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PR_COD_1am 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai  

 * Konsultavimosi procedūra 

balsavusių narių balsų dauguma 

 **I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas) 

balsavusių narių balsų dauguma 

 **II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas) 

balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 

visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 

bendroji pozicija 

 *** Pritarimo procedūra 

visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 

107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 

numatytus atvejus 

 ***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas) 

balsavusių narių balsų dauguma 

 ***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas) 

balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 

visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 

bendroji pozicija 

 ***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas) 

balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto pakeitimai 

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 

keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 

bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 

Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 

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 pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 

sutikimas. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 

Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę 

priemonę, ir Reglamentą (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantį demokratijos ir žmogaus teisių 

rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę 

(COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2009)0194), 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 179 straipsnio 1 dalį ir 181 a straipsnį, 

pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0158/2009), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 

sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 

priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį bei 209 straipsnio 1 dalį 

ir 212 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0188/2009), 

1. priima pirmuoju svarstymu savo poziciją, kuri išdėstyta žemiau; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina savo 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu; 

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

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

Pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 

Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo 

bendradarbiavimo finansinę priemonę, ir 

Reglamentą (EB) Nr. 1889/2006, 

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 

Nr. 1889/2006, įsteigiantį demokratijos ir 

žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje 

finansavimo priemonę 
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įsteigiantį demokratijos ir žmogaus teisių 

rėmimo visame pasaulyje finansavimo 

priemonę 

 (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.  Jį 

priėmus reikės atitinkamai pakeisti visą 

tekstą.) 

Pagrindimas 

 Šiame pasiūlyme dėl pakeitimo siūloma iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 ir 

Reglamentą (EB) Nr, 1889/2006, nors šie reglamentai priskirtini dviejų skirtingų Europos 

Parlamento komitetų kompetencijai.  Todėl prašoma, kad šis pasiūlymas būtų padalintas į du 

skirtingus reglamentus, po vieną kiekvienai finansinei priemonei.  Taigi, nuorodos į 

Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 išbrauktos. 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Įgyvendinant šiuos reglamentus 

paaiškėjo, kad esama neatitikimų taikant 

principo, kuriuo remiantis su mokesčiais, 

rinkliavomis, muitais ir kitomis įmokomis 

susijusios išlaidos neatitinka EB 

finansavimo reikalavimų, išimtis. Todėl 

siūloma iš dalies pakeisti susijusias 

reglamentų (EB) Nr. 1905/2006 ir (EB) 

Nr. 1889/2006 nuostatas, kad jos atitiktų 

kitų priemonių nuostatas. 

(2) Įgyvendinant šiuos reglamentus 

paaiškėjo, kad esama neatitikimų taikant 

principo, kuriuo remiantis su mokesčiais, 

rinkliavomis, muitais ir kitomis įmokomis 

susijusios išlaidos neatitinka EB 

finansavimo reikalavimų, išimtis. Todėl 

siūloma iš dalies pakeisti susijusias 

reglamento (EB) Nr. 1889/2006 nuostatas, 

kad jos atitiktų kitų priemonių nuostatas. 

Pagrindimas 

Šiame pasiūlyme dėl pakeitimo siūloma iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 ir 

Reglamentą (EB) Nr, 1889/2006, nors šie reglamentai priskirtini dviejų skirtingų Europos 

Parlamento komitetų kompetencijai.  Todėl prašoma, kad šis pasiūlymas būtų padalintas į du 

skirtingus reglamentus, po vieną kiekvienai finansinei priemonei.  Taigi, nuorodos į 

Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 išbrauktos.   
 



 

RR\819505LT.doc 7/14 PE430.281v02-00 

 LT 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnis 

Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006 

25 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1 straipsnis 

Reglamento (EB) Nr.1889/2006 25 

straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 

„2. Bendrijos parama iš principo negali 

būti naudojama šalių paramos gavėjų 

mokesčiams, muitams ar rinkliavoms 

sumokėti.“ 

Išbraukta. 

