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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Su vystomuoju bendradarbiavimu susiję daug Europos Sąjungos teisės aktų (sprendimų dėl 
finansavimo), priimamų pagal komitologijos procedūrą. Remiantis Europos Komisijos 
generalinio sekretoriaus metinėmis ataskaitomis, per pastaruosius trejus metus (2006–
2008 m.) Europos Komisija šioje srityje priėmė 795 įgyvendinimo priemones.

Dauguma šių priemonių priimamos pagal valdymo procedūrą, nustatytą Sprendimo 
1999/468/EB (komitologija) 4 straipsnyje.

Vystymosi komiteto netenkino ši procedūra. Taigi jau pagal buvusią Sutartį pasiūlyta 
pakeitimų, pagal kuriuos sprendimams dėl išorės santykių priemonės būtų taikoma 
reguliavimo procedūra su tikrinimu.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, dabartinės komitologijos nuostatos turės būti pakeistos 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
290 ir 291 straipsnius.

Šiuo metu su Komisija ir kitu teisės aktų leidėju vyksta sudėtingos derybos, kuriose 
Vystymosi komitetas siekia, kad išorės santykių finansinėms priemonėms būtų taikomos 
Sutarties nuostatos dėl deleguotųjų aktų (290 straipsnis).

Taigi Vystymosi komitetas negali pritarti automatiniam dabartinės valdymo procedūros 
keitimui nagrinėjimo procedūra.

Itin svarbu priminti, kad vystomojo bendradarbiavimo politikai taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra, taigi Europos Parlamentas ir Taryba veikia kaip lygiaverčiai teisės aktų leidėjai.
Dėl šios priežasties Europos Parlamentas turėtų naudotis visais susijusiais kontrolės 
įgaliojimais, kai kalbama apie deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai Parlamentas turėtų visų pirma išlaikyti turimas teises (tikrinimo teisė, demokratinė 
priežiūra ir galimybė susipažinti su informacija) ir galbūt siekti, kad jos būtų stiprinamos.

Vienas iš galimų būdų užtikrinti, kad Europos Parlamentui būtų sudaromos vienodos sąlygos, 
– suteikti Europos Parlamento atstovams galimybę dalyvauti „valstybių narių atstovų 
komitetų“ posėdžiuose.

Galiausiai, ir Europos Parlamentas, ir Taryba turėtų turėti galimybę prieštarauti įgyvendinimo 
priemonės projektui, jei jis prieštarautų Sąjungos teisės aktui.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatomos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
291 straipsnį Komisijai suteikiamų 
įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo
taisyklės ir bendrieji principai

Pagrindimas

Siūlomame reglamente bus reglamentuojama ne tik kontrolė, bet ir visų įgyvendinimo 
įgaliojimų vykdymas pagal SESV 291 straipsnį. Be to, Europos Parlamentui, kaip vienam iš 
teisės aktų leidėjų, turėtų būti sudaromos tokios pačios sąlygos, kaip Tarybai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo dabar reikalaujama, kad Europos 
Parlamentas ir Taryba nustatytų valstybių 
narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, 
mechanizmų taisykles ir bendruosius 
principus.

(3) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo dabar reikalaujama, kad Europos 
Parlamentas ir Taryba nustatytų Komisijai 
suteikiamų įgyvendinimo įgaliojimų 
vykdymo taisykles ir bendruosius 
principus.

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Būtina užtikrinti, kad tokios kontrolės (4) Būtina užtikrinti, kad kontrolės 
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procedūros būtų aiškios, veiksmingos ir 
proporcingos įgyvendinimo aktų pobūdžiui 
ir kad atitiktų Sutartyje numatytus 
institucinius reikalavimus ir įgytą patirtį 
bei bendrą praktiką įgyvendinant 
Sprendimą 1999/468/EB.

procedūros būtų aiškios, veiksmingos ir 
proporcingos įgyvendinimo aktų pobūdžiui 
ir kad atitiktų Sutartyje numatytus 
institucinius reikalavimus, Europos 
Parlamento ir Tarybos lygybę visų teisės 
aktų, priimamų pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, atžvilgiu ir įgytą patirtį bei 
bendrą praktiką įgyvendinant Sprendimą 
1999/468/EB.

