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11.4.2018 A8-0127/1 

Pakeitimas 1 

Jasenko Selimovic 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas 

2016/2149(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

N konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

N. kadangi paaiškėjo, jog Protokolo 

Nr. 1 4 straipsnyje nustatyto aštuonių 

savaičių laikotarpio nepakanka norint 

laiku stebėti, ar laikomasi subsidiarumo 

principo; 

N. kadangi nemažai nacionalinių 

parlamentų iki galo nepasinaudoja 

Protokolo Nr. 1 4 straipsnyje nustatytu 

aštuonių savaičių laikotarpiu, skirtu 

įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo 

principo; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Pakeitimas 2 

Jasenko Selimovic 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas 

2016/2149(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

O. kadangi ankstyvojo perspėjimo 

sistema gali būti papildyta sistema, pagal 

kurią šiuo metu nacionaliniai 

parlamentai gali pateikti konstruktyvius 

pasiūlymus Komisijai apsvarstyti, 

tinkamai atsižvelgiant į jos iniciatyvos 

teisę; 

Išbraukta. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Pakeitimas 3 

Jasenko Selimovic 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas 

2016/2149(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

P konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

P. kadangi keli nacionaliniai 

parlamentai išreiškė susidomėjimą 

priemone pagerinti politinį dialogą, kuris 

suteiktų jiems galimybę teikti 

konstruktyvius pasiūlymus Komisijai 

apsvarstyti, tinkamai atsižvelgiant į 

Komisijos iniciatyvos teisę, pirma 

užsitikrinus Parlamento pritarimą; 

P. kadangi keli nacionaliniai 

parlamentai išreiškė susidomėjimą 

priemone pagerinti politinį dialogą, kuris 

suteiktų jiems galimybę teikti 

konstruktyvius pasiūlymus Komisijai 

apsvarstyti, tinkamai atsižvelgiant į 

Komisijos iniciatyvos teisę; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Pakeitimas 4 

Jasenko Selimovic 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas 

2016/2149(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos 

sutarčiai ankstyvojo perspėjimo sistema 

buvo naudojama retai, ir mano, kad ji 

galėtų būti pertvarkyta pagal dabartinę 

konstitucinę sistemą; 

13. pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos 

sutarčiai ankstyvojo perspėjimo sistema 

buvo naudojama retai; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Pakeitimas 5 

Jasenko Selimovic 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas 

2016/2149(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. atkreipia dėmesį į nacionalinių 

parlamentų pateiktą prašymą pratęsti 

aštuonių savaičių terminą, per kurį jie 

pagal Protokolo Nr. 1 3 straipsnį gali 

pateikti pagrįstą nuomonę; vis dėlto 

pabrėžia, kad pagal dabartinės Sutarties 

sistemą nenumatyta tokio pratęsimo; todėl 

mano, kad Komisija pagal ankstyvojo 

perspėjimo sistemą turėtų taikyti techninį 

pranešimo laikotarpį, kad galėtų skirti 

papildomai laiko nuo dienos, kai 

nacionalinių parlamentų rūmai 

techniškai gauna teisėkūros procedūra 

priimamų aktų projektus, ir dienos, kai 

pradedamas skaičiuoti aštuonių savaičių 

terminas; atsižvelgdamas į tai, primena, 

kad kitą subsidiarumo kontrolės 

mechanizmo veikimo praktinę tvarką 

Komisija pradėjo praktiškai taikyti 

2009 m.; 

16. atkreipia dėmesį į nacionalinių 

parlamentų pateiktą prašymą pratęsti 

aštuonių savaičių terminą, per kurį jie 

pagal Protokolo Nr. 1 3 straipsnį gali 

pateikti pagrįstą nuomonę; vis dėlto 

pabrėžia, kad pagal dabartinės Sutarties 

sistemą nenumatyta tokio pratęsimo; 

atsižvelgdamas į tai, primena, kad kitą 

subsidiarumo kontrolės mechanizmo 

veikimo praktinę tvarką Komisija pradėjo 

praktiškai taikyti 2009 m.; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Pakeitimas 6 

Jasenko Selimovic 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas 

2016/2149(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. atkreipia dėmesį į keleto 

nacionalinių parlamentų pateiktą 

prašymą pratęsti aštuonių savaičių 

laikotarpį, per kurį jie pagal Protokolo 

Nr. 2 6 straipsnį gali pateikti pagrįstą 

nuomonę; 

Išbraukta. 

Or. en 



 

AM\1150597LT.docx  PE618.414v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.4.2018 A8-0127/7 

Pakeitimas 7 

Jasenko Selimovic 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas 

2016/2149(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. siūlo, atsižvelgiant į politinį 

dialogą, kurį Komisija pradėjo 2016 m., 

visapusiškai išnaudoti sistemą, pagal kurią 

nacionaliniai parlamentai galėtų pateikti 

konstruktyvius pasiūlymus Komisijai 

siekdami daryti teigiamą įtaką diskusijose 

dėl Europos ir Komisijos iniciatyvos teisei; 

atsižvelgdamas į tai, mano, kad Komisija 

galėtų naudotis savo nuožiūra arba priimti 

tokius pasiūlymus, arba pateikti oficialų 

atsakymą, pabrėždama tokio sprendimo 

priežastis; pažymi, kad tokios procedūros 

negali apimti teisės inicijuoti teisės aktus 

arba teisės panaikinti ar iš dalies keisti 

teisės aktus, nes taip būtų pažeistas 

Sąjungos metodas ir kompetencijos 

padalijimas tarp Europos ir nacionalinio 

lygmens, taigi pažeistos Sutartys; 

rekomenduoja, kad ateityje peržiūrint 

Sutartis, teisėkūros iniciatyvos teisė iš 

principo turėtų būti suteikta Europos 

Parlamentui, kaip tiesioginiam ES piliečių 

atstovui; 

18. siūlo, atsižvelgiant į politinį 

dialogą, kurį Komisija pradėjo 2016 m., 

naudoti sistemą, pagal kurią nacionaliniai 

parlamentai galėtų pateikti konstruktyvius 

pasiūlymus Komisijai siekdami daryti 

teigiamą įtaką diskusijose dėl Europos ir 

Komisijos iniciatyvos teisei; 

atsižvelgdamas į tai, mano, kad Komisija 

išsaugo galimybę savo nuožiūra priimti 

tokius pasiūlymus arba pateikti oficialų 

atsakymą, pabrėždama tokio sprendimo 

priežastis; pažymi, kad tokios procedūros 

negali apimti teisės inicijuoti teisės aktus 

arba teisės panaikinti ar iš dalies keisti 

teisės aktus, nes taip būtų pažeistas 

Sąjungos metodas ir kompetencijos 

padalijimas tarp Europos ir nacionalinio 

lygmens, taigi pažeistos Sutartys; 

rekomenduoja, kad ateityje peržiūrint 

Sutartis, teisėkūros iniciatyvos teisė iš 

principo turėtų būti suteikta Europos 

Parlamentui, kaip tiesioginiam ES piliečių 

atstovui; 

Or. en 

 

 


