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Pakeitimas 8
Satu Hassi

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, apibrėžtos 
pagrindiniuose aktuose, nagrinėjimo 
procedūra iš esmės turi būti naudojama 
bendroms įgyvendinimo priemonėms 
priimti, kai reikia vienodų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Negali būti nustatyta jokių kriterijų, jei galiojantys teisės aktai nėra suderinti pagal 
290 straipsnio dėl deleguotųjų aktų nuostatas, kurias dabar galima taikyti ir tose srityse, 
kuriose Parlamentas po Lisabonos sutarties priėmimo tapo vienu iš teisės aktų leidėjų. 
„Pasitikėk, bet nepamiršk ir patikrinti“. Taigi, turėtų būti nustatyta taisyklė taikyti 
nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 9
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9) Pagrindiniame teisės akte turėtų būti 
nustatyta procedūra, taikoma tvirtinant 
įgyvendinimo aktus. Nagrinėjimo 
procedūra turėtų būti taikoma tik priimant 
bendrojo pobūdžio priemones, kuriomis 
nėra papildomos arba iš dalies keičiamos 
neesminės teisės akto nuostatos pagal 
SESV 290 straipsnį. Šia procedūra turėtų 
būti numatyta, kad valstybės narės vykdytų 
kontrolę taip, kad priemonių nebūtų galima 
priimti, jeigu jos neatitinka komiteto 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 10
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9) Pagrindiniame teisės akte turėtų būti 
nurodyta kokioms priemonėms turėtų būti 
taikoma nagrinėjimo procedūra, ir 
kokioms priemonėms – patariamoji 
procedūra. Nagrinėjimo procedūra iš 
esmės turėtų būti taikoma priimant 
bendrojo pobūdžio priemones, skirtas 
pagrindiniams teisės aktams įgyvendinti.
Šia procedūra turėtų būti numatyta, kad 
valstybės narės vykdytų kontrolę taip, kad 
priemonių nebūtų galima priimti, jeigu jos 
neatitinka komiteto nuomonės, arba jei 
dauguma joms prieštarauja, išskyrus itin 
išskirtines aplinkybes, kai Komisija, 
nepaisydama neigiamos nuomonės, turėtų 
galėti priimti ir taikyti priemones ribotą 
laikotarpį. Komisija turėtų peržiūrėti 
priemonių projektą tuo atveju, jeigu 
komitetas nepateikia nuomonės, 
atsižvelgdama į komitete pareikštas 
pozicijas.

Or. en

Pagrindimas

Negali būti nustatyta jokių kriterijų, jei galiojantys teisės aktai nėra suderinti pagal 
291 straipsnio dėl deleguotųjų aktų nuostatas, kurias dabar galima taikyti ir tose srityse, 
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kuriose Parlamentas po Lisabonos sutarties priėmimo tapo vienu iš teisės aktų leidėjų. 
„Pasitikėk, bet nepamiršk ir patikrinti“. Taigi, jei netaikomas 291 straipsnis, turi būti 
numatyta laikytis nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 11
Satu Hassi

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.

Or. en

Pagrindimas

Demokratija – tai kontrolė ir pusiausvyra kartu. Iš esmės, įgaliojimų perdavimas turi būti 
kontroliuojamas. Taigi, būtų nepriimtina patariamąją procedūrą naudoti kaip standartinį 
pasirinkimą.

Pakeitimas 12
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
būti reguliariai informuojami apie 
komitetų darbą.

12) Gavus atitinkamus dokumentus,
Europos Parlamentas ir Taryba turėtų būti 
nedelsiant, išsamiai ir vienodai 
informuojami apie komitetų darbą.

Or. en

Pagrindimas

Nepakanka to, kad Parlamentas ir Taryba būtų informuojami reguliariai. Abu turi būti 
informuojami laiku.
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Pakeitimas 13
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
būti reguliariai informuojami apie komitetų 
darbą.

12) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
būti reguliariai ir kaip galima greičiau 
informuojami apie komitetų darbą.

Or. en

Pakeitimas 14
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) Sprendimas 1999/468/EB turėtų būti 
panaikintas. Siekiant užtikrinti perėjimą 
nuo Sprendime 1999/468/EB nustatytos 
tvarkos prie šiame reglamente nustatytos 
tvarkos, bet kuri galiojančių teisės aktų 
nuoroda į tame sprendime numatytas 
procedūras, išskyrus jo 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, turėtų būti suprantama kaip 
nuoroda į atitinkamas šiame reglamente 
numatytas procedūras. 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 
poveikis turėtų būti išlaikytas 
galiojančiuose pagrindiniuose teisės 
aktuose, kuriuose pateikiama nuoroda į tą 
straipsnį.

