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Pakeitimas 1360
Norbert Lins
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. pritaria savo pareiškimui ir 
bendram Parlamento ir Tarybos 
pareiškimui, pridėtiems prie šios 
rezoliucijos, kurie bus paskelbti Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

Or. en

Informacijos tikslais, pareiškimų tekstas:

Europos Parlamento pareiškimas dėl Europos Vadovų Tarybos vaidmens, susijusio su 

bendros žemės ūkio politikos teisėkūros elementais

Europos Parlamentas apgailestauja dėl to, kad Europos Vadovų Taryba savo 2020 m. liepos 

21 d. išvadose priėmė sprendimus dėl bendros žemės ūkio politikos teisėkūros elementų, dėl 

kurių sprendimai turėjo būti priimti taikant įprastą teisėkūros procedūrą pagal Sutartis. 

Europos Parlamentas mano, kad šie vienašaliai pasirašymo sprendimai yra nepriimtini ir 

pažeidžia Europos Parlamento, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, teises veikti lygiomis teisėmis 

su Taryba.

Europos Parlamentas apgailestauja dėl to, kad Taryba nenorėjo pradėti prasmingų derybų su 

Europos Parlamentu dėl šių teisėkūros elementų remdamasi tuo, kad dėl jų jau yra 

nusprendusi Europos Vadovų Taryba.

Visų pirma Europos Parlamentas pažymi, kad Taryba nepradėjo prasmingų derybų dėl 15 

straipsnio nuostatų dėl išmokų dydžio apribojimo ir proporcingo mažinimo ir 90 straipsnio 
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nuostatų dėl tiesioginėms išmokoms skirtų asignavimų ir EŽŪFKP asignavimų lankstumo, ir 

derybų rezultatus dėl šių straipsnių vertina nepatenkinamai.

Europos Parlamentas labai apgailestauja dėl Tarybos požiūrio ir mano, kad jis kenkia 

sklandžiam įprastos teisėkūros procedūros veikimui. Todėl Europos Parlamentas primygtinai 

reikalauja, kad tai nebepasikartotų būsimose derybose pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

„Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl socialinio aspekto

Taryba ir Europos Parlamentas prašo Komisijos atliekant tyrimą, kuris turi būti daromas 

praėjus dvejiems metams po pirmųjų dvejų socialinės paramos sąlygų taikymo visose 

valstybėse narėse metų, stebėti mechanizmo poveikį darbuotojų darbo sąlygoms ir nuobaudų 

sistemos veikimą ir prireikus pateikti pasiūlymų dėl BŽŪP socialinio aspekto stiprinimo. 

Iki 2025 m. Komisija įvertina galimybę įtraukti į XX priedą Reglamento (ES) Nr. 492/2011 

dėl laisvo darbuotojų judėjimo 7 straipsnio 1 dalį ir prireikus pateikia pasiūlymų šiuo 

klausimu.“


