
 

AD\1140268LT.docx  PE609.658v02-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014–2019  

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
 

2016/2018(INI) 

24.11.2017 

NUOMONĖ 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 

pateikta Teisės reikalų komitetui ir Konstitucinių reikalų komitetui 

dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir 

įgyvendinimo 

(2016/2018(INI)) 

Pranešėjas: Roberto Gualtieri 

  



 

PE609.658v02-00 2/6 AD\1140268LT.docx 

LT 

PA_NonLeg 



 

AD\1140268LT.docx 3/6 PE609.658v02-00 

 LT 

PASIŪLYMAI 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingus Teisės reikalų komitetą ir 

Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. apgailestauja, kad ne visi pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų vertimai 

raštu pateikiami vienu metu, o tai sulėtina teisėkūros procesą; 

2. mano, kad Tarybai pirmininkaujančios valstybės Parlamentui turėtų teikti išsamesnę 

informaciją apie derybas Taryboje, kad Parlamentas geriau suprastų valstybių narių 

pozicijas ir jų problemų pobūdį ir būtų sudarytos palankesnės sąlygos sėkmingai ir laiku 

užbaigti trišales derybas; primena, kad pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 

teisėkūros 34 punktą abi teisėkūros institucijos susitaria, „kad svarbu palaikyti glaudžius 

ryšius dar prieš pradedant tarpinstitucines derybas siekiant geresnio tarpusavio supratimo 

dėl [viena kitos] atitinkamų pozicijų“ ir kad, be to, tuo tikslu jos „sudarys palankesnes 

sąlygas tarpusavyje keistis nuomonėmis ir informacija, be kita ko, reguliariai kviesdamos 

kitų institucijų atstovus dalyvauti neformaliuose pasikeitimuose nuomonėmis“; atkreipia 

dėmesį į tai, kad šis Tarpinstitucinio susitarimo punktas iki šiol nebuvo pakankamai 

įgyvendintas ir kad toliau pastebima informacijos teikimo asimetrija, nes Parlamento 

komitetų posėdžiai yra vieši, o Tarybos darbo grupių posėdžiai – nevieši; apgailestauja dėl 

nuolatinio Euro grupės posėdžių neskaidrumo ir pabrėžia, kad Parlamentas ir jo nariai, 

prieš priimdami sprendimus, turėtų galėti susipažinti su dokumentais, susijusiais su 

programomis ir šalimis, taip pat su Euro grupei po jos posėdžių pateiktais pranešimais, 

įskaitant posėdžių protokolus; teigia, kad Parlamento atstovų dalyvavimas Tarybos darbo 

grupių posėdžiuose pagerintų tarpusavio supratimą lygiai taip pat, kaip jį gerina 

dalyvavimas ekspertų grupių posėdžiuose; 

3. primena, kad Tarpinstitucinio susitarimo 32 punkte numatyta, kad „Komisija atlieka 

tarpininkės vaidmenį laikydamasi vienodo požiūrio į abi teisėkūros institucijos šakas, 

visapusiškai atsižvelgdama į trims institucijoms Sutartimis priskirtus vaidmenis“; todėl 

prašo Komisijos abiem teisėkūros institucijoms vienu metu pateikti susipažinti ir, kai 

įmanoma, viešai paskelbti visus atitinkamus dokumentus, susijusius su pasiūlymais dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų, įskaitant neoficialius dokumentus; 

4. pabrėžia, kad, vertinant naujų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų poveikį, 

reikėtų tinkamai atsižvelgti į pagrindines piliečių teises, aukštą socialinės įtraukties lygį, 

išlaidas dėl ES masto veiksmų nebuvimo ir didesnę aplinkos apsaugą, taip pat į tikslą 

visapusiškai įtraukti viešąsias ir pilietinės visuomenės organizacijas, atsižvelgiant į 

uždavinį užtikrinti visapusišką skaidrumą per sprendimų priėmimo procesą ir aukščiausio 

laipsnio socialinį teisingumą; 

5. pabrėžia poreikį gerinti neoficialų bendradarbiavimą parengiamuoju deleguotųjų ir 