14) Sprendimas 1999/468/EB turėtų būti 
panaikintas, kai tik galiojantys 
pagrindiniai teisės aktai bus suderinti su 
SESV 290 ir 291 straipsniais.

Or. en

Pagrindimas

Automatinis suderinimas sugrąžintų į padėtį, kuri buvo prieš Lisabonos sutartį, tačiau tai 
nepriimtina atsižvelgiant į tai, kad nuo to laiko Parlamento galios padidėjo. Visose politikos 
srityse, kuriose prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai bendro sprendimo procedūra nebuvo 
taikoma, galima buvo taikyti tik įgyvendinimo aktus, kadangi būtina reguliavimo procedūros 
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su tikrinimu taikymo sąlyga buvo tai, kad teisės aktas būtų priimtas pagal bendro sprendimo 
procedūrą. Tai nepriimtina. Norint tas sritis, kuriose Parlamentas neseniai tapo vienu iš 
teisės aktų leidėjų, suderinti su 291 straipsniu, būtina pirmiausia jas tinkamai suderinti su 
290 straipsniu.

Pakeitimas 15
Satu Hassi

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 
privalomus įgyvendinimo aktus.

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu norima aiškiau išdėstyti, kad reglamentas taikomas tik tais atvejais, kai 
įgyvendinimo sąlygos turi būti vienodos pagal 291 straipsnį, o ne visiems įgyvendinimo 
aktams. Įgyvendinimo aktuose gali būti nustatomos techninės gairės, kurios nėra teisiškai 
privalomos. Tokie aktai gali būti politiniu požiūriu svarbūs (pvz., Direktyvos 2001/18 
techniniai nurodymai), taigi juose taip pat gali būti reikalaujama kontroliuoti.

Pakeitimas 16
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nagrinėjimo procedūrą galima taikyti
tik priimant šias priemones:

2. Nagrinėjimo procedūra iš esmės 
taikoma priimant įgyvendinimo priemones, 
kurias reikalaujama įgyvendinti 
vienodomis sąlygomis, jei jomis nėra 
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papildomos arba iš dalies keičiamos 
neesminės teisės akto nuostatos pagal 
SESV 290 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Negali būti nustatyta jokių kriterijų, jei galiojantys teisės aktai nėra suderinti pagal 291 
straipsnio dėl deleguotųjų aktų nuostatas, kurias dabar galima taikyti ir tose srityse, kuriose 
Parlamentas po Lisabonos sutarties priėmimo tapo vienu iš teisės aktų leidėjų. „Pasitikėk, bet 
nepamiršk ir patikrinti“. Taigi, jei netaikomas 291 straipsnis, turi būti numatyta laikytis 
nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 17
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nagrinėjimo procedūrą galima taikyti tik
priimant šias priemones:

2. Nagrinėjimo procedūrą galima taikyti 
priimant šias priemones:

Or. en

Pakeitimas 18
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrojo pobūdžio įgyvendinimo 
priemones;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka to paties autoriaus pateiktą 2 straipsnio 2 dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 19
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrojo pobūdžio įgyvendinimo 
priemones;

a) bendrojo pobūdžio įgyvendinimo 
priemones, kuriomis nėra papildomos 
arba iš dalies keičiamos neesminės teisės 
akto nuostatos pagal SESV 290 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 20
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitas įgyvendinimo priemones, 
susijusias su:

Išbraukta.

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.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka to paties autoriaus pateiktą 2 straipsnio 2 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 21
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) aplinka, saugumu ir sauga arba 
žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos 
apsauga ar sauga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 22
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka to paties autoriaus pateiktą 2 straipsnio 2 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 23
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu priemonių projektas neatitinka 
komiteto nuomonės, Komisija šių 
priemonių nepriima. Pirmininkas gali 
pateikti priemonių projektą tolesniam 
komiteto svarstymui arba gali pateikti iš 
dalies pakeistą priemonių projekto versiją.

3. Jeigu priemonių projektas neatitinka 
komiteto nuomonės arba jeigu komitetas 
nepareiškia jokios nuomonės, Komisija 
šių priemonių nepriima ir nedelsdama 
pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, 
kurių reikėtų imtis, arba iš dalies pakeistą 
priemonių projekto versiją tolesniam 
svarstymui ir apie tai informuoja Europos 
Parlamentą.



AM\816195LT.doc 11/18 PE441.271v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 24
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu nuomonė nepareiškiama, Komisija 
gali priimti priemonių projektą. Kai 
Komisija priemonių projekto nepriima,
pirmininkas gali pateikti komitetui iš 
dalies pakeistą priemonių projekto versiją.

4. Jeigu nuomonė nepareiškiama, Komisija 
neturi priimti priemonių projekto, jei 
dauguma prieštarauja priemonei, kaip 
nustatyta SESV 238 straipsnio 1 dalyje. 
Pirmininkas gali pateikti komitetui iš 
dalies pakeistą priemonių projekto versiją.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomus įgyvendinimo aktus turėtų paremti bent jau paprasta valstybių narių 
dauguma.