Pagrindimas 

Šiame pasiūlyme dėl pakeitimo siūloma iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 ir 

Reglamentą (EB) Nr, 1889/2006, nors šie reglamentai priskirtini dviejų skirtingų Europos 

Parlamento komitetų kompetencijai.  Todėl prašoma, kad šis pasiūlymas būtų padalintas į du 

skirtingus reglamentus, po vieną kiekvienai finansinei priemonei.  Taigi, nuorodos į 

Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 išbrauktos.   

 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

2 straipsnio -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006 

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006 

papildomas šia konstatuojamąja dalimi: 

„(23a) Komisijai turėtų būti suteikti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 290 straipsnio nuostatas dėl 

strateginių dokumentų, kadangi šie 

strateginiai dokumentai papildo 

Reglamentą (EB) Nr. 1889/2006 ir yra 

bendro pobūdžio. Labai svarbu, kad 

parengiamųjų darbų metu Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
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konsultacijas ekspertų lygiu.“ 

 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

2 straipsnio -1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006 

5 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  Reglamento (EB) Nr.1889/2006 5 

straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: 

„3. Strategijų dokumentai ir visos jų 

peržiūros ar papildymai priimami 17a 

straipsnyje nustatyta tvarka“. 

  

Pagrindimas 

Pirminiame pranešime pranešėjos siūlė įvesti reguliavimo procedūrą su tikrinimu skirtą 

Europos iniciatyvos demokratijai ir žmogaus teisėms remti (EIDHR) strategijos dokumentams 

tvirtinti.  Kadangi ši procedūra pagal Lisabonos sutartį nebėra taikoma, pakeitimai yra 

panaikinami.  Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 3 d. ir 2010 m. balandžio 28 d. Užsienio 

reikalų komitetui suteiktais įgaliojimais, pranešėjos pateikia naujus pakeitimus, įvedant 

deleguotųjų aktų procedūrą.  Kaip yra nurodyta Lisabonos sutarties 290 straipsnyje dėl 

įgaliojimų delegavimo, šiais naujais pakeitimais nustatomi įgaliojimų delegavimo tikslai, 

turinys, apimtis ir trukmė, o taip pat sąlygos, kuriomis toks įgaliojimas yra atliekamas. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

2 straipsnio 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006 

17 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006 

papildomas šia konstatuojamąja dalimi: 

  „17a straipsnis 

Delegavimas 
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1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, minėtus 5 straipsnio 3 dalyje, 

Komisijai suteikiami šio reglamento 

galiojimo laikotarpiui. 

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 

Komisija vienu metu praneša apie jį 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

3. Komisijai suteiktiems įgaliojimams 

priimti deleguotuosius aktus taikomos 17b 

ir 17c straipsniuose nustatytos sąlygos.“ 

Pagrindimas 

Pirminiame pranešime pranešėjos siūlė įvesti reguliavimo procedūrą su tikrinimu skirtą 

Europos iniciatyvos demokratijai ir žmogaus teisėms remti (EIDHR) strategijos dokumentams 

tvirtinti.  Kadangi ši procedūra pagal Lisabonos sutartį nebėra taikoma, pakeitimai yra 

panaikinami.  Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 3 d. ir 2010 m. balandžio 28 d. Užsienio 

reikalų komitetui suteiktais įgaliojimais, pranešėjos pateikia naujus pakeitimus, įvedant 

deleguotųjų aktų procedūrą.  Kaip yra nurodyta Lisabonos sutarties 290 straipsnyje dėl 

įgaliojimų delegavimo, šiais naujais pakeitimais nustatomi įgaliojimų delegavimo tikslai, 

turinys, apimtis ir trukmė, o taip pat sąlygos, kurių laikantis toks įgaliojimas yra atliekamas. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

2 straipsnio 1 b punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006 

17 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006 

papildomas šia konstatuojamąja dalimi: 

  „17b straipsnis 

Delegavimo atšaukimas 

1. Europos Parlamentas arba Taryba bet 

kuriuo metu gali atšaukti 5 straipsnyje 

nurodytų įgaliojimų delegavimą. 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą 

siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 

delegavimą, per pagrįstą laikotarpį iki 

galutinio sprendimo priėmimo informuoja 
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kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama, 

kurie deleguotieji įgaliojimai galėtų būti 

atšaukti, ir išdėsto galimas atšaukimo 

priežastis. 

