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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 pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų 
Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumą, projekto
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos projektą (11595/2015),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 
39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 
9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0303/2015),

– atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/TVR, įkuriantį 
Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais1, ypač į jo 26 straipsnio 
2 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. balandžio 16 d. 
sprendimus2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0353/2015),

1. pritaria Tarybos projektui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Parlamento patvirtintą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

1 OL L 63, 2002 3 6, p. 1.
2 2015 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimai sujungtose bylose Parlamentas / Taryba, C-317/13 ir 
C-679/13, EU:C:2015:223,ir byloje Parlamentas / Taryba, C-540/13, EU:C:2015:224.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiame įgyvendinimo sprendimo projekte oficialiai pritariama, kad Eurojustas sudarytų Vidaus 
rinkos derinimo tarnybos (VRDT), už kurią pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
VI priedą atsakingas Teisės reikalų komitetas, ir Eurojusto susitarimo memorandumą.

Susitarimo memorandumo tikslas – skatinti Eurojusto ir VRDT bendradarbiavimą pagal 
atitinkamus abiejų agentūrų įgaliojimus.

Ypač reikia atkreipti dėmesį į Susitarimo memorandumo 3 straipsnio 5 dalies nuostatą, kad 
šiame Susitarimo memorandume nurodytas keitimasis informacija arba patirtimi netaikomas 
operatyvinės informacijos, įskaitant duomenis, susijusius su asmeniu, kurio tapatybė nustatyta 
arba gali būti nustatyta, perdavimui. Šį paaiškinimą teigiamai įvertino Eurojusto jungtinė 
priežiūros institucija. Pranešėjas visiškai pritaria šiam požiūriui ir ragina Tarybą atidžiai 
stebėti Susitarimo memorandumo 3 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos duomenų apsaugos 
garantijos įgyvendinimą.

Kita įdomi nuostata, išdėstyta 6 straipsnyje, yra ginčų sprendimas. Pagal šio straipsnio 1 dalį 
ginčai dėl susitarimo memorandumo įgyvendinimo turi būti sprendžiami Eurojusto ir VRDT 
atstovų konsultacijose ir derybose, taigi neįtraukiant jokio trečiosios šalies arbitro. Ši nuostata 
suderinta su daugeliu nuostatų panašaus pobūdžio susitarimuose1.

Antra vertus, to paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad grubiai pažeidus Susitarimo 
memorandumo nuostatas arba jeigu Eurojustas ar VRDT mano, kad toks pažeidimas gali būti 
padarytas artimoje ateityje, viena iš šių agentūrų gali laikinai nutraukti Susitarimo 
memorandumo taikymą, kol bus vykdomos 1 dalyje nustatytos konsultacijos ir derybos. Ši 
susitarimo taikymo laikino nutraukimo nuostata nebūdinga kitiems Eurojusto sudarytiems 
susitarimams.

Vis dėlto, atrodo, kad Eurojustas ir VRDT susitarė sudaryti Susitarimo memorandumą, nes 
pagal šio susitarimo 6 konstatuojamąją dalį jos nori ir yra pasiruošę vystyti strateginį 
bendradarbiavimą, kuris galėtų padėti joms pasiekti savo tikslų. Galima daryti išvadą, kad 
Eurojustas ir VRDT pripažįsta, jog Susitarimo memorandumo, įskaitant jo 6 straipsnį, sąlygos 
prisidės prie geresnio jų užduočių vykdymo. Taigi, Susitarimo memorandumas tenkina 
bendrus Eurojusto ir VRDT interesus ir Taryba turėtų jam pritarti.

1 Pavyzdžiui, Susitarimo memorandumo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir Eurojusto 
bendradarbiavimo 9 straipsnio, Susitarimo memorandumo dėl FRONTEX ir Eurojusto bendradarbiavimo 
9 straipsnio ir Susitarimo memorandumo dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro ir Eurojusto 
bendradarbiavimo 7 straipsnio nuostatos. Išimtį galima rasti Eurojusto ir Europolo susitarimo 21 straipsnyje, kur 
numatytas ad hoc komiteto vykdomas arbitražas. 
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