Pakeitimas 25
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu nuomonė nepareiškiama, Komisija 
gali priimti priemonių projektą. Kai 
Komisija priemonių projekto nepriima, 
pirmininkas gali pateikti komitetui iš dalies 
pakeistą priemonių projekto versiją.

4. Jeigu per pagrįstą laikotarpį Taryba 
nepareiškia nuomonės, Komisija gali 
priimti priemonių projektą. Kai Komisija 
priemonių projekto nepriima, pirmininkas 
gali pateikti komitetui iš dalies pakeistą 
priemonių projekto versiją.

Or. fr
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Pakeitimas 26
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdami pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnį priimto 
pagrindinio akto tikslų Europos 
Parlamentas arba Taryba gali, 
nepaisydami komiteto nuomonės, 
prieštarauti priemonių pasiūlymui, jei šis 
priemonių pasiūlymas neatitinka teisės 
akto leidėjo ketinimų, išreikštų 
pagrindiniame teisės akte.
Tokiu atveju siūlomos priemonės 
nepriimamos. Atsižvelgdama į Europos 
Parlamento ar Tarybos prieštaravimus 
Komisija gali pateikti komitetui 
persvarstytą priemonių projektą.
Šiuo atveju Komisija informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie veiksmų, kurių 
ji ketina imtis.

Or. fr

Pakeitimas 27
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdama nuo 3 dalies nuostatų, 
Komisija gali priimti priemonių, kurios 
neatitinka komiteto nuomonės, projektą tuo 
atveju, kai jų nepriėmus per būtiną terminą 
būtų smarkiai sutrikdytos rinkos arba
kiltų grėsmė žmonių arba finansinių 
Sąjungos interesų apsaugai ar saugai.

Nukrypdama nuo 3 ir 4 dalių nuostatų, 
Komisija gali priimti priemonių, kurios 
neatitinka komiteto nuomonės arba dėl 
kurių nuomonė nepareiškiama ir, kaip 
nustatyta SESV 238 straipsnio 1 dalyje, 
dauguma prieštarauja priemonei, projektą 
tuo atveju, kai jų nepriėmus per būtiną 
terminą kiltų grėsmė žmonių arba 
finansinių Sąjungos interesų apsaugai ar 
saugai.
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Or. en

(Susijęs su to paties autoriaus pateiktu 4 dalies pakeitimu).

Pagrindimas

Pakeitimu praplečiama Komisijos teisė nukrypti taip pat tuo atveju, jei nuomonė nebuvo 
pareikšta ir valstybės narės prieštaravo paprasta balsų dauguma. Sunku suprasti kodėl 
smarkus rinkų sutrikdymas galėtų būti naudojamas kaip kriterijus leidžiant Komisijai spręsti 
nepaisant valstybių narių daugumos pozicijos.

Pakeitimas 28
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tokiu atveju Komisija iš karto praneša 
komitetui, dėl kokių priežasčių ji priėmė 
priemones, ir gali jas pateikti antram
svarstymui komitete. Jeigu priimtos 
priemonės neatitinka antros komiteto 
nuomonės arba jeigu priemonės 
nepateikiamos antram svarstymui per 
mėnesį nuo jų priėmimo, Komisija tuojau 
pat priemones atšaukia. Jeigu priemonės 
atitinka antrą komiteto nuomonę arba jeigu 
nepareiškiama nuomonė, šios priemonės 
lieka galioti.

 Tokiu atveju Komisija iš karto praneša 
komitetui, dėl kokių priežasčių ji priėmė 
priemones, ir gali jas pateikti antram 
svarstymui komitete. Jeigu priimtos 
priemonės neatitinka antros komiteto 
nuomonės, arba jeigu nepareiškiama 
nuomonė, o dauguma prieštarauja 
priemonei, kaip nustatyta SESV 
238 straipsnio 1 dalyje, arba jeigu 
priemonės nepateikiamos antram 
svarstymui per mėnesį nuo jų priėmimo, 
Komisija tuojau pat priemones atšaukia. 
Jeigu priemonės atitinka antrą komiteto 
nuomonę arba jeigu nepareiškiama 
nuomonė ir, kaip nustatyta SESV 
238 straipsnio 1 dalyje, dauguma 
neprieštarauja priemonei, šios priemonės 
lieka galioti.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybės narės paprasta balsų dauguma prieštarauja priemonei antrojo svarstymo metu, 
Komisija neturėtų turėti teisės patvirtinti priemonę.
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Pakeitimas 29
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu atveju Komisija iš karto praneša 
komitetui, dėl kokių priežasčių ji priėmė 
priemones, ir gali jas pateikti antram 
svarstymui komitete. Jeigu priimtos 
priemonės neatitinka antros komiteto 
nuomonės arba jeigu priemonės 
nepateikiamos antram svarstymui per 
mėnesį nuo jų priėmimo, Komisija tuojau 
pat priemones atšaukia. Jeigu priemonės 
atitinka antrą komiteto nuomonę arba jeigu 
nepareiškiama nuomonė, šios priemonės 
lieka galioti.

