jeigu netikslumai susiję su 
jiems perduotais Komisijos įgaliojimais. 
Tokiu atveju vyriausiasis įgaliotinis taiko 
drausminę priemonę ir (arba) reikalauja 
sumokėti kompensaciją, kaip 
rekomenduoja Komisija.

Tokia pat tvarka mutatis mutandis
taikoma valstybių narių valdžios 
institucijų komandiruotiesiems 
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darbuotojams. Kilmės valstybė narė 
atsakinga grąžinti visas sumas, 
nesugrąžintas per trejus metus nuo 
sprendimo dėl atsakomybės priėmimo 
datos.“

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
85 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) 85 straipsnis papildomas šiomis 
pastraipomis:

„EIVT vidaus audito reikmėms pagal 51 
straipsnio antrą pastraipą kaip perįgalioti 
leidimus duodantys pareigūnai 
veikiantiems Sąjungos delegacijų 
vadovams pavestą finansų valdymą 
tikrina Komisijos vidaus auditorius.
Nuoseklumo, veiksmingumo ir 
ekonominio efektyvumo reikmėms 
Komisijos vidaus auditorius veikia ir kaip 
EIVT vidaus auditorius, kiek tai susiję su 
biudžeto EIVT skirsnio vykdymu.“

12) 85 straipsnis papildomas šia dalimi:
„Komisijos vidaus auditorius (-ė) turi 
tokias pačias pareigas EIVT, nurodytos 1 
straipsnyje, atžvilgiu, kaip jis (ji) turi kitų 
Komisijos departamentų atžvilgiu.“

Or. en



PR\823339LT.doc 23/24 PE445.691v01-00

LT

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
126 straipsnio 1 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) 126 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
d punktu:
„d) kapitalo pokyčių ataskaita, kurioje 
išsamiai pateikiamas visų pensijos 
sistemų, minimų Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų 
Bendrijos tarnautojų įdarbinimo sąlygose, 
kapitalo padidėjimas ir sumažėjimas per 
metus.“

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 b punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
146 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) 146 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
šiuo tekstu:
"3. Sąjungos institucijos, apibrėžtos 1 
straipsnio 2 punkte, Europos Parlamento 
prašymu jam pateikia bet kokią
informaciją, kurios reikia siekiant
sklandžiai vykdyti atitinkamų finansinių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
procedūrą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 319 straipsnį.“

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
165 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) straipsnio pirmas sakinys pakeičiamas 
taip:
„Finansavimą gaunančių trečiųjų šalių arba 
tarptautinių organizacijų vykdomai 
įgyvendinimo veiklai taikoma analitinė 
Komisijos priežiūra pagal 53a straipsnį.“

14) straipsnio pirmas sakinys pakeičiamas 
taip:
„Finansavimą gaunančių trečiųjų šalių arba 
tarptautinių organizacijų vykdomai 
įgyvendinimo veiklai taikoma analitinė 
Komisijos priežiūra.“

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
185 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
"3. Komisijos vidaus auditorius šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms 
turi tuos pačius įgaliojimus kaip ir 
Komisijos departamentams arba Sąjungos 
delegacijoms.“

Išbraukta.

Or. en