3.Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiamas tame sprendime nurodytų 

įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 

įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 

įsigaliojusių deleguotųjų teisės aktų 

teisėtumui. Jis skelbiamas Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje.“ 

Pagrindimas 

Pirminiame pranešime pranešėjos siūlė įvesti reguliavimo procedūrą su tikrinimu skirtą 

Europos iniciatyvos demokratijai ir žmogaus teisėms remti (EIDHR) strategijos dokumentams 

tvirtinti.  Kadangi ši procedūra pagal Lisabonos sutartį nebėra taikoma, pakeitimai yra 

panaikinami.  Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 3 d. ir 2010 m. balandžio 28 d. Užsienio 

reikalų komitetui suteiktais įgaliojimais, pranešėjos pateikia naujus pakeitimus, įvedant 

deleguotųjų aktų procedūrą.  Kaip yra nurodyta Lisabonos sutarties 290 straipsnyje dėl 

įgaliojimų delegavimo, šiais naujais pakeitimais nustatomi įgaliojimų delegavimo tikslai, 

turinys, apimtis ir trukmė, o taip pat sąlygos, kurių laikantis toks įgaliojimas yra atliekamas. 

 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 c punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006 

17 c straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Į Reglamentą (EB) Nr. 1889/2006 

įterpiamas šis straipsnis: 

  „17c straipsnis 

Prieštaravimas dėl deleguotųjų teisės aktų 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 

pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 

teisės akto per du mėnesius nuo 

pranešimo datos. 

Europos Parlamento arba Tarybos 
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iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 

dviems mėnesiams. 

2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei 

Europos Parlamentas, nei Taryba 

nepareiškia prieštaravimų dėl deleguotojo 

teisės akto, jis skelbiamas Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 

įsigalioja jame nurodytą dieną. 

Deleguotasis teisės aktas gali būti 

paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje ir įsigalioti 

anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu 

tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 

pranešė Komisijai, kad prieštarauti 

neketina.  

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 

prieštarauja dėl deleguotojo teisės akto, jis 

neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi 

institucija nurodo prieštaravimų dėl 

deleguotojo teisės akto priežastis.“ 

Pagrindimas 

Pirminiame pranešime pranešėjos siūlė įvesti reguliavimo procedūrą su tikrinimu skirtą 

Europos iniciatyvos demokratijai ir žmogaus teisėms remti (EIDHR) strategijos dokumentams 

tvirtinti.  Kadangi ši procedūra pagal Lisabonos sutartį nebėra taikoma, pakeitimai yra 

panaikinami.  Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 3 d. ir 2010 m. balandžio 28 d. Užsienio 

reikalų komitetui suteiktais įgaliojimais, pranešėjos pateikia naujus pakeitimus, įvedant 

deleguotųjų aktų procedūrą.  Kaip yra nurodyta Lisabonos sutarties 290 straipsnyje dėl 

įgaliojimų delegavimo, šiais naujais pakeitimais nustatomi įgaliojimų delegavimo tikslai, 

turinys, apimtis ir trukmė, o taip pat sąlygos, kurių laikantis toks įgaliojimas yra atliekamas. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Šiame teisėkūros pasiūlyme dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės ir Europos 

demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės vidurio laikotarpio peržiūros Komisija 

siūlo tik vieną techninio pobūdžio pakeitimą, pagal kurį sąnaudos, patiriamos mokant 

mokesčius, muitus ir kitas rinkliavas, susijusias su veiksmų paramą gaunančiose šalyse 

finansavimu pagal vystomojo bendradarbiavimo Europos demokratijos ir žmogaus teisių 

rėmimo priemones, gali būti finansuojamos iš šių priemonių biudžeto. Taigi, vystomojo 

bendradarbiavimo priemonė ir Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė ligi 