Tokiu atveju Komisija iš karto praneša 
komitetui, Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl kokių priežasčių ji priėmė 
priemones, ir gali jas pateikti antram 
svarstymui komitete. Jeigu priimtos 
priemonės neatitinka antros komiteto 
nuomonės arba jeigu priemonės 
nepateikiamos antram svarstymui per 
mėnesį nuo jų priėmimo, Komisija tuojau 
pat priemones atšaukia. Jeigu priemonės 
atitinka antrą komiteto nuomonę arba jeigu 
nepareiškiama nuomonė, šios priemonės 
lieka galioti.

Or. fr

Pakeitimas 30
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) balsavimo rezultatai, d) balsavimo rezultatai, įskaitant 
kiekvienos valstybės narės poziciją,

Or. en

Pagrindimas

Svarbu žinoti ne tik galutinį balsavimo rezultatą, bet ir kaip balsavo kiekviena valstybė narė.

Pakeitimas 31
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Europos Parlamentas ir Taryba gauna 
1 dalyje nurodytą informaciją, kai tik 
tokia informacija turima.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkama informacija turėtų būti siunčiama Parlamentui ir Tarybai iškart, kai tik ji turima, 
kad minėtos institucijos galėtų naudotis nustatyta analitinės priežiūros teise.

Pakeitimas 32
Jo Leinen

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 ir Taryba kiek 
įmanoma greičiau gali naudotis 1 dalyje 
nurodyta informacija.

Or. en

Pakeitimas 33
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamento atstovai turi 
galėti pateikti į komiteto posėdžius kaip 
stebėtojai.

Or. en

Pagrindimas

Parlamentui taip pat turėtų būti leidžiama dalyvauti komiteto posėdžiuose.
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Pakeitimas 34
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimas 1999/468/EB panaikinamas. Sprendimas 1999/468/EB panaikinamas 
nuo [...*].
* įrašyti galiojančių teisės aktų pritaikymo 
įsigaliojimo datą kaip minima 10a straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis komitologijos sprendimas turėtų būti panaikintas tik pritaikius galiojančius teisės 
aktus.

Pakeitimas 35
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galiojančių pagrindinių teisės aktų 
pritaikymas

Išbraukta.

1. Jei pagrindiniuose teisės aktuose, 
priimtuose iki įsigaliojant šiam 
reglamentui, numatyta, kad Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus pagal 
Sprendimą 1999/468/EB, taikomos šios 
taisyklės:
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 
reglamento 5 straipsnį;
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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.

Or. en

Pagrindimas

Automatinis suderinimas sugrąžintų į padėtį, kuri buvo prieš Lisabonos sutartį, tačiau tai 
nepriimtina atsižvelgiant į tai, kad nuo to laiko Parlamento galios padidėjo. Visose politikos 
srityse, kuriose prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai bendro sprendimo procedūra nebuvo 
taikoma, galima buvo taikyti tik įgyvendinimo aktus, kadangi būtina reguliavimo procedūros 
su tikrinimu taikymo sąlyga buvo tai, kad teisės aktas būtų priimtas pagal bendro sprendimo 
procedūrą. Tai nepriimtina.

Pakeitimas 36
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija nagrinėja galiojančius 
Europos teisės aktus ir iki 2011 m. 
gruodžio mėn. pateikia teisės akto 
pasiūlymą, kuriame apibrėžia, kokios 
priemonės atitinka nuostatas dėl Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnyje numatytų deleguotųjų 
aktų arba dėl Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 291 straipsnyje 
numatytų įgyvendinimo aktų.

Or. fr
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Pakeitimas 37
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Galiojančių teisės aktų pritaikymas

Praėjus metams po šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija nagrinėja 
galiojančius Sąjungos tesės aktus ir 
pateikia būtinus teisės aktų pasiūlymus 
siekiant jį suderinti su Lisabonos sutarties 
ir ypač su SESV 290 ir 291 straipsnių 
nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Suderinti galima tik kiekvienu atveju atskirai. Reikia nustatyti aiškų terminą, iki kurio 
Komisija turi pateikti būtinus pasiūlymus.

Pakeitimas 38
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento 10 straipsnis taikomas 
nuo 2010 m. gruodžio 1 d.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

10 straipsnio išbraukimo pasekmė.


