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Gerb. p. Van Overtveldt’ai,

vykdant nurodytą procedūrą Konstitucinių reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę 
Jūsų komitetui. 2020 m. rugsėjo 24 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę 
laiško forma.

Konstitucinių reikalų komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. lapkričio 19 d. posėdyje. Per šį 
posėdį1 komitetas nusprendė paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai,

Antonio Tajani

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Antonio Tajani (pirmininkas ir nuomonė referentas), Gabriele Bischoff (1-asis 
pirmininko pavaduotojas), Giuliano Pisapia (3-iasis pirmininko pavaduotojas), Gerolf Annemans, Damian 
Boeselager, Geert Bourgeois, Gilles Boyer (pavadavo 2-ąjį pirmininko pavaduotoją Charles‘ą Goerens‘ą), Fabio 
Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, 
Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa 
(pavadavo Guy Verhofstadt‘ą), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-
Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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PASIŪLYMAI

1. Pabrėžia, kad svarbu veikti Europos piliečių labui, ir šiuo atžvilgiu pabrėžia itin svarbų 
Europos Parlamento vaidmenį rengiant daugiametę finansinę programą; palankiai 
vertina susitarimą, pasiektą dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
2021–2027 m. daugiametė finansinė programa;

2. atsižvelgdamas į tai, taip pat palankiai vertina nuostatas, kuriomis sudaromos sąlygos 
vykdyti geresnę parlamentinę priežiūrą Europos lygmeniu, visų pirma suderintas 
nuostatas dėl priemonės „Next Generation EU“ lėšų panaudojimo griežtesnės 
biudžetinės kontrolės, ir Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą 
dėl naujų SESV 122 straipsniu grindžiamų pasiūlymų, kurie gali turėti pastebimą 
poveikį Sąjungos biudžetui, biudžetinės priežiūros; palankiai vertina suderintas teisiškai 
privalomas naujų nuosavų išteklių įvedimo per ateinančius septynerius metus veiksmų 
gaires; be to, palankiai vertina 2020 m. lapkričio 5 d. pasiektą politinį susitarimą dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto 
apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse 
trūkumų;

3. pabrėžia, kad susitarimas dėl DFP dokumentų paketo yra istorinis žingsnis vykstant 
tolesniam Europos Sąjungos integracijos procesui; primygtinai pabrėžia visų politinių 
susitarimų svarbą, įskaitant įsipareigojimą įvesti naujų nuosavų išteklių krepšelį ir 
nustatyti teisinės valstybės sąlygų mechanizmą, pabrėžia, kad visi DFP dokumentų 
rinkinio elementai turi būti įgyvendinami laikantis lojalaus tarpusavio 
bendradarbiavimo principo, kaip nustatyta ES sutarties 13 straipsnyje;

4. primena savo prašymą suderinti DFP laikotarpį su Parlamento kadencijos ir Komisijos 
įgaliojimų trukme; apgailestauja, kad šiuo metu šis klausimas nebuvo sprendžiamas, ir 
mano, kad jis turėtų būti vėl iškeltas atliekant 2021-2027 m. DFP laikotarpio vidurio 
peržiūrą;

5. pakartoja savo raginimą aktyvuoti SESV 312 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą dėl 
pereigos, kad Taryba galėtų priimti DFP reglamentą kvalifikuota balsų dauguma ir, be 
to, primena savo pasiūlymus priimant DFP reglamentą taikyti įprastą teisėkūros 
procedūrą;

6. siūlo pasinaudoti konferencijos dėl Europos ateities, kuri turi būti pradėta Vokietijos 
pirmininkavimo Tarybai metu, suteiktu postūmiu ir su kitomis ES institucijomis, 
piliečiais ir organizuota pilietine visuomene, kurie atspindi nuomonių skirtumus visoje 
ES ir geografinę ir demografinę ES ir jos valstybių narių įvairovę, aptarti, be kita ko, 
demokratinius ir konstitucinius iššūkius, susijusius su ekonomikos gaivinimo priemonės 
institucine struktūra ir sprendimų dėl DFP priėmimo procedūromis, bei nuosavus 
išteklius bendresne prasme, siekiant sustiprinti Europos Parlamento vaidmenį taikant 
šias procedūras.


