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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 

2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo

(OL L 433 I, 2020 12 22, p. 1)

(Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2020 m. gruodžio 16 d. per antrąjį svarstymą, 
siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą

P9_TA(2020)0356)
(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

Vadovaujantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 241 straipsniu pirmiau 
nurodytame reglamente pastebėta klaida ištaisoma taip:

1) 4 puslapis, 19 konstatuojamosios dalies antros pastraipos antras sakinys:

yra:

„Komisija, atsižvelgdama į tokią informaciją, turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad patikrintų, ar 

buvo laikomasi taikytinų taisyklių, visų pirma … m. … … d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) .../..., kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos 

socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 

nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų 

valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės (13), 63 straipsnio, 68 straipsnio 1 dalies b 

punkto ir 98 straipsnio.

__________________

(13) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.“,
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turi būti:

„Komisija, atsižvelgdama į tokią informaciją, turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad patikrintų, ar 

buvo laikomasi taikytinų taisyklių, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2021/1060 (13), 69 straipsnio, 74 straipsnio 1 dalies b punkto ir 104 straipsnio.

__________________

(13) 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, 

kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio 

fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, 

žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir 

integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos 

finansinės paramos priemonės taisyklės (OL L 231, 2021 6 30, p. 159).“;
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2) 8 puslapis, 5 straipsnio 5 dalis:

yra:

„5. Remdamasi galutinių gavėjų arba naudos gavėjų pagal šio straipsnio 4 dalį pateikta 

informacija, Komisija deda visas pastangas siekdama užtikrinti, kad bet kokia valdžios 

subjektų arba šio straipsnio 2 dalyje nurodytų valstybių narių mokėtina suma būtų 

faktiškai sumokėta galutiniams gavėjams arba naudos gavėjams, visų pirma pagal … 

m. … … d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) .../..., kuriuo nustatomos 

bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos 

fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei 

Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų 

priemonės finansinės taisyklės, 63 straipsnį, 68 straipsnio 1 dalies b punktą ir 98 

straipsnį.“,

turi būti:

„5. Remdamasi galutinių gavėjų arba naudos gavėjų pagal šio straipsnio 4 dalį pateikta 

informacija, Komisija deda visas pastangas siekdama užtikrinti, kad bet kokia valdžios 

subjektų arba šio straipsnio 2 dalyje nurodytų valstybių narių mokėtina suma būtų 

faktiškai sumokėta galutiniams gavėjams arba naudos gavėjams, visų pirma pagal 

Reglamento (ES) 2021/1060 69 straipsnį, 74 straipsnio 1 dalies b punktą ir 

104 straipsnį.“.


