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Gerb. Pirmininke,

2013 m. spalio 14 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas priėmė Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetui skirtą nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo iš dalies 
keičiamos tam tikros aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities 
direktyvos, teisinio pagrindo [COM(2013) 0418].

Toje nuomonėje buvo daroma išvada, kad Taryba pasirinko neteisingą teisinį pagrindą ir todėl 
Teisės reikalų komitetas nusprendė rekomenduoti Pirmininkui pradėti nagrinėti bylą 
Teisingumo Teisme, siekiant užtikrinti, kad pasiūlymas būtų grindžiamas teisingu teisiniu 
pagrindu. Savo rekomendacijoje Teisės reikalų komitetas taip pat pasiliko teisę ir toliau teikti 
rekomendacijas, susijusias su atitinkamais teisės aktais dėl Majoto statuso.

Todėl savo 2013 m. lapkričio 5 d. posėdyje pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį 
Teisės reikalų komitetas priėmė nuomones savo iniciatyva dėl trijų papildomų su Majotu 
susijusių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų, kurie yra rengiami 
skirtinguose komitetuose, įskaitant pirmiau minėtą Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 
pasiūlymą, teisinių pagrindų.
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I. Bendrosios aplinkybės

2009 m. įvykus referendumui Prancūzijos užjūrio bendrija Majotas, esanti į šiaurę nuo 
Madagaskaro Indijos vandenyne, 2011 m. kovo 31 d. tapo Prancūzijos užjūrio departamentu, 
o 2011 m. spalio 26 d. raštu1 Prancūzijos prezidentas paprašė Europos Vadovų Tarybos 
pirmininko pradėti procedūrą pagal SESV 355 straipsnio 6 dalį, siekiant priimti sprendimą, 
kuriuo Majoto statusas pagal ES Sutartis būtų pakeistas iš užjūrio šalies arba teritorijos į 
atokiausio regiono. Rašte taip pat paminėta Deklaracija Nr. 43 dėl SESV 355 straipsnio 6 
dalies, kuri suformuluota taip:

Aukštosios Susitariančios Šalys susitaria, kad Europos Vadovų Taryba, 
taikydama 355 straipsnio 6 dalį, priims sprendimą, kuriuo pakeičiamas 
Majoto statusas Sąjungos atžvilgiu, siekiant, kad ši teritorija taptų atokiausiu 
regionu pagal 355 straipsnio 1 dalį ir 349 straipsnį, kai Prancūzijos valdžios 
institucijos praneš Europos Vadovų Tarybai ir Komisijai, kad tam sudaro 
sąlygas vykstanti salos vidaus statuso raida.

Todėl, pasikonsultavusi su Komisija2 pagal SESV 355 straipsnio 6 dalį, Europos Vadovų 
Taryba 2012 m. liepos 12 d. vienbalsiai priėmė minėtą sprendimą. 

Sprendimo 1 straipsnyje nurodyta, kad nuo 2014 m. Majotas nebebus užjūrio šalis ar 
teritorija, kuriai taikomos SESV ketvirtosios dalies nuostatos, ir taps Sąjungos atokiausiu 
regionu, kaip jis suprantamas SESV 349 straipsnyje. 2 straipsnis suformuluotas taip:

2 straipsnis

SESV iš dalies keičiama taip:

1. 349 straipsnio pirmoje pastraipoje po žodžio „Martinikos“ įterpiamas 
žodis „Majoto“.

2. 355 straipsnio 1 punkte po žodžio „Martinikai“ įterpiamas žodis 
„Majotui“.

3. II priede išbraukiama šešta įtrauka.

Šio sprendimo struktūra tokia pati ir jis priimtas pagal tą pačią procedūrą, kaip ir 2010 m. 
priimtas Europos Vadovų Tarybos sprendimas, kuriuo Prancūzijos Karibų jūros regiono Sen 
Bartelemi salos statusas keičiamas iš labiausiai nutolusio regiono į užjūrio šalies ar 
teritorijos3.

Tačiau reikėtų pažymėti, kad paskutinės suvestinės redakcijos SESV, paskelbtoje 2012 m. 

                                               
1 Žr. 2011 m. lapkričio 15 d. Tarybos dokumentą EUCO 114/11.
2 C(2012) 3506 final, pateikiamas Tarybos dokumente 11006/12.
3 2010 m. spalio 29 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2010/718/ES, kuriuo iš  dalies keičiamas Sen 
Bartelemi salos statusas Europos Sąjungos atžvilgiu (OL L 325, 2010 12 9, p. 4).
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spalio 26 d.1, neperteikiamas nė vienas SESV formuluotės pakeitimas pagal šiuos du Europos 
Vadovų Tarybos sprendimus. Tačiau šie pakeitimai įtraukti į pačios Tarybos teksto suvestinę 
redakciją2.