šiol buvo vienintelės finansavimo priemonės, kurias naudojant nebuvo nusižengiama 

principui neteikti paramos, jei šalis neatitinka šios paramos gavimo reikalavimų.  Priėmus šį 

pakeitimą atsiras galimybė išskirtinėmis aplinkybėmis finansuoti minėtąsias sąnaudas. Taigi 

galima bus lanksčiau įgyvendinti programas ir projektus. Tai itin svarbu Europos 

demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės projektams turint mintyje specialias 

aplinkybes, kuriomis šie projektai įgyvendinami. Vyriausybės iš tiesų gali būti nelinkusios 

taikyti atleidimo nuo mokesčių projektams, kurių jos neremia. Taigi, reikėtų pritarti 

Komisijos pasiūlytam pakeitimui. 

 

Šiame pasiūlyme dėl pakeitimo siūloma iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 ir 

Reglamentą (EB) Nr, 1889/2006, nors šie reglamentai priskirtini dviejų skirtingų Europos 

Parlamento komitetų kompetencijai.  Todėl prašoma, kad šis pasiūlymas būtų padalintas į du 

skirtingus reglamentus, po vieną kiekvienai finansinei priemonei, ir pirmajame pakeitimų 

rinkinyje ištrinamos nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006. 

 

Antrasis pasiūlytų pakeitimų rinkinys nesusijęs su Europos demokratijos ir žmogaus teisių 

rėmimo priemonės esminėmis nuostatomis ar prioritetais, jis susijęs su Parlamento tikrinimo 

teisės stiprinimu. 

 

SESV 290 straipsniu buvo įvesta nauja deleguotų aktų procedūra, kuri privalo būti taikoma 

pagal bendro sprendimo procedūrą priimtuose teisės aktuose numatytoms įgyvendinimo 

priemonėms, kurios atitinka šiuos du kriterijus: 

- priemonės turi būti bendro pobūdžio; 

- šiomis priemonėmis turi būti siekiama iš dalies pakeisti neesmines reglamento 

nuostatas, t. y. išbraukti kai kurias tokias nuostatas arba įtraukti į priemonę naujas neesmines 

nuostatas. 

 

Deleguotųjų aktų procedūra žymiai sustiprina Parlamento įgaliojimus:  turėdamas veto teisę 

Parlamentas gali blokuoti priemonės projektą, kuriam nepritaria, ir reikalauti, kad Komisija 

pateiktų pakeistą pasiūlymą.  Šia prasme ją galima palyginti su reguliavimo procedūrą su 

tikrinimu buvusios komitologijos procedūros apimtyje, kurios iš pradžių pageidavo 

pranešėjai, tačiau kuri daugiau nėra taikoma pagal Lisabonos sutartį. 

 

Mūsų nuomone yra aišku, kad Europos iniciatyvos demokratijai ir žmogaus teisėms remti 

(EIDHR) strategijos dokumentai visiškai atitinka deleguotųjų aktų procedūros taikymui 

reikalingus kriterijus (SESV 290 straipsnis): 

- jie yra bendrojo pobūdžio ir apima ilgą laikotarpį (3–4 metus); 
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- jie papildo neesminius teisės akto elementus apibrėžiant prioritetines sritis ir pagalbos 

tam tikrai tematinei sričiai arba regionui tikslus; 

- jie yra teisiškai privalomi, nes pagal Europos iniciatyvos demokratijai ir žmogaus 

teisėms remti (EIDHR) 6 straipsnį, metinės veiksmų programos turi būti paremtos 

strategijos dokumentais. 

 

Tačiau, deleguotųjų aktų procedūra nebūtų taikoma metinėms veiksmų programoms ir 

specialiosioms priemonėms. 

 

Komisijos teisėkūros akto pasiūlymas dėl Europos iniciatyvos demokratijai ir žmogaus 

teisėms remti (EIDHR) vidurio laikotarpio peržiūros yra ideali proga užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų naujus reikalavimus, nustatytus Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. 
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