
P7_TA(2012)0342 

Tam tikrų šalių išbraukimas iš šalių, kurioms taikomos prekybos lengvatos, 

sąrašo ***I 

2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš 

derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 1528/2007 I priedas (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2011)0598), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 

207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 

(C7-0305/2011), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto 

nuomonę (A7-0207/2012), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



 

P7_TC1-COD(2011)0260 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012, kuriuo dėl 

tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo iš dalies 

keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas  

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros1, 

                                                 
1  2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento pozicija. 



kadangi: 

(1) toliau nurodytų valstybių derybos dėl ekonominės partnerystės susitarimų (toliau – 

susitarimai) buvo baigtos šiomis datomis:  

CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių derybos buvo 

baigtos 2007 m. gruodžio 16 d.;  

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Centrinės Afrikos derybos buvo baigtos 

2007 m. gruodžio 17 d. (Kamerūno Respublika);  

Ganos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių derybos buvo baigtos 2007 m. 

gruodžio 13 d.;  

Dramblio Kaulo Kranto ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių derybos buvo 

baigtos 2007 m. gruodžio 7 d.;  

Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių derybos 

buvo baigtos 2007 m. lapkričio 28 d. (Seišelių Respublika ir Zimbabvės Respublika), 

2007 m. gruodžio 4 d. (Mauricijaus Respublika), 2007 m. gruodžio 11 d. (Komorų 

Sąjunga ir Madagaskaro Respublika) ir 2008 m. rugsėjo 30 d. (Zambijos 

Respublika);  

PAVB EPS valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių derybos buvo 

baigtos 2007 m. lapkričio 23 d. (Botsvanos Respublika, Lesoto Karalystė, Svazilando 

Karalystė, Mozambiko Respublika) ir 2007 m. gruodžio 3 d (Namibijos Respublika);  

Rytų Afrikos bendrijos valstybių partnerių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių 

derybos dėl buvo baigtos 2007 m. lapkričio 27 d.;  

Ramiojo vandenyno valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių derybos 

buvo baigtos 2007 m. lapkričio 23 d.; 



(2) Antigva ir Barbuda, Bahamų Sandrauga, Barbadosas, Belizas, Botsvanos Respublika, 

Burundžio Respublika, Kamerūno Respublika, Komorų Sąjunga, Dramblio Kaulo 

Kranto Respublika, Dominikos Sandrauga, Dominikos Respublika, Fidžio 

Respublika, Ganos Respublika, Grenada, Gajanos Kooperacinė Respublika, Haičio 

Respublika, Jamaika, Kenijos Respublika, Lesoto Karalystė, Madagaskaro 

Respublika, Mauricijaus Respublika, Mozambiko Respublika, Namibijos 

Respublika, Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė, Ruandos 

Respublika, Sent Kitso ir Nevio Federacija, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir 

Grenadinai, Seišelių Respublika, Surinamo Respublika, Svazilando Karalystė, 

Tanzanijos Jungtinė Respublika, Trinidado ir Tobago Respublika, Ugandos 

Respublika, Zambijos Respublika1 ir Zimbabvės Respublika užbaigė derybas dėl 

ekonominės partnerystės susitarimų (toliau – susitarimai), todėl šias valstybes buvo 

galima įtraukti į 2007 m. gruodžio 20 d Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, 

kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir 

Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, 

nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės 

partnerystės susitarimus2, I priedą; 

                                                 
1 OL L 330, 2008 12 9, p. 1. 
2 OL L 348, 2007 12 31, p. 1. 



(3) Botsvanos Respublika, Burundžio Respublika, Kamerūno Respublika, Komorų 

Sąjunga, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Fidžio Respublika, Ganos Respublika, 

Haičio Respublika, Kenijos Respublika, Lesoto Karalystė, Mozambiko Respublika, 

Namibijos Respublika, Ruandos Respublika, Svazilando Karalystė, Tanzanijos 

Jungtinė Respublika, Ugandos Respublika, Zambijos Respublika ir Zimbabvės 

Respublika nesiėmė reikiamų priemonių atitinkamiems susitarimams ratifikuoti; 

(4) todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 2 straipsnio 3 dalį, ypač jos b punktą, to 

reglamento I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, išbraukiant tas šalis;  



(5) siekiant užtikrinti, kad partneriai galėtų būti vėl skubiai įtraukti į to reglamento 

I priedą, jiems priėmus reikiamas priemones atitinkamiems susitarimams ratifikuoti, 

ir šiems susitarimams dar neįsigaliojus, Europos Komisijai turėtų būti suteikti 

įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus, 

kad iš I priedo išbrauktos šalys būtų vėl į jį įtrauktos vadovaujantis šiuo reglamentu. 

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 

būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Rengdama ir įgyvendindama deleguotuosius aktus Komisija turėtų visapusiškai 

informuoti apie susitikimų su nacionaliniais ekspertais rezultatus ir pateikti 

esamus dokumentus. Komisija taip pat turėtų kviestis Parlamento ekspertus 

dalyvauti tuose susitikimuose; [1 pakeit.] 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 



1 straipsnis 

Reglamentas (EB) Nr. 1528/2007 iš dalies keičiamas taip:  

1) Įterpiami šie straipsniai: 

„2a straipsnis 

Komisijai pagal 2b straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus, kad 

būtų iš dalies pakeistas I priedas, AKR valstybių grupei priklausančius regionus ir 

valstybes, iš to priedo išbrauktus [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. …/…+*], kurie po to, kai buvo išbraukti iš I priedo, ėmėsi reikiamų priemonių 

atitinkamiems susitarimams ratifikuoti, vėl įtraukiant į tą priedą. 

2b straipsnis 

Delegavimas 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 

nustatytomis sąlygomis. 

                                                 
+  Šio reglamento įsigaliojimo data. 



 

2. 2a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami neribotam laikui nuo šio reglamento įsigaliojimo. penkerių metų 

laikotarpiui nuo ...+. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo 

likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios 

trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba 

Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 

trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos. [2 pakeit.] 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada panaikinti 2a straipsnyje 

nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 

tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 

įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių 

deleguotųjų aktų galiojimui. 

                                                 
+  Šio reglamento įsigaliojimo data. 



4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

5. Pagal 2a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 

du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą 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 keturiais mėnesiais.“ 

[3 pakeit.] 

__________________ 

* OL L …, ………., p. .“. 

2) I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu. 



2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. 

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d 2016 m. sausio 1 d. [4 pakeit.] 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta  

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas  



 



PRIEDAS 

„I PRIEDAS 

Regionų arba valstybių, kurios baigė derybas, kaip apibrėžta 2 straipsnio 2 dalyje, sąrašas: 

ANTIGVA IR BARBUDA 

BAHAMŲ SANDRAUGA 

BARBADOSAS 

BELIZAS 

DOMINIKOS SANDRAUGA 

DOMINIKOS RESPUBLIKA 

GRENADA 

GAJANOS KOOPERACINĖ RESPUBLIKA 



JAMAIKA 

MADAGASKARO RESPUBLIKA 

MAURICIJAUS RESPUBLIKA  

PAPUA NAUJOSIOS GVINĖJOS NEPRIKLAUSOMOJI VALSTYBĖ 

SENT KITSO IR NEVIO FEDERACIJA 

SENT LUSIJA 

SENT VINSENTAS IR GRENADINAI 

SEIŠELIŲ RESPUBLIKA 

SURINAMO RESPUBLIKA 

TRINIDADO IR TOBAGO RESPUBLIKA.“ 


