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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: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 
2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012)0061),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0054/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento 
patvirtintą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 355 straipsnio 6 dalį Europos 
Vadovų Tarybai suteikiama galimybė atitinkamos valstybės narės iniciatyva, pasikonsultavus 
su Komisija, vieningai priimti sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas 1 ir 2 dalyse nurodytos 
su Danija, Prancūzija ar Nyderlandais susijusios šalies ar teritorijos statusas Sąjungos 
atžvilgiu. 

2010 m. birželio 30 d. laišku Prancūzijos Respublika paprašė Europos Vadovų Tarybos 
priimti tokį sprendimą dėl Sen Bartelemi salos, kad jos statusas iš atokiausio regiono būtų 
pakeistas į Europos Sąjungos asocijuotos užjūrio šalies ir teritorijos statusą. 

2010 m. spalio 29 d. Europos Vadovų Taryba priėmė Sprendimą 2010/718/ES, kuriuo nuo 
2012 m. sausio 1 d. iš dalies keičiamas Prancūzijos Sen Bartelemi bendrijos statusas.

Taigi siekdama, kad Europos Vadovų Tarybos sprendimas būtų veiksmingai įgyvendinamas, 
Taryba pagal SESV 203 straipsnio nuostatas vieningai, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, turi iš dalies pakeisti savo sprendimą dėl užjūrio 
šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos. 

Todėl siūloma keisti Tarybos sprendimo 2001/822/EB IA priedą, kad į jį būtų įterpta nauja 
įtrauka, kuria Sen Bartelemi įtraukiama į užjūrio šalių ir teritorijų sąrašą. 

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad šis statuso pakeitimas atitinka Sen Bartelemi teritorijos 
poreikius ir specifiką ir juo nėra pažeidžiami Sąjungos interesai, todėl siūlo pritarti Komisijos 
pasiūlymui. 

Sen Bartelemi tampa 26-ąja Europos Sąjungos asocijuota užjūrio šalimi ar teritorija. Suteikus 
Sen Bartelemi užjūrio šalies ir teritorijos statusą Europos Sąjunga su Sen Bartelemi palaikys 
naują abipusę ir tvarią partnerystę, kuri atitinka teritorijos ypatumus, bet nekelia abejonių dėl 
jos priklausymo Europai. Sen Bartelemi valiuta išlieka euras, o jos piliečiai ir toliau yra 
Europos Sąjungos piliečiai. Taigi ryšiai su Europos Sąjunga ir toliau išlaikomi. 

Dėl šio statuso pakeitimo Sen Bartelemi galės stiprinti savo ryšius su regioniniais subjektais, 
visų pirma užjūrio šalimis ir teritorijomis, Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis
ir Karibų jūros valstybių  atokiausiais regionais ir taip prisidėti prie geresnio europinio 

modelio populiarinimo ir europinių vertybių sklaidos.


