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PR_COD_1amCom

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 padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į 
patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veiksmų 
įgyvendinimo sąlygas
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0610/2),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
175 straipsnį, 209 straipsnio 1 dalį ir 212 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė 
pasiūlymą Parlamentui (C7-0324/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 15 d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

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

                                               
1 OL C 191, 2012 6 29, p. 53.
2 OL C 113, 2012 4 18, p. 22.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ETBG tikslas – sudaryti geresnes 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytų jos narių 
teritorinio bendradarbiavimo, įskaitant 
tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą, sąlygas ir jį skatinti, kad 
būtų sustiprinta ekonominė ir socialinė 
sanglauda.“

2. ETBG tikslas – sudaryti geresnes 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytų jos narių 
visų pirma teritorinio bendradarbiavimo, 
įskaitant tarpvalstybinį, tarptautinį ir 
tarpregioninį bendradarbiavimą, sąlygas ir 
jį skatinti, kad būtų sustiprinta ekonominė 
ir socialinė sanglauda.“

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. ETBG, jos veiksmai ir veikla
reglamentuojami šiomis priemonėmis:

„1. Įstatuose numatytų ETBG organų
veiksmai reglamentuojami šiomis 
priemonėmis:

a) šiuo reglamentu ir, kai taikytina, kitais 
Sąjungos teisės aktais, susijusiais su 
ETBG veikla;

a) šiuo reglamentu;

b) kai aiškiai nurodyta šiame reglamente –
8 straipsnyje nustatyto susitarimo 
nuostatomis;

b) 8 straipsnyje nurodytu susitarimu, kai
tai aiškiai nurodyta šiame reglamente; taip 
pat

c) šiuo reglamentu nereglamentuojamų ar 
iš dalies reglamentuojamų klausimų srityje 
– valstybių narių, kuriose yra ETBG 
registruota buveinė, teisės aktais arba, kai 
leidžiama pagal šį reglamentą, – valstybės 
narės, kurioje įstatuose numatyti organai 
vykdo savo įgaliojimus arba kurioje 
ETBG vykdo savo veiklą, teisės aktais.

c) šiuo reglamentu nereglamentuojamų ar
iš dalies reglamentuojamų klausimų srityje 
– valstybių narių, kuriose yra ETBG 
registruota buveinė, nacionalinės teisės 
aktais.“
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Nustatant, kokią teisę reikia taikyti, ETBG 
laikoma valstybės narės, kurioje yra jos 
registruota buveinė, subjektu.“

Kai būtina nustatyti, kokią teisę reikia 
taikyti pagal Sąjungos ar tarptautinę 
privatinę teisę, ETBG laikoma valstybės 
narės, kurioje yra jos registruota buveinė, 
subjektu.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Įterpiama ši dalis:
„1a. ETBG veikla, Sąjungos teritorijoje 
vykdoma atliekant 7 straipsnio 2 ir 
3 dalyse nurodytas užduotis, 
reglamentuojama Sąjungos teise ir 
nacionaline teise, nustatyta 8 straipsnyje 
nurodytu susitarimu.
Bendrai iš Sąjungos biudžeto 
finansuojami veiksmai turi atitikti 
taikytinoje Sąjungos teisėje ir su jos 
taikymu susijusioje nacionalinėje teisėje 
nustatytus reikalavimus.“

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) trečiųjų šalių arba užjūrio teritorijų
nacionalinės, regioninės arba vietos 

e) trečiųjų šalių nacionalinės, regioninės 
arba vietos valdžios institucijos ar įstaigos 
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valdžios institucijos ar įstaigos arba 
valstybinės įmonės, lygiavertės d punkte 
nurodytosioms, laikantis 3a straipsnio 
1 dalyje nustatytų sąlygų.“

arba valstybinės įmonės, lygiavertės 
d punkte nurodytosioms, laikantis
3a straipsnyje nustatytų sąlygų.“

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. ETBG sudaro nariai iš ne mažiau kaip 
dviejų valstybių narių teritorijų, išskyrus 
atvejus, nurodytus 3a straipsnio 2 dalyje.“