Pagrindimas

Paaiškinama.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reikėtų nustatyti kriterijus, kuriais 
būtų apibrėžta procedūra, taikytina
įgyvendinimo aktams priimti. Siekiant 
didesnio nuoseklumo ir norint užtikrinti, 
kad procedūriniai reikalavimai būtų 
proporcingi priimamų įgyvendinimo aktų 
pobūdžiui, šie kriterijai turėtų būti 
privalomi.

(8) Nepažeidžiant įgyvendinimo aktams 
priimti taikytinos procedūros, 
apibrėžiamos pagrindiniame teisės akte, 
nagrinėjimo procedūra iš esmės turėtų 
būti naudojama bendrosioms 
įgyvendinimo priemonėms priimti, kai 
reikia vienodų sąlygų.

Pagrindimas

Nuspręsti, ar naudoti patariamąją procedūrą, pagal kurią daugiau įgaliojimų suteikiama 
Komisijai, ar nagrinėjimo procedūrą, pagal kurią daugiau įgaliojimų turi valstybės narės, 
turėtų vienas iš pagrindinio teisės akto leidėjų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma tik priimant bendrojo pobūdžio 
priemones, skirtas pagrindiniams teisės 

(9) Pagal nagrinėjimo procedūrą turėtų 
būti numatyta, kad kontrolė būtų vykdoma
taip, kad priemonių nebūtų galima priimti, 
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aktams įgyvendinti, ir specialias 
priemones, kurios gali turėti svarbų 
poveikį. Šia procedūra turėtų būti
numatyta, kad valstybės narės vykdytų 
kontrolę taip, kad priemonių nebūtų galima 
priimti, jeigu jos neatitinka komiteto 
nuomonės, išskyrus itin išskirtines 
aplinkybes, kai Komisija, nepaisydama 
neigiamos nuomonės, turėtų galėti priimti 
ir taikyti priemones ribotą laikotarpį.
Komisija turėtų galėti peržiūrėti priemonių 
projektą tuo atveju, jeigu komitetas 
nepateikia nuomonės, atsižvelgdama į 
komitete pareikštas pozicijas.

jeigu jos neatitinka komiteto nuomonės, 
išskyrus itin išskirtines aplinkybes, kai 
Komisija, nepaisydama neigiamos 
nuomonės, turėtų galėti priimti ir taikyti 
priemones ribotą laikotarpį. Komisija 
turėtų galėti peržiūrėti priemonių projektą 
tuo atveju, jeigu komitetas nepateikia 
nuomonės, atsižvelgdama į komitete 
pareikštas pozicijas.

Pagrindimas

Nuspręsti, ar naudoti patariamąją procedūrą, pagal kurią daugiau įgaliojimų suteikiama
Komisijai, ar nagrinėjimo procedūrą, pagal kurią daugiau įgaliojimų turi valstybės narės, 
turėtų vienas iš pagrindinio teisės akto leidėjų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Patariamoji procedūra turėtų būti 
taikoma visais kitais atvejais ir tuomet, kai 
ji laikoma tinkamiausia.

Išbraukta.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir 
bendrieji principai, kuriais nustatomi 
mechanizmai, taikytini tais atvejais, kai 
teisiškai privalomu Sąjungos teisės aktu 
(toliau – pagrindinis teisės aktas) 
reikalaujama, kad valstybės narės 
kontroliuotų, kaip Komisija priima 

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir 
bendrieji principai, kuriais nustatomi 
mechanizmai, taikytini tais atvejais, kai
teisiškai privalomu Sąjungos teisės aktu 
(toliau – pagrindinis teisės aktas) 
reikalaujama vienodų įgyvendinimo sąlygų 
ir numatoma, kad valstybės narės 
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privalomus įgyvendinimo aktus. kontroliuotų, kaip Komisija priima 
įgyvendinimo aktus.

