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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi atlikusi pateiktų teisės aktų pasiūlymų atranką Komisija numato panaikinti 
68 pasiūlymus, kurie įvertinti kaip nesuderinami su Lisabonos tikslais ar geresnio 
reguliavimo principais,

B. kadangi keturių pasiūlymų dėl Europos asociacijos statuto, Europos savidraudos draugijos 
statuto ir dėl darbuotojų įtraukimo į minėtuosius dokumentus  atsiėmimo negalima pateisinti 
paisant geresnės kontrolės principų, nes minėtaisiais pasiūlymais siekta pagerinti esamą 
kontrolės padėtį atsižvelgiant į Europos piliečių interesus, ir todėl jokiu būdu negalima jų 
prilyginti nereikalingiems biurokratiniams reikalavimams,

C. kadangi įprasta manyti, kad pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį Komisija turi teisę 
panaikinti teisės aktų leidėjams pateiktus pasiūlymus tol, kol Taryba nepriėmė 
sprendimo, ir kad bendro sprendimo procedūros metu ši nuostata leidžia panaikinti 
pasiūlymą tol, kol Europos Parlamente nebaigtas pirmasis svarstymas ir Taryba 
nepatvirtino bendrosios pozicijos, 

D. kadangi, nors EB sutarties 250 straipsnio 2 dalis iš pradžių buvo skirta konsultavimosi
procedūrai, ji turi būti vertinama pagal EB sutarties 251 straipsnio dvasią, ir kadangi dėl 
to ji negali kelti pavojaus Europos Parlamento pozicijai sprendimų priėmimo procese,   

E. kadangi, kai bendroji pozicija patvirtinama po pirmojo svarstymo, EB sutarties 
251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos trečioji įtrauka Komisijai leidžia tik informuoti 
Europos Parlamentą apie savo poziciją ir kadangi, jei Parlamentas po to pakeičia bendrąją 
poziciją, 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktas Komisijai leidžia pateikti 
nuomonę ir taip nustatoma, kad Komisija jau nėra pasiūlymų „savininkė“ ir negali jų 
panaikinti, 

F. kadangi, pagal EB sutarties 10 straipsnį, nuoširdaus bendradarbiavimo principas leidžia 
Komisijai panaikinti savo pasiūlymus, jei tai nepažeidžia Europos Parlamento, kaip 
demokratiškos, sprendimus priimančios institucijos, vaidmens ir kompetencijos,

1. mano, kad vertinant teisiniu požiūriu, bendro sprendimo procedūros metu Komisija gali 
panaikinti pasiūlymus, kurių priėmimo procesas dar nėra pasibaigęs (Taryba dar turi juos 
patvirtinti bendrosios pozicijos tvirtinimo metu), tačiau bet koks toks panaikinimas 
kiekvienu atveju turi būti suderintas su EB sutarties 10 straipsnyje išdėstytu nuoširdaus 
bendradarbiavimo principu, taikomu taip, kaip jis turi būti taikomas Europos institucijų 
santykiams;  

2. ragina Komisiją gerbti nuoširdaus bendradarbiavimo principą, kai, remiantis Darbo tvarkos 
taisyklių 55 straipsniu, Europos Parlamentas paragina Komisiją panaikinti savo pasiūlymus;

3. mano, kad po to, kai patvirtinama bendroji pozicija, Sutartis neįgalina Komisijos panaikinti 
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savo pasiūlymo dėl teisės akto, ir kad šis apribojimas konkrečiai taikytinas Komisijos 
komunikato KOM(2005)0462 priede pateiktiems svarstomiems teisės aktams;

4. ragina