„2. ETBG sudaro nariai iš ne mažiau kaip 
dviejų valstybių narių teritorijų, išskyrus 
atvejus, nurodytus 3a straipsnio 2 ir 
5 dalyse.“

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
3a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3a straipsnis
Narių iš trečiųjų šalių ar užjūrio teritorijų 

prisijungimas

„3a straipsnis
Narių iš trečiųjų šalių ar užjūrio šalių ar

teritorijų (UŠT) prisijungimas
1. Pagal 4 straipsnio 3a dalį ETBG gali 
sudaryti nariai iš ne mažiau kaip dviejų 
valstybių narių teritorijų ir vienos ar kelių 
trečiųjų šalių arba užjūrio teritorijų, kai 
tos valstybės narės ir trečiosios šalys arba 
užjūrio teritorijos kartu vykdo teritorinio 
bendradarbiavimo veiksmus arba 
įgyvendina Sąjungos remiamas programas.

1. Pagal 4 straipsnio 3a dalį ETBG gali 
sudaryti nariai iš ne mažiau kaip dviejų 
valstybių narių teritorijų ir vienos ar kelių 
trečiųjų šalių, esančių bent vienos iš tų 
valstybių narių, įskaitant jos atokiausius 
regionus, kaimynystėje, kai tos valstybės 
narės ir trečiosios šalys kartu vykdo 
teritorinio bendradarbiavimo veiksmus 
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arba įgyvendina Sąjungos remiamas 
programas.

1a. Šiame reglamente trečioji šalis arba 
UŠT laikoma esančia valstybės narės, 
įskaitant jos atokiausius regionus, 
kaimynystėje, jei trečioji šalis arba UŠT ir 
valstybės narės turi bendrą sausumos 
sieną arba jei ir trečioji šalis arba (ir) 
UŠT ir valstybė narė atitinka bendros jūrų 
tarpvalstybinės ar tarptautinės programos 
kriterijus pagal ETB arba pagal kitą 
tarpvalstybinę, jūrų kirtimo ar jūrų 
baseino bendradarbiavimo programą, 
įskaitant atvejus, kai šalys ar teritorijos 
skiriamos tarptautinių vandenų.

2. ETBG gali sudaryti nariai iš tik vienos 
valstybės narės teritorijos ir vienos
trečiosios šalies arba užjūrio teritorijos, 
kai ta valstybė narė mano, kad tokia ETBG 
atitinka jos teritorinio bendradarbiavimo 
arba dvišalių santykių su trečiąja šalimi 
arba užjūrio teritorija mastą.“

2. ETBG gali sudaryti nariai iš tik vienos 
valstybės narės teritorijos ir vienos ar kelių 
trečiųjų šalių, esančių tos valstybės narės, 
įskaitant jos atokiausius regionus, 
kaimynystėje, kai ta valstybė narė mano, 
kad tokia ETBG atitinka jos teritorinio 
bendradarbiavimo tarpvalstybinio ar 
tarptautinio bendradarbiavimo kontekste
arba dvišalių santykių su atitinkamomis 
trečiosiomis šalimis mastą.“

2a. Šio straipsnio 1 ir 2 dalių taikymo 
tikslais, trečiosios šalys, esančios valstybės 
narės, įskaitant jos atokiausius regionus, 
kaimynystėje, apima jūrų sienas tarp 
atitinkamų šalių.
2b. Pagal 4a straipsnį ir laikantis 1 dalyje 
nustatytų sąlygų ETBG taip pat gali 
sudaryti nariai iš vienos ar kelių valstybių 
narių, įskaitant jų atokiausius regionus, ir 
vienos ar kelių UŠT, kai tokios ETBG 
sudėtyje yra arba nėra narių iš vienos ar 
kelių trečiųjų šalių.
2c. Pagal 4a straipsnį ir laikantis 2 dalyje 
nustatytų sąlygų ETBG taip pat gali 
sudaryti nariai iš tik vienos valstybės 
narės, įskaitant jos atokiausius regionus, 
ir iš vienos ar kelių UŠT, kai tokios ETBG 
sudėtyje yra arba nėra narių iš vienos ar 
kelių trečiųjų šalių.
2d. ETBG negali būti įsteigta tik tarp 
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narių iš valstybės narės ir vienos ar kelių 
UŠT, susijusių su ta pačia valstybe nare.“