įgyvendinimo aktų etapu; įspėja, kad, rengiant deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, 

reikia nepamiršti atsižvelgti į teisėkūros institucijų ketinimą, kuris pareikštas teisėkūros 

procedūra priimtame akte ir yra jo tikslo dalis; pabrėžia Deleguotųjų aktų registro, kuris 

pradės veikti artimuoju metu, svarbą; prašo, kad Komisija vienu metu praneštų abiem 

teisėkūros institucijoms apie visų priimtų įgyvendinimo priemonių, įskaitant 

įgyvendinimo aktus ir techninius įgyvendinimo standartus, projektus; 

6. apgailestauja dėl to, kad daugeliu atveju Komisija traktuoja 2 lygio priemones, pasiūlytas 



 

PE609.658v02-00 4/6 AD\1140268LT.docx 

LT 

trijų finansinių paslaugų institucijų (ESMA, EBI ir EIOPA), kaip priimtas be pakeitimų, o 

dėl to sumažėja Parlamento tikrinimo laikas, kai pateikiami svarbūs pakeitimai arba jų 

pateikiama daug; 

7. siūlo, kad vykstant konsultavimosi procedūrai Taryba bent kartą susitiktų su Parlamentu, 

kad Parlamentas galėtų pateikti ir paaiškinti patvirtintų pakeitimų priežastis, o Taryba – 

pareikšti savo poziciją dėl kiekvieno iš jų; bet kokiu atveju siūlo, kad Taryba teiktų 

atsakymą raštu; 

8. rekomenduoja Parlamentui atlikti kiekybinį konsultavimosi procedūros veiksmingumo 

tyrimą; 

9. primygtinai ragina Komisiją laikytis Europos priežiūros institucijų reglamente nustatyto 

termino, per kurį priimamas sprendimas, ar pritarti techninių standartų projektui, ar jį iš 

dalies pakeisti, ar jam nepritarti, ir bent jau gerokai iš anksto oficialiai informuoti 

teisėkūros institucijas, jei išimties tvarka ji negali laikytis tokio termino ir nurodyti to 

priežastis; pabrėžia, kad Komisija pastaruoju metu daugeliu atveju taip nepasielgė; 

primena Komisijai, kad procedūros, kurių laikydamasis Parlamentas praneša, kad 

neprieštarauja aktui, nėra skirtos vėlavimui dėl Komisijos veiksmų kompensuoti ir kad 

šios procedūros daro labai didelį poveikį laikui, kuris skiriamas Parlamentui, kad jis 

naudotųsi savo tikrinimo teisėmis; 

10. primygtinai ragina Komisiją laikytis privalomų terminų, nustatytų įgyvendinimo 

ataskaitoms ir direktyvų ir reglamentų peržiūroms; 

11. ragina pasitelkus tarpinstitucinį susitarimą išplėsti Parlamento vaidmenį Europos 

semestre; 

12. ragina Europos atstovus ypatingą dėmesį skirti tarptautinių standartų ir (arba) reikalavimų 

ir priimtų privalomų ES teisės aktų nuoseklumui; 

13. ragina Komisiją atskleisti dokumentus, kuriuose apibrėžta jos pozicija tarptautinėse 

organizacijose, kurios nustato standartus finansų, pinigų ir reglamentavimo srityse, visų 

pirma Bazelio bankų priežiūros komitete; prašo visapusiškai informuoti Parlamentą visais 

tarptautinių standartų, kurie gali turėti poveikį ES teisei, rengimo etapais; 

14. ragina sukurti ir formalizuoti finansinį dialogą dėl ES pozicijų nustatymo ir darnumo 

rengiantis svarbioms tarptautinėms deryboms, laikantis Parlamento priimtos rezoliucijos 

dėl ES vaidmens tarptautinių finansų, pinigų ir reguliavimo institucijų ir įstaigų veikloje1; 

pabrėžia, kad remiantis išsamiomis gairėmis, kurios galėtų būti papildytos aktyviais 

veiksmais grindžiamomis rekomendacijų rezoliucijomis, šios pozicijos turėtų būti 

svarstomos ir turėtų būti užtikrintas žinomas ex ante vertinimas ir tolesni veiksmai, o 

Komisija turėtų reguliariai teikti ataskaitas dėl šių gairių taikymo. 

  

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0108.  
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