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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad teisės aktai Europos Sąjungoje priimami ir žemesniu negu teisėkūros 
lygmeniu – priimant aktus, kuriais išplėtojami ir įgyvendinami teisėkūros procedūra 
priimti aktai – ir kad būtina teisingai taikyti Sutartį siekiant užtikrinti ir pakankamą šių 
aktų demokratinį teisėtumą;

2. pabrėžia, kad deleguotieji ir įgyvendinimo aktai turėtų būti priimami sprendžiant išimtinai 
techninio ir (arba) administracinio pobūdžio klausimus, o politiniai klausimai turėtų būti 
palikti spręsti taikant demokratinę ir skaidrią bendro sprendimo procedūrą, kuri būtų 
prieinama Europos Sąjungos piliečiams;

3. primena, kad, remiantis Sutarties 290 ir 291 straipsniais, deleguotieji ir įgyvendinimo 
aktai susiję su skirtingomis reikmėmis ir todėl tarpusavyje negali vieni kitų pakeisti; 
mano, kad deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų atskyrimas, taip pat teisingas ir kuo 
tinkamesnis nuostatų, kurios turi būti įtrauktos į pagrindinį teisės aktą, pasirinkimas yra 
svarbus politinis klausimas – jis turėtų būti keliamas ir svarstomas ankstyvuoju su 
teisėkūra susijusių pranešimų projektų rengimo, kuriame dalyvauja pranešėjai ir šešėliniai 
pranešėjai, padedami komitetų sekretoriatų ir pirmiausia Teisės tarnybos, etapu;

4. primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti tikslių tarpinstitucinių kriterijų rikinį, kuriuo 
vadovaujantis būtų taikomi deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, įskaitant peržiūros 
mechanizmus, ir kuris būtų pagrįstas įvairiais sprendimų priėmimo proceso siekiant 
priimti šiuos aktus etapais;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentas susiduria su vis didesniais sunkumais derėdamasis 
su Taryba, nes Taryba nepageidauja svarstyti galimybės naudoti deleguotuosius aktus, taip 
pat pažymi, kad, nors sprendimas į pagrindinį teisės aktą įtraukti visus būtinus elementus 
siekiant sudaryti sąlygas naudoti tik įgyvendinimo aktus, gali būti teisiškai pagrįsta 
galimybė, vadovautis šiuo požiūriu kai kuriais, pvz., sektorių, kur technologijos 
tebevystomos, atvejais gali būti nepaprastai sunku ir daugeliu atveju gali būti priimami su 
geresnio reglamentavimo ES principais nesuderinami teisės aktai; primygtinai ragina 
Komisiją – Sutarčių sergėtoją – vykdyti savo įsipareigojimus pagal Lisabonos sutarties 
290 ir 291 straipsnius ir visapusiškai remti Parlamentą jam ginant savo teises derybų su 
Taryba metu;

6. mano, kad, norint stiprinti savo pranešėjų poziciją per derybas dėl teisės aktų, reikėtų 
labiau išnaudoti galimybę kreiptis nuomonės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 37a straipsnį;

7. reiškia susirūpinimą dėl derinimo veiklos atsižvelgiant į dabartinį Tarybos priešiškumą, 
susijusį su deleguotųjų aktų naudojimu, kadangi taip Parlamentas gali netekti savo 
kontrolės ir tikrinimo teisių, jei reguliavimo procedūros su tikrinimu priemonės taptų 
įgyvendinimo aktais priimant tokius svarbius ir politiškai opius teisės aktus, kaip teisės 
aktai, susiję su saugumu; todėl ragina Komisiją ir Tarybą laikytis Sutarties ir jos tikslų ir 
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užtikrinti demokratinę kontrolę Parlamentui naudojantis savo teisėmis, susijusiomis su 
deleguotaisiais aktais;

8. pabrėžia, kad daugelyje teisinių sričių, pvz., transporto srityje, klausimai, kurie pradžioje 
atrodė palyginti techniniai, gali būti susiję su politinėmis pasirinktimis, turinčiomis 
svarbių pasekmių; todėl pabrėžia, jog, siekiant užtikrinti demokratinį teisėtumą visame ES 
teisėkūros procese, Parlamentui turėtų būti užtikrinamos pakankamos ekspertinės žinios, 
kad jis galėtų nepriklausomai naudotis savo priežiūros teisėmis;

9. pabrėžia, jog svarbu, kad Parlamentas dalyvautų parengiamuoju deleguotųjų aktų etapu, 
kadangi Parlamentui gali būti sunku tinkamai atlikti su deleguotaisiais aktais susijusį 
tikrinimą neturint tinkamų su parengiamuoju deleguotųjų aktų etapu susijusių išvadų ir 
tinkamų ekspertinių žinių jų turiniui įvertinti, atsižvelgiant į tai, kad komitetų lygmeniu 
skiriamas laikas ir ištekliai jiems patikrinti riboti;

10. ragina Komisiją pasirūpinti, kad nacionaliniams ir Parlamento ekspertams būtų užtikrinta 
to paties lygio informacija ir skaidrumas;

11. atsižvelgdamas į teisės aktų derinimą po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, tvirtina, kad 
priemonės, kurioms anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, turėtų 
tapti deleguotaisiais, o ne įgyvendinimo aktais, išskyrus išimtinius tinkamai pagrįstus 
atvejus.
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