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
3 dalies – 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Terminas nenutraukiamas, jei galimas 
narys atsako į valstybės narės pastabas 
per 10 darbo dienų nuo šių pastabų 
pateikimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
4 straipsnio 3a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterpiama ši 3a dalis: įterpiama ši 3a dalis:
„3a. Jei ETBG galimi nariai yra iš trečiųjų 
šalių arba užjūrio teritorijų, valstybė narė, 
kurioje bus siūlomos ETBG registruota 
buveinė, užtikrina, kad būtų tenkinamos 
3a straipsnyje nustatytos sąlygos ir kad 
trečioji šalis arba valstybė narė, pagal 
kurios teisės aktus įsteigtas galimas narys 
iš užjūrio teritorijos, būtų patvirtinusi
galimo nario dalyvavimą, taikydama 
sąlygas ir procedūras, lygiavertes šiame 
reglamente nustatytosioms, arba pagal
bent vienos valstybės narės, pagal kurios 
teisės aktus įsteigtas galimas narys, ir 

„3a. Jei ETBG galimi nariai yra iš trečiųjų 
šalių, valstybė narė, kurioje bus siūlomos 
ETBG registruota buveinė,
konsultuodamasi su kitomis 
atitinkamomis valstybėmis narėmis,
įsitikina, kad tenkinamos 3a straipsnyje 
nustatytos sąlygos ir kad trečioji šalis
patvirtino galimo nario dalyvavimą pagal: 
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tokios trečiosios šalies arba užjūrio 
teritorijos sudarytą susitarimą. Taikoma 
šio straipsnio 3 dalis.“

i) sąlygas ir procedūras, lygiavertes šiame 
reglamente nustatytoms sąlygoms ir 
procedūroms; arba
ii) bent vienos valstybės narės, pagal kurios 
teisės aktus įsteigtas galimas narys, ir 
tokios trečiosios šalies sudarytą susitarimą.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5. Nariai susitaria dėl 8 straipsnyje 
nurodyto susitarimo, užtikrindami 
suderinamumą su valstybių narių siūlomu
patvirtinimu arba daliniais pakeitimais
pagal šio straipsnio 3 dalį.

„5. Nariai susitaria dėl 8 straipsnyje 
nurodyto susitarimo, užtikrindami 
suderinamumą su patvirtinimu pagal šio 
straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. ETBG praneša valstybėms narėms, pagal 
kurių teisės aktus įsteigti jos nariai, apie 
bet kokį susitarimo ar įstatų pakeitimą.

6. ETBG praneša valstybėms narėms, pagal 
kurių teisės aktus įsteigti jos nariai, apie 
bet kokį susitarimo ar įstatų pakeitimą. Bet 
koks susitarimo pakeitimas, išskyrus 
išimtinai naujo nario prisijungimo, 
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reglamentuojamo 7 dalies a punkte, 
atvejais, turi būti patvirtintas tų valstybių 
narių šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

Valstybės narės šiame straipsnyje 
nustatyta tvarka patvirtina bet kokį 
susitarimo pakeitimą.

6a. Tuo atveju, kai prie veikiančios ETBG 
prisijungia nauji nariai, taikomos šios 
nuostatos:

Tačiau jei prie ETBG prisijungia naujas 
narys iš valstybės narės, kuri jau patvirtino
susitarimą, tokį prisijungimą patvirtina tik 
ta valstybė narė, pagal kurios teisės aktus 
įsteigtas šis naujas narys. Taikoma šio 
straipsnio 3 dalis.

a) tuo atveju, kai prisijungia naujas narys 
iš valstybės narės, kuri jau yra patvirtinusi
susitarimą, tokį dalyvavimą patvirtina tik ta 
valstybė narė, pagal kurios teisės aktus yra
įsteigtas naujasis narys, vadovaudamasi 
3 dalyje nustatyta tvarka, ir apie jį 
pranešama valstybei narei, kurioje yra 
ETBG registruota buveinė;
b) tuo atveju, kai prisijungia naujas narys 
iš valstybės narės, kuri dar nėra 
patvirtinusi susitarimo, taikoma 6 dalyje 
nustatyta tvarka;

