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Pakeitimas 9
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 
2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalį, 
168 straipsnį ir 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 
2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalį, 
168 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį ir 349 
straipsnį,

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi SESV 349 straipsnyje numatyta galimybė nustatyti konkrečias priemones atokiems 
regionams, reikėtų šį straipsnį nurodyti kaip vieną iš šios direktyvos teisinių pagrindų.

Pakeitimas 10
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sprendimu 2012/419/ES4 Europos 
Vadovų Taryba nusprendė iš dalies pakeisti 
Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu 
nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos 
dienos Majotas nebebus užjūrio teritorija ir 
taps atokiausiu regionu, kaip apibrėžta 
Sutarties 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 
dalyje. Nuo tos dienos Majotui bus taikoma 
Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto 
padėties daugelyje sričių tikslinga numatyti 
tam tikras konkrečias priemones;

(1) Sprendimu 2012/419/ES4 Europos 
Vadovų Taryba nusprendė iš dalies pakeisti 
Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu 
nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos 
dienos Majotas nebebus užjūrio šalis ir
teritorija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 198 straipsnį ir taps 
atokiausiu regionu, kaip apibrėžta šios
Sutarties 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 
dalyje. Nuo tos dienos Majotui bus taikoma 
Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto 
padėties ir naujo jo, kaip atokiausio 
regiono, statuso daugelyje sričių tikslinga 
numatyti tam tikras konkrečias priemones;

__________________ __________________
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Or. fr

Pagrindimas

Reikia nurodyti, kad pasikeitė Majoto statusas – iš užjūrio šalies ir teritorijos jis tapo 
atokiausiu regionu, ir pabrėžti, kad dėl atokiausio regiono statuso galima nukrypti nuo 
bendros politikos pagal SESV 349 straipsnį.

Pakeitimas 11
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kalbant apie 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus7, siekdama tinkamai 
įgyvendinti direktyvą, kiek tai susiję su 
upių baseinų valdymo planais, Prancūzija 
turi priimti ir įgyvendinti valdymo planus, 
kuriuose būtų numatytos techninės ir 
administracinės priemonės, kuriomis būtų 
užtikrinama gera visų paviršinių vandenų 
būklė ir užkertamas kelias visų paviršinių 
vandenų telkinių blogėjimui. Reikia 
suteikti pakankamai laiko tokioms 
priemonėms priimti ir įgyvendinti;

Išbraukta.

__________________
7 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

Or. fr

Pakeitimas 12
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl direktyvos
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3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr


