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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Lisabonos sutartis buvo numatyta kaip žingsnis į priekį siekiant užtikrinti 
skaidresnes ir demokratiškesnes sprendimų priėmimo procedūras atsižvelgiant į Sutartyje 
išdėstytą įsipareigojimą siekti glaudesnės Europos tautų sąjungos, kurioje sprendimai būtų 
priimami kuo atviriau ir kiek įmanoma labiau juos priartinant prie piliečio, – šito turėtų 
būti siekiama stiprinant Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį ir taip 
užtikrinant demokratiškesnes ir skaidresnes Sąjungos teisės aktų priėmimo procedūras, o 
tai nepaprastai svarbu atsižvelgiant į šių teisės aktų poveikį piliečiams ir įmonėms; tačiau 
pažymi, kad siekti šio demokratinio tikslo sunku, jei ES institucijos nepaiso viena kitos 
kompetencijos, Sutartimis nustatytų procedūrų ir lojalaus bendradarbiavimo principo;

2. pažymi, kad teisingo teisinio pagrindo pasirinkimas yra konstitucinio pobūdžio klausimas 
(tai yra patvirtinęs Teisingumo Teismas), kadangi remiantis juo nustatoma, ar klausimas 
priklauso ES kompetencijai, kur yra jos ribos, taip pat nustatomos procedūros, kuriomis 
turi būti vadovaujamasi, ir atitinkama institucinių veikėjų, dalyvaujančių priimant teisės 
aktą, kompetencija; todėl apgailestauja, kad Parlamentui yra ne kartą tekę kreiptis į 
Teisingumo Teismą dėl Tarybos priimtų teisės aktų paskelbimo negaliojančiais 
motyvuojant pasirinktu teisiniu pagrindu, įskaitant du teisės aktus, kurie praėjus daug 
laiko po Lisabonos sutarties įsigaliojimo buvo priimti vadovaujantis nebeegzistuojančiu 
trečiuoju ramsčiu1;

3. primena, kad Lisabonos sutartimi užtikrinamas didesnis Europos Parlamento vaidmuo ir 
įgaliojimai tarptautinių susitarimų srityje, ir pažymi, kad šiandien tarptautiniai susitarimai 
vis dažniau apima sritis, susijusias su kasdieniu piliečių gyvenimu, kurios tradiciškai ir 
remiantis ES pirmine teise patenka į įprastų teisėkūros procedūrų taikymo sritį; mano, jog 
nepaprastai svarbu, kad SESV 218 straipsnio 10 dalies nuostata, pagal kurią numatyta 
Parlamentą nedelsiant ir išsamiai informuoti visais tarptautinių susitarimų sudarymo 
procedūros etapais, būtų taikoma laikantis Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio: 
remiantis juo Sąjungos veikla pagrįsta atstovaujamąja demokratija, o tai reikalauja 
skaidrumo ir demokratiškų diskusijų spręstinais klausimais;

4. kadangi, kalbant apie tarptautinius susitarimus, Parlamentas gali tik duoti savo pritarimą 
arba jo neduoti, pabrėžia, kad jam turėtų būti suteikta galimybė pareikšti informacija 
pagrįstą nuomonę apie tikslus, kurių derybomis ketina siekti Europos Sąjunga, prieš 
apibrėžiant derybų įgaliojimus; atsižvelgdamas į tai apgailestauja dėl sunkumų, su kuriais 
susidurta, pvz., derantis dėl Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) 
Sutarties dėl autorių teisių išimčių, taikomų regėjimo negalią turintiems asmenims, ir 
pažymi, kad, jei informacija būtų teikiama laiku ir jei būtų paisoma Parlamento 
nuomonės, vėliau būtų paprasčiau gauti Parlamento pritarimą;