Pagrindimas

Paaiškinama.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nagrinėjimo procedūrą galima taikyti 
tik priimant šias priemones:

2. Nagrinėjimo procedūra iš esmės 
taikoma priimant bendrąsias įgyvendinimo 
priemones, kai reikia vienodų sąlygų.

a) bendrojo pobūdžio įgyvendinimo 
priemones;
b) kitas įgyvendinimo priemones, 
susijusias su:
i) bendra žemės ūkio politika ir bendra 
žuvininkystės politika;
ii) aplinka, saugumu ir sauga arba 
žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos 
apsauga ar sauga;
iii) bendra prekybos politika.

Pagrindimas

Nuspręsti, ar naudoti patariamąją procedūrą, pagal kurią daugiau įgaliojimų suteikiama 
Komisijai, ar nagrinėjimo procedūrą, pagal kurią daugiau įgaliojimų turi valstybės narės, 
turėtų vienas iš pagrindinio teisės akto leidėjų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms kitoms įgyvendinimo 
priemonėms ir, kai tinkama, 2 dalyje 
nurodytoms įgyvendinimo priemonėms 

Išbraukta.
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taikoma patariamoji procedūra.

Pagrindimas

Nuspręsti, ar naudoti patariamąją procedūrą, pagal kurią daugiau įgaliojimų suteikiama 
Komisijai, ar nagrinėjimo procedūrą, pagal kurią daugiau įgaliojimų turi valstybės narės, 
turėtų vienas iš pagrindinio teisės akto leidėjų.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Prieštaravimai dėl įgyvendinimo 

priemonių projektų
Jei Europos Parlamentas ar Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl įgyvendinimo 
priemonių projekto, kurio priėmimas 
svarstomas ir kuris pateiktas komitetui 
vadovaujantis pagrindiniu teisės aktu, 
priimtu pagal SESV 294 straipsnį, dėl to, 
kad tokios priemonės neatitiktų 
pagrindinio teisės akto, Komisija tokį 
priemonių projektą nagrinėja iš naujo.
Komisija gali atsiimti tokį įgyvendinimo 
priemonių projektą, dėl kurio Europos 
Parlamentas ar Taryba pareiškė 
prieštaravimą, arba pasiūlyti naują 
projektą, kuriame būtų atsižvelgiama į 
Europos Parlamento ir Tarybos pastabas.

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti Europos Parlamento turimą tikrinimo teisę. Taigi reglamente reikėtų pateikti 
nuorodą į Sprendimo 99/468 8 straipsnį.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) valstybių narių atstovų pozicijos ir šių 
pozicijų motyvai,

Pagrindimas

Valstybių narių atstovų pozicijos turi būti prieinamos Europos Parlamentui (kurio visi 
plenariniai ir komitetų posėdžiai yra vieši).

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
naudotis 1 dalyje nurodyta informacija.

2. Europos Parlamentas, Taryba ir 
valstybės narės gali vienodomis sąlygomis
naudotis 1 dalyje nurodyta informacija.
Šiuo tikslu Europos Parlamentas ir 
Taryba tuo pačiu metu ir tomis pačiomis 
sąlygomis, kaip ir komitetų nariai, gauna 
visą 1 dalyje nurodytą informaciją.

Pagrindimas

Pakeitime paaiškinamos informacijos perdavimo sąlygos, t. y. perimamos aktualios 2008 m. 
birželio 3 d. Tarpinstitucinio susitarimo nuostatos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamento atstovai gali 
patekti į komitetų posėdžius kaip 
stebėtojai.
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Pagrindimas

Komitetų posėdžiai turi būti atviri Europos Parlamento (kurio visi plenariniai ir komitetų 
posėdžiai yra vieši) stebėtojams.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis
Sprendimo 1999/468/EB panaikinimas

Išbraukta.

Sprendimas 1999/468/EB panaikinamas.
Panaikintojo sprendimo 5a straipsnio 
poveikis išlieka galiojančiuose 
pagrindiniuose teisės aktuose, kuriuose 
pateikiama nuoroda į tą straipsnį.