Jei prie ETBG prisijungia naujas narys iš 
trečiosios šalies arba užjūrio teritorijos, 
tokį prisijungimą patvirtinta visos 
valstybės narės, kurios jau patvirtino 
susitarimą. Taikoma šio straipsnio 
3a dalis.“

c) tuo atveju, kai prie esamos ETBG 
prisijungia naujas narys iš trečiosios šalies, 
tokį prisijungimą tikrina ta valstybė narė, 
kurioje yra ETBG registruota buveinė, 
vadovaudamasi 3a dalyje nustatyta 
tvarka.“

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Įterpiamas šis 4a straipsnis:
„Narių iš UŠT dalyvavimas
Galimo ETBG nario iš UŠT atveju 
valstybė narė, su kuria yra susijusi ta 
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UŠT, įsitikina, kad yra įvykdytos 
3a straipsnyje nustatytos sąlygos, ir, 
atsižvelgdama į savo ryšį su ta UŠT:
a) patvirtina galimo nario dalyvavimą 
pagal 4 straipsnio 3 dalį arba
b) raštu patvirtina valstybei narei, kurioje 
bus siūlomos ETBG registruota buveinė, 
kad UŠT kompetentingos institucijos 
patvirtino galimo nario dalyvavimą 
laikantis sąlygų ir procedūrų, lygiaverčių 
šiame reglamente nustatytoms sąlygoms ir 
procedūroms.“

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susitarimas ir įstatai bei visi vėlesni jų 
pakeitimai įregistruojami ir (arba) 
paskelbiami laikantis valstybėje narėje, 
kurioje yra atitinkama ETBG registruota 
buveinė, taikomų nacionalinės teisės aktų.
ETBG įgyja juridinio asmens statusą 
registracijos ar paskelbimo dieną, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.
Nariai informuoja atitinkamas valstybes 
nares ir Regionų komitetą apie susitarimo 
įregistravimą ir paskelbimą.

1. Susitarimas ir įstatai bei visi vėlesni jų 
pakeitimai įregistruojami ir (arba) 
paskelbiami laikantis valstybėje narėje, 
kurioje yra atitinkama ETBG registruota 
buveinė, taikomų nacionalinės teisės aktų.
ETBG įgyja juridinio asmens statusą 
registracijos ar paskelbimo dieną, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau, 
valstybėje narėje, kurioje yra atitinkama 
ETBG registruota buveinė. Nariai 
informuoja atitinkamas valstybes nares ir 
Regionų komitetą apie susitarimo 
įregistravimą ir paskelbimą.

2. ETBG užtikrina, kad per dešimt darbo 
dienų nuo susitarimo įregistravimo ir 
paskelbimo Komisijai būtų nusiųstas 
prašymas, parengtas pagal šio reglamento 
priede pateiktą šabloną. Tada Komisija
perduoda Europos Sąjungos leidinių biurui 
šį prašymą Europos Sąjungos oficialiojo 
leidinio C serijoje paskelbti pranešimą apie 
ETBG įsteigimą, nurodant informaciją, 

2. ETBG užtikrina, kad per dešimt darbo 
dienų nuo susitarimo įregistravimo ir 
paskelbimo Regionų komitetui būtų 
nusiųstas prašymas, parengtas pagal šio 
reglamento priede pateiktą šabloną. Tada
Regionų komitetas perduoda Europos 
Sąjungos leidinių biurui šį prašymą 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje paskelbti pranešimą apie ETBG 
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nurodytą šio reglamento priede pateiktame 
šablone.“

įsteigimą, nurodant informaciją, nurodytą 
šio reglamento priede pateiktame šablone.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
7 straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip: a) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:
„2. ETBG veikia neviršydama jai patikėtų 
užduočių, kurios yra sąlygų teritoriniam 
bendradarbiavimui, siekiant didesnės 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos, sudarymas ir jo skatinimas ir 
kurias nustato jos nariai, remdamiesi tuo, 
kad jos turi priklausyti bent vieno nario iš 
kiekvienos toje ETBG atstovaujamos 
valstybės narės kompetencijai pagal 
nacionalinę teisę.

„2. ETBG veikia neviršydama jai patikėtų 
užduočių, kurios yra sąlygų teritoriniam 
bendradarbiavimui, siekiant didesnės 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos, sudarymas ir jo skatinimas bei 
vidaus rinkos kliūčių pašalinimas ir kurias 
nustato jos nariai, remdamiesi tuo, kad jos 
turi priklausyti kiekvieno iš narių
kompetencijai, išskyrus atvejus, kai 
valstybė narė ar trečioji šalis patvirtina
pagal jos nacionalinę teisę įsteigto nario 
dalyvavimą, net jei tas narys neturi 
kompetencijos atlikti visas susitarime 
nurodytas užduotis.

3. ETBG gali vykdyti konkrečius savo 
narių teritorinio bendradarbiavimo 
veiksmus pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tikslą, Sąjungai teikiant finansinę 
paramą arba jos neteikiant.

3. ETBG gali vykdyti konkrečius savo 
narių teritorinio bendradarbiavimo 
veiksmus pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tikslą, Sąjungai teikiant finansinę 
paramą arba jos neteikiant.

ETBG užduotys gali būti susijusios su 
teritorinio bendradarbiavimo programų, jų 
dalių arba operacijų, kurias Sąjunga remia 
per Europos regioninės plėtros fondą, 
Europos socialinį fondą ir (arba) 
Sanglaudos fondą, įgyvendinimu.

Visų pirma, ETBG užduotys gali būti 
susijusios su teritorinio bendradarbiavimo 
programų, jų dalių arba operacijų, kurias 
Sąjunga remia per Europos regioninės 
plėtros fondą, Europos socialinį fondą ir
(arba) Sanglaudos fondą, įgyvendinimu.

Valstybės narės gali apriboti veiksmus, 
kuriuos ETBG gali vykdyti be finansinės 
Sąjungos paramos. Tačiau jos negali 

Valstybės narės gali apriboti užduotis, 
kuriuos ETBG gali vykdyti be finansinės 
Sąjungos paramos. Tačiau, nedarant 
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pašalinti tų veiksmų, kuriuos pagal 2014–
2020 m. Sąjungos sanglaudos politiką 
apima investicijų prioritetai.“

poveikio 13 straipsniui, valstybės narės
negali pašalinti tų užduočių, kurios yra 
susijusios su Reglamento Nr. … [ETB] 
6 straipsnyje nurodytais investicijų
prioritetais.“

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Susitarime nurodoma: „2. Susitarime nurodoma:

a) ETBG pavadinimas ir jos registruota 
buveinė;

a) ETBG pavadinimas ir jos registruota 
buveinė;

b) teritorijos, kurioje ETBG gali vykdyti 
savo užduotis, dydis;

b) teritorijos, kurioje ETBG gali vykdyti 
savo užduotis, dydis;

c) ETBG tikslas ir užduotys; c) ETBG tikslas ir užduotys;
d) jos egzistavimo trukmė ir likvidavimo
sąlygos;

d) ETBG egzistavimo trukmė ir jos 
likvidavimą reglamentuojančios sąlygos;

e) jos narių sąrašas; e) ETBG narių sąrašas;

ea) ETBG valdymo organų sąrašas ir jų 
atitinkamos kompetencijos;

f) interpretuojant ir vykdant susitarimą 
taikomi konkretūs Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktai arba taisyklės;

f) susitarimo aiškinimo ir įgyvendinimo 
užtikrinimo tikslais taikytina Sąjungos
teisė ir valstybės narės, kurioje yra ETBG 
registruota buveinė, teisė;

(fa) taikytina Sąjungos teisė ir valstybės (-
ių) narės (-ių), kurioje (-iose) ETBG 
įstatuose numatyti organai vykdo veiklą, 
teisė;

g) prireikus narių iš trečiųjų šalių ar
užjūrio teritorijų dalyvavimo tvarka;

g) narių iš trečiųjų šalių dalyvavimo arba 
atitinkamais atvejais veiklos vykdymo 
UŠT tvarka, įskaitant taikytinos teisės 
nustatymą, tuo atveju, kai ETBG vykdo 
užduotis trečiosiose šalyse ar UŠT;
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h) ETBG veiklai taikomi konkretūs
Sąjungos arba nacionalinės teisės aktai; 
tokie nacionalinės teisės aktai gali būti tos
valstybės narės, kurioje įstatuose numatyti 
organai vykdo savo įgaliojimus arba 
kurioje ETBG vykdo savo veiklą;

h) taikytina Sąjungos teisė ir valstybės 
narės, kurioje ETBG vykdo savo užduotis, 
kurios tiesiogiai susijusios su įvykdytomis 
užduotimis, teisė;

i) ETBG darbuotojams taikomos taisyklės, 
taip pat principai, pagal kuriuos 
susitariama dėl personalo valdymo ir 
įdarbinimo procedūrų;

i) ETBG darbuotojams taikomos taisyklės, 
taip pat principai, pagal kuriuos 
susitariama dėl personalo valdymo ir 
įdarbinimo procedūrų;

j) jei ETBG atsakomybė ribota, narių 
atsakomybės nustatymo tvarka pagal
12 straipsnio 3 dalį;

j) ETBG ir jos narių atsakomybė pagal
12 straipsnį;

k) atitinkama abipusio pripažinimo, 
įskaitant pripažinimą viešųjų lėšų valdymo 
kontrolės srityje, tvarka ir

k) atitinkama abipusio pripažinimo, 
įskaitant pripažinimą viešųjų lėšų valdymo 
kontrolės srityje, tvarka  ir

l) susitarimo pakeitimo tvarka, įskaitant 4 
ir 5 straipsniuose nurodytų pareigų
vykdymą.

l) įstatų priėmimo ir susitarimo pakeitimo 
tvarka, įskaitant 4 ir 5 straipsniuose 
nurodytų įsipareigojimų vykdymą.

Tačiau tais atvejais, kai ETBG tik valdo
bendradarbiavimo programą ar jos dalį, 
remiamą Europos Sąjungos sanglaudos 
politikos, arba kai ETBG sprendžia su 
tarpregioniniu bendradarbiavimu arba
tinklais susijusius klausimus, b punkte 
nurodytos informacijos pateikti 
nereikalaujama.

3. Tais atvejais, kai ETBG užduotys yra 
susijusios tik su bendradarbiavimo
programos ar jos dalies pagal Reglamentą 
Nr. … [ETB] valdymu arba kai ETBG 
sprendžia su tarpregioniniu 
bendradarbiavimu arba tinklais susijusius 
klausimus, 2 dalies b punkte nurodytos 
informacijos pateikti nereikalaujama.

ETBG darbuotojams, kaip nurodoma i 
punkte, taikomos:

ETBG darbuotojams, kaip nurodoma i 
punkte, taikomos:

a) valstybės narės, kurioje yra ETBG 
registruota buveinė, taisyklės;

a) valstybės narės, kurioje yra ETBG 
registruota buveinė, taisyklės;

b) valstybės narės, kurioje dirba ETBG 
darbuotojai, taisyklės;

b) valstybės narės, kurioje dirba ETBG 
darbuotojai, taisyklės;

c) valstybės narės, kurios pilietis yra ETBG 
darbuotojas, taisyklės.

c) valstybės narės, kurios pilietis yra ETBG 
darbuotojas, taisyklės.

Kad būtų galima taikyti vienodą požiūrį į 
visus toje pačioje vietoje dirbančius 
darbuotojus, taikant viešąją arba privatinę 
teisę nacionalinės teisės aktams ir 
taisyklėms gali būti taikomos papildomos 
ETBG nustatytos ad hoc taisyklės.“

Kad būtų galima taikyti vienodą požiūrį į 
visus toje pačioje vietoje dirbančius 
darbuotojus, taikant viešąją arba privatinę 
teisę nacionalinės teisės aktams ir 
taisyklėms gali būti taikomos papildomos 
ETBG nustatytos ad hoc taisyklės.“

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„1. ETBG įstatus remdamiesi susitarimu
ir juo vadovaudamiesi vieningai priima 
jos nariai.

„2. Įstatuose nurodoma bent jau ši 
informacija:

2. Įstatuose nurodoma bent jau ši 
informacija:

a) ETBG valdymo organų veikla ir jų 
kompetencija, taip pat narių atstovų 
skaičius atitinkamuose valdymo organuose;

a) ETBG valdymo organų veikla ir jų 
kompetencija, taip pat narių atstovų 
skaičius atitinkamuose valdymo organuose;

b) ETBG sprendimų priėmimo procedūros; b) ETBG sprendimų priėmimo procedūros;

c) darbo kalba (-os); c) darbo kalba (-os);
d) jos veikimo tvarka; d) jos veikimo tvarka;

e) konkreti tvarka, susijusi su personalo 
valdymu ir jų įdarbinimo procedūromis;

e) procedūros, susijusios su personalo 
valdymu ir jų įdarbinimu;

f) narių finansinių įnašų teikimo tvarka; f) narių finansinių įnašų teikimo tvarka; 
g) kiekvienam ETBG nariui jo atžvilgiu 
taikomos apskaitos bei biudžeto taisyklės;

g) ETBG nariams taikomos apskaitos bei 
biudžeto taisyklės;

h) nepriklausomo ETBG atskaitomybės 
išorės auditoriaus paskyrimas;

h) nepriklausomo ETBG atskaitomybės 
išorės auditoriaus paskyrimas; taip pat

i) narių atsakomybė pagal 12 straipsnio 
2 dalį ir

i);

j) įstatų pakeitimo tvarka, įskaitant 4 ir 
5 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų 
vykdymą.“

j) įstatų pakeitimo tvarka, įskaitant 4 ir 
5 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų 
vykdymą.“

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis papildoma šia pastraipa: a) 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„ETBG yra atsakinga už visas savo 
skolas.“

„ETBG yra atsakinga už visas savo 
skolas.“

b) 2 dalis pakeičiama taip: b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Nepaisant 3 dalies nuostatų, jei ETBG 
turto nepakanka jos įsipareigojimams 
įvykdyti, jos nariai yra atsakingi už bet 
kokio pobūdžio ETBG skolas, kiekvieno 
nario atsakomybės dalį nustatant 
proporcingai jo finansiniam įnašui. To 
finansinio įnašo teikimo tvarka nustatoma 
įstatuose.

„2. Nedarant poveikio 3 dalies
nuostatoms, jei ETBG turto nepakanka jos 
įsipareigojimams įvykdyti, jos nariai yra 
atsakingi už bet kokio pobūdžio ETBG 
skolas, kiekvieno nario atsakomybės dalį 
nustatant proporcingai jo finansiniam 
įnašui. To finansinio įnašo teikimo tvarka 
nustatoma įstatuose.

Įstatuose nariai gali numatyti, kad kai 
nebebus ETBG nariai, jie išliks atsakingi 
už įsipareigojimus, atsiradusius dėl ETBG 
veiklos jų narystės laikotarpiu.

Įstatuose nariai gali numatyti, kad kai 
nebebus ETBG nariai, jie išliks atsakingi 
už įsipareigojimus, atsiradusius dėl ETBG 
veiklos jų narystės laikotarpiu.

2a. Jeigu bent vieno ETBG nario 
atsakomybė yra ribota arba pašalinta pagal 
nacionalinę teisę, pagal kurią narys yra 
įsteigtas, kiti nariai taip pat gali numatyti 
susitarime apriboti savo atsakomybę.

2a. Jeigu bent vieno ETBG nario iš 
valstybės narės atsakomybė yra ribota 
pagal nacionalinę teisę, pagal kurią narys 
yra įsteigtas, kiti nariai taip pat gali 
numatyti susitarime apriboti savo 
atsakomybę tuo atveju, kai tai jiems 
leidžiama pagal nacionalinę teisę, kuria 
įgyvendinamas šis Reglamentas.

Į ETBG, kurios narių atsakomybė yra 
ribota, pavadinimą įtraukiami žodžiai
„ribotos atsakomybės“.

Į ETBG, kurios narių atsakomybė yra 
ribota, pavadinimą įtraukiami žodžiai
„ribotos atsakomybės“.