                                               
1 Žr. 2013 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimą 2013/129/ES dėl 4-metilamfetamino kontrolės priemonių ir 2013 m. 
spalio 7 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2013/496/ES dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-
aminopropil)indolui.
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5. pažymi, kad, Lisabonos sutartimi sukūrus Europos Vadovų Tarybą kaip instituciją, 
Europos Sąjungos sutarties 15 straipsnyje apibrėžtos jos užduotys apėmė Sąjungos 
vystymosi skatinimą ir bendrųjų politikos gairių ir prioritetų nustatymą aiškiai pabrėžiant, 
kad ji nevykdo teisėkūros funkcijų; pažymi, kad Europos Vadovų Taryba kišosi į 
teisėkūros procedūrą priimdama sprendimą pašalinti konkrečius tekstų, dėl kurių jau buvo 
susitarę Parlamentas ir Taryba, elementus; tuo pačiu primena, kad pasiūlymo dėl 
reglamento dėl bendro galiojimo Europos patento tekste, dėl kurio buvo susitarta, buvo 
de facto išbraukti 6–8 straipsniai, ir laikosi nuomonės, kad toks Europos Vadovų Tarybos 
kišimasis neteisėtas1;

6. pažymi, kad Parlamentas iš principo teigiamai įvertino deleguotųjų aktų įtraukimą į SESV 
290 straipsnį, kadangi jais išplečiama priežiūros taikymo sritis, tačiau pabrėžia, kad pagal 
291 straipsnį suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius ar įgyvendinimo aktus niekada 
nėra privaloma; pripažįsta, kad deleguotieji aktai turėtų būti naudojami tais atvejais, kai 
reikia lankstumo ir veiksmingumo, kurių negalima pasiekti taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą, jei yra aiškiai nustatyti to delegavimo tikslas, turinys, taikymo sritis ir trukmė 
ir pagrindiniame teisės akte aiškiai nustatytos delegavimo sąlygos; yra susirūpinęs dėl to, 
kad Taryba vis dažniau primygtinai reikalauja naudoti įgyvendinimo aktus dėl nuostatų, 
kurioms galima taikyti tik pagrindinius teisės aktus arba deleguotuosius aktus; pabrėžia, 
kad teisės aktų leidėjas gali nuspręsti leisti taikyti įgyvendinimo aktus tik siekiant priimti 
elementus, kuriems nereikalingos tolesnės politinės gairės; pripažįsta, kad 290 straipsnyje 
deleguotųjų aktų taikymo sritis aiškiai apribota neesminiais teisėkūros akto elementais, 
todėl deleguotieji aktai taip pat negali būti taikomi su šio teisės akto reglamentuojamu 
dalyku susijusioms esminėms taisyklėms;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad Lisabonos sutartimi didesnis vaidmuo suteiktas nacionaliniams 
parlamentams, ir pabrėžia, kad šalia vaidmens, kurį jie atlieka stebėdami, ar laikomasi 
subsidiarumo ir proporcingumo principų, jie gali užtikrinti ir užtikrina pozityvų indėlį į 
politinį dialogą; mano, kad aktyvus vaidmuo, kurį nacionaliniai parlamentai gali atlikti 
tinkamai nukreipdami Ministrų Tarybos narius, ir geras Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų bendradarbiavimas gali padėti užtikrinti sveiką parlamentinę 
atsvarą vykdomųjų galių įgyvendinimui ES veiklos kontekste; taip pat atkreipia dėmesį į 
pagrįstas nacionalinių parlamentų nuomones, pateiktas pagal Protokolo Nr. 2 7 straipsnio 
2 dalį, kuriose nurodyta, kad dėl plačios įgaliojimų delegavimo pagal SESV sutarties 
290 straipsnį taikymo srities pasiūlytame akte neįmanoma įvertinti, ar konkreti teisėkūros 
padėtis atitiktų subsidiarumo principą, ar jo neatitiktų.

                                               
1 Europos Vadovų Tarybos sprendimas minėtus straipsnius faktiškai išbraukti iš reglamento projekto priimtas 
2012 m. birželio 29 d.
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