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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 pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 428/2009, 
nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių 
tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą
(0000/2014 – C7-0000-2014 – 2011/0310(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (0000/2014 – C7-
0000/2014),

– atsižvelgdamas į savo poziciją1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 
Tarybai (COM(2011) 0704) per pirmąjį svarstymą,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui 
(A7-0000/2014),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pritaria Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios 
rezoliucijos;

3. atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

4. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

5. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

6. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos 
visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis 
aktas kartu su visais prie šios rezoliucijos pridedamais pareiškimais būtų paskelbtas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

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

                                               
1 Priimti tekstai, 2012 10 23, P7_TA(2012)0383.
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TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl dvejopo naudojimo 

prekių eksporto kontrolės sistemos peržiūros

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pripažįsta, kad svarbu nuolat didinti ES strateginių 

prekių eksporto kontrolės režimo veiksmingumą ir suderinamumą, užtikrinant aukšto lygio 

saugumą ir tinkamą skaidrumą nesudarant kliūčių konkurencingumui ir teisėtai prekybai 

dvejopo naudojimo prekėms.

Visos trys institucijos mano, kad sistemą reikia modernizuoti ir labiau suderinti siekiant 

atsižvelgti į naujas grėsmes ir technologinių pokyčių spartą, sumažinti iškraipymus, sukurti 

tikrą dvejopo naudojimo prekių bendrąją rinką (vienodas sąlygas eksportuotojams) ir toliau 

būti eksporto kontrolės pavyzdžiu trečiosioms šalims.

Šiuo tikslu būtina supaprastinti kontrolės sąrašų (reglamento priedai) atnaujinimo procesą; 

sustiprinti rizikos įvertinimą ir keitimąsi informacija, parengti tobulesnius pramonės 

standartus ir sumažinti įgyvendinimo skirtumus.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pripažįsta su tam tikrų informacinių ir ryšių 

technologijų (IRT), kurios galėtų būti panaudotos pažeidžiant žmogaus teises ir pakenkti ES 

saugumui, eksportu susijusius klausimus, visų pirma masinio sekimo, stebėsenos, 

lokalizavimo, atsekimo ir cenzūravimo technologijų, taip pat programinės įrangos 

pažeidžiamumų atveju.

Šiuo klausimu buvo pradėtos techninės konsultacijos, be kita ko, rengiamuose ES tarpusavio 

vizituose dėl dvejopo naudojimo prekių, Dvejopo naudojimo prekių koordinavimo grupėje ir 

pagal eksporto kontrolės režimus, ir toliau imamasi veiksmų tais atvejais, kai reikia veikti 

nedelsiant, taikant sankcijas (pagal SESV 215 straipsnį) arba nacionalines priemones. Taip pat 

bus dedamos intensyvesnės pastangos siekiant propaguoti daugiašalius susitarimus dėl 

eksporto kontrolės režimų ir bus išnagrinėtos galimybės šį klausimą spręsti vykstančios ES 

dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės politikos peržiūros kontekste ir rengiant 

Komisijos komunikatą. Visos trys institucijos atkreipė dėmesį į 2013 m. gruodžio 4 d. 

Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių susitarimą įdiegti sudėtingų sekimo priemonių, 

suteikiančių neteisėtą prieigą prie kompiuterinių sistemų, kontrolę ir IP tinklo sekimo sistemų 

kontrolę.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija taip pat įsipareigoja toliau plėtoti esamą visa 

apimantį mechanizmą, taikomą reglamento I priede nenurodytoms dvejopo naudojimo 

prekėms, siekiant dar labiau sustiprinti eksporto kontrolės sistemą ir jos taikymą Europos 

bendrojoje rinkoje.
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Komisijos pareiškimas dėl deleguotųjų aktų

Kalbant apie šį reglamentą, Komisija primena Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos santykių 15 punkte nurodytą įsipareigojimą rengiant deleguotuosius aktus 
teikti Parlamentui visą informaciją ir dokumentus savo susitikimų su nacionaliniais ekspertais 
klausimu.

Komisijos pareiškimas dėl reglamento atnaujinimo

Siekdama užtikrinti labiau integruotą, veiksmingą ir nuoseklų Europos požiūrį į strateginių 
prekių judėjimą (eksportas, persiuntimas, susijusios tarpininkavimo paslaugos ir tranzitas), 
Komisija kuo greičiau pateiks naują pasiūlymą dėl reglamento atnaujinimo.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamento Nr. 428/2009 dėl dvejopo naudojimo prekių priedai, kuriuose pateikiami 
kontroliuojamų prekių ir paskirties vietų sąrašai, šiuo metu atnaujinami taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą. Šiuo pasiūlymu dėl suderinimo, pateiktu jau priėmus Lisabonos 
sutartį, siekiama supaprastinti ES eksporto kontrolės režimo procedūras, taikant 
deleguotųjų aktų procedūrą reguliariam I priedo atnaujinimui ir II priedo keitimui.

2012 m. spalio 23 d. priėmus Parlamento poziciją per pirmąjį svarstymą, 2013 m. gruodžio 
17 d. baigtos neformalios derybos siekiant priimti išankstinį susitarimą per antrąjį 
svarstymą. Derybų metu parengtą tekstą 2014 m. sausio 21 d. didžiąja narių dauguma 
patvirtino Tarptautinės prekybos komitetas. Po teisininkų lingvistų patikros 2014 m. kovo 
3 d. Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir patvirtino susitarimą.

Pranešėjas rekomenduoja pritarti Tarybos pozicijai per pirmąjį svarstymą ir visų trijų 
institucijų bendrą pareiškimui be pakeitimų. Visi trys pareiškimai turi būti paskelbti kartu 
su galutiniu teisėkūros procedūra priimtu aktu.


