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PAKEITIMAI 001-008 
pateikė Teisės reikalų komitetas

Pranešimas
József Szájer A8-0012/2018
Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu 
naudojimas, pritaikymas prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Lisabonos sutartimi atskirti 
Komisijai deleguojami įgaliojimai: 
įgaliojimai priimti visuotinai taikomus ne 
teisėkūros procedūra priimamus aktus, 
kuriais papildomos arba iš dalies keičiamos 
neesminės teisėkūros procedūra priimto 
akto nuostatos (deleguotuosius aktus), ir 
įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
sudaromos vienodos teisiškai privalomų 
Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos 
(įgyvendinimo aktus);

(1) Lisabonos sutartimi įvykdyti svarbūs 
teisinės sistemos nuostatų, 
reglamentuojančių Komisijai teisės aktų 
leidėjų suteiktus įgaliojimus, pakeitimai, 
nustatytas skirtumas tarp Komisijai 
suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai 
taikomus ne teisėkūros procedūra 
priimamus teisės aktus, kuriais papildomos 
arba iš dalies keičiamos neesminės 
teisėkūros procedūra priimto akto 
nuostatos (deleguotuosius aktus), ir 
Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti 
aktus, kuriais užtikrinamos vienodos 
teisiškai privalomų Sąjungos aktų 
įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo 
aktus);

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) sujungiant ir pateikiant glaudžiai 
vienas su kitu nesusijusius įgaliojimus 
viename Komisijos deleguotajame akte, 
Parlamentui trukdoma pasinaudoti teise 
tikrinti, nes jis yra priverstas tiesiog 
pritarti visam deleguotajam aktui arba jį 
atmesti, todėl nelieka galimybių pareikšti 
nuomonės dėl kiekvieno įgaliojimo 
atskirai;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001
19b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 31 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

2. 31 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[šio iš dalies keičiančio reglamento 
įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai 
savaime pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinta su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. 
rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo 1 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001
19 b straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 19a straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du 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 šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

6. Pagal 19a 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 šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 805/2004
31a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 31 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

2. 31 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[šio iš dalies keičiančio reglamento 
įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai 
savaime pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinta su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. 
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rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 805/2004
31 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 31 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du 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 šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

6. Pagal 31 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 šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007
17a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[šio iš dalies keičiančio reglamento 
įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai 
savaime pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
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pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinta su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. 
rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007
17a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 17 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du 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 šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

6. 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 šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.