Reikalavimai, kad ETBG, kurios narių 
atsakomybė yra ribota, susitarimas, įstatai 
ir atskaitomybė būtų skelbiami, yra bent 
tokie pat, kaip reikalaujama kitų juridinių 
asmenų, kurių narių atsakomybė ribota, 
įsteigtų pagal valstybės narės, kurioje yra 
ETBG registruota buveinė, įstatymus, 

Reikalavimai, kad ETBG, kurios narių 
atsakomybė yra ribota, susitarimas, įstatai 
ir atskaitomybė būtų skelbiami, yra bent 
tokie pat, kaip reikalaujama kitų juridinių 
asmenų, kurių narių atsakomybė ribota 
pagal valstybės narės, kurioje yra tos
ETBG registruota buveinė, įstatymus, 
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atveju. atveju.
Jeigu ETBG narių atsakomybė yra ribota,
valstybės narės gali reikalauti, kad ETBG
užtikrintų atitinkamą su jos veikla
susijusios rizikos draudimą.“

Jeigu ETBG narių atsakomybė yra ribota,
bet kuri atitinkama valstybė narė gali 
reikalauti, kad ETBG turėtų atitinkamą
draudimą arba kad jai būtų taikoma 
valstybėje narėje įsteigto banko ar kitos 
finansų įstaigos suteikta garantija arba 
kad jai būtų taikoma kaip garantija 
viešojo subjekto arba valstybės narės 
suteikta priemonė, siekiant kad būtų 
padengta su ETBG veikla susijusi rizika.“

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Valstybės narės nustato tinkamas 
nuostatas, kad užtikrintų veiksmingą šio 
reglamento taikymą.

„1. Valstybės narės nustato tinkamas 
nuostatas, kad užtikrintų veiksmingą šio 
reglamento taikymą, įskaitant 
kompetentingų institucijų, atsakingų už 
patvirtinimą pagal savo teisinę ir 
administracinę tvarką, nustatymą.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis pakeičiamas taip: 17 straipsnis pakeičiamas taip:

„Iki 2018 m. vidurio Komisija Europos „Iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. Komisija 
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Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui 
perduoda šio reglamento taikymo,
efektyvumo, veiksmingumo, aktualumo, 
papildomos Europos naudos ir 
supaprastinimo galimybių vertinimo 
ataskaitą.

Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų 
komitetui perduoda šio reglamento 
taikymo ataskaitą, kurioje, remiantis 
rodikliais, įvertinamas jo efektyvumas, 
veiksmingumas, aktualumas, papildoma 
nauda Europai ir supaprastinimo
galimybės.

Vertinimo ataskaitos grindžiamos 
Komisijos pagal 17a straipsnį
deleguotaisiais aktais priimsimais 
rodikliais.“

Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi pirmoje pastraipoje 
nurodytų rodiklių sąrašas.“

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
17a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildoma šiuo 17a straipsniu: Papildoma šiuo 17a straipsniu:
„17a straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais
„17a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis. 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis. 

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti šio reglamento 
17 straipsnyje nurodytus įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 17 straipsnyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus.

Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 



PR\937529LT.doc 21/21 PE489.428v02-00

LT

nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie 
jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

5. Deleguotieji aktai įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba neišreiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dviem mėnesiais. 

5. Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas trim mėnesiais.

Jeigu praėjus šiam laikotarpiui nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba neprieštaravo 
deleguotajam aktui, jis paskelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame nurodytą dieną.

Jeigu praėjus šiam laikotarpiui nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba neprieštaravo 
deleguotajam aktui, jis paskelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotasis aktas gali būti paskelbtas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioti anksčiau nei pasibaigus minėtam 
laikotarpiui, jei tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba pranešė Komisijai, kad ketina 
neprieštarauti.

Deleguotasis aktas gali būti paskelbtas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioti anksčiau nei pasibaigus minėtam 
laikotarpiui, jei tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba pranešė Komisijai, kad ketina 
neprieštarauti.

Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba 
paprieštarauja deleguotajam aktui, jis 
neįsigalioja. Institucija, kuri prieštarauja 
deleguotajam aktui, nurodo prieštaravimų 
priežastis.“

Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba 
paprieštarauja deleguotajam aktui, jis 
neįsigalioja. Institucija, kuri prieštarauja 
deleguotajam aktui, nurodo prieštaravimų 
priežastis.“

Or. en