2013 m. spalio 14 d. Teisės reikalų komitetas priėmė pirmiau minėtą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetui skirtą nuomonę, kurioje buvo pateikta išvada, kad 
Taryba pasirinko neteisingą teisinį pagrindą3. Todėl Teisės reikalų komitetas nusprendė 
rekomenduoti Pirmininkui pradėti nagrinėti bylą Teisingumo Teisme, siekiant užtikrinti, kad 
pasiūlymas būtų grindžiamas teisingu teisiniu pagrindu, ir rekomenduoti, kad Parlamentas 
nesiimtų jokių veiksmų, susijusių su Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2012/419/ES, 
kuriuo iš dalies keičiama Sutartis. Savo rekomendacijoje Teisės reikalų komitetas taip pat 
pasiliko teisę ir toliau teikti rekomendacijas, susijusias su atitinkamais teisės aktais dėl Majoto 
statuso. 

Todėl savo 2013 m. lapkričio 5 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas patvirtino trijų 
papildomų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų, įskaitant toliau nurodytą 
pasiūlymą, kurio rengimui vadovauja Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, teisinį 
pagrindą.

I. Pasiūlymo dėl Majoto statuso pakeitimo iš dalies keisti Tarybos direktyvą 2010/18/ES 
teisinis pagrindas

Pasiūlymas
Atsakydama į Prancūzijos valdžios institucijų prašymą atidėti Direktyvos 2010/18/ES4, kuria 
siekiama Europos lygmeniu įgyvendinti socialinių partnerių susitarimą dėl vaiko priežiūros 
atostogų, įgyvendinimo datą, Komisija siūlo atidėti šią datą, siekiant užtikrinti laipsnišką 
vienodo požiūrio įgyvendinimą ir kad tuo nebūtų destabilizuojamas Majoto ekonomikos 
augimas.

Siūlomi teisiniai pagrindai
Komisija grindžia savo pasiūlymą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
155 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią Taryba priima sprendimą dėl administracijos ir darbuotojų 
susitarimų įgyvendinimo Komisijos pasiūlymu ir apie tai praneša Europos Parlamentui. Vis 
dėlto Taryba siūlo keisti teisinį pagrindą SESV 349 straipsniu dėl konkrečių priemonių 
atokiausiems regionams, pagal kurį Taryba priima šias priemones Komisijos pasiūlymu ir 
pasikonsultavusi su Parlamentu.

Tyrimas
Teisės tarnyba laikosi nuomonės, kad Komisijos pasirinktas teisinis pagrindas turėtų būtų 
laikomas teisingu, turint omenyje tai, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką teisinio pagrindo 
pasirinkimo negalima grįsti vien nuoroda į institucijos prerogatyvą, nors pagal SESV 349 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:LT:PDF.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/08/st06/st06655-re07.lt08.pdf. 
3 Žr. 2013 m. spalio 16 d. K. H. Lehne raštą M. Groote.
4 2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 2010/18/ES, įgyvendinanti patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų, ir panaikinanti Direktyvą 96/34/EB 
(OL L 68, 2010 3 18, p. 13).
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straipsnį Parlamentui ir tektų svarbesnis vaidmuo, nes skirtingi Majoto paketo pasiūlymai iš 
tiesų dera ir tuos dokumentus reikėtų nagrinėti taikant tuos pačius principus. Kadangi iš dalies 
pakeistos direktyvos teisinis pagrindas buvo SESV 155 straipsnio 2 dalis, tuo pačiu teisiniu 
pagrindu reikėtų grįsti ir dabartinį pasiūlymą dėl iš dalies keičiančio teisės akto.

III. Išvada ir rekomendacija

Teisingas pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Majoto statuso pakeitimo iš dalies 
keičiama Tarybos direktyva 2010/18/ES, yra SESV 155 straipsnio 2 dalis.

Todėl 2013 m. lapkričio 5 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai1 nusprendė laikytis 
pozicijos, kad Tarybos teisinis pagrindas (SESV 349 straipsnis) yra netinkamas ir kad 
tinkamas yra Komisijos siūlomas teisinis pagrindas.

Tuo remdamasis, Teisės reikalų komitetas taip pat nusprendė rekomenduoti Europos 
Parlamento pirmininkui pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnį kreiptis į Teisingumo 
Teismą, paskelbus Tarybos sprendimą prašyti Europos Parlamento nuomonės Oficialiajame 
leidinyje, siekiant apsaugoti Europos Parlamento prerogatyvas pagal ES sutarties 13 straipsnio 
2 dalį.

Pagarbiai

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Raffaele Baldassarre (Pirmininko pavaduotojas), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (Pirmininko pavaduotojas), Françoise Castex (Pirmininko pavaduotoja), Christian Engström, 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(Pirmininkas), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner 
(Pirmininko pavaduotoja), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka.