Pagrindimas

Tol, kol bus priimtas sprendimas dėl 290 straipsnio (deleguotieji aktai) taikymo išorės 
santykių finansinėms priemonėms, šioje srityje turės būti tam tikru požiūriu toliau taikomas 
Komitologijos sprendimas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei pagrindiniuose teisės aktuose, 
priimtuose iki įsigaliojant šiam 
reglamentui, numatyta, kad Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus pagal 
Sprendimą 1999/468/EB, taikomos šios 
taisyklės:

Išbraukta.

a) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 
3 straipsnį laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 4 straipsnį;
b) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 4 
ir 5 straipsnius laikomos nuorodomis į šio 
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reglamento 5 straipsnį;
c) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 
6 straipsnį laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 6 straipsnį;
d) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 7 
ir 8 straipsnius laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 8 straipsnį.
2. Šio reglamento 3 ir 7 straipsniai 
taikomi visiems dabartiniams komitetams.

Pagrindimas

Atliekant automatinį derinimą, kurį siūlo Komisija, būtų pakenkta Europos Parlamento 
prerogatyvoms. Atitinkamas leidimas galėtų būti suteiktas pasiekus susitarimą dėl 
290 straipsnio (deleguotieji aktai) taikymo išorės santykių priemonėms.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Galiojančių teisės aktų pritaikymas

Komisija įsipareigoja iki 2010 m. gruodžio 
31 d. išnagrinėti galiojančius Sąjungos 
teisės aktus ir pateikti būtinus pasiūlymus 
dėl teisės akto, pagal kuriuos minėtieji 
teisės aktai būtų suderinti su Lisabonos 
sutarties nuostatomis, ypač su SESV 290 
ir 291 straipsniais.

Pagrindimas

Atliekant automatinį derinimą, kurį siūlo Komisija, būtų pakenkta Europos Parlamento 
prerogatyvoms. Atitinkamas leidimas galėtų būti suteiktas susitarus dėl 290 straipsnio 
(deleguotieji aktai) taikymo išorės santykių priemonėms.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis
Derinimo apribojimai

Šio reglamento 10 straipsnis netaikomas:
2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) 
Nr. 1905/2006, nustatančiam vystomojo 
bendradarbiavimo finansinę priemonę1;
2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentui (EB) 
Nr. 1638/2006, išdėstančiam bendrąsias 
nuostatas, kurios nustato Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonę2;
2006 m. lapkričio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) 
Nr. 1717/2006, nustatančiam stabilumo 
priemonę3;
2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) 
Nr. 1889/2006, įsteigiančiam demokratijos 
ir žmogaus teisių rėmimo visame 
pasaulyje finansavimo priemonę4;
2007 m. vasario 19 d. Tarybos 
reglamentui (Euratomas) Nr. 300/2007, 
nustatančiam bendradarbiavimo 
branduolinės saugos srityje priemonę5;
2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentui (EB) Nr. 1934/2006, 
nustatančiam bendradarbiavimo su 
pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas 
gaunančiomis šalimis ir teritorijomis 
finansavimo priemonę6;
2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentui 
(EB) Nr. 1085/2006, nustatančiam 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
(IPA)7;
2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) 
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Nr. 1337/2008, sukuriančiam priemonę, 
skirtą greitai reaguoti į sparčiai 
didėjančias maisto kainas besivystančiose 
šalyse8;
2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimui 
2006/526/EB dėl Europos bendrijos ir 
Grenlandijos bei Danijos Karalystės 
santykių9;
1996 m. birželio 20 d. Tarybos 
reglamentui (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos10.
1 OL L 378, 2006 12 27, p. 41.
2 OL L 310, 2006 11 9, p. 1.
3 OL L 327, 2006 11 24, p. 1.
4 OL L 386, 2006 12 29, p. 1.
5 OL L 81, 2007 3 22, p. 1.
6 OL L 405, 2006 12 30, p. 41.
7 OL L 210, 2006 7 31, p. 82.
8 OL L 354, 2008 12 31, p. 62.
9 OL L 208, 2006 7 29, p. 28.
10 OL L 163, 1996 7 2, p. 1.

Pagrindimas

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present 
amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to 
measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento 10 straipsnis taikomas Išbraukta.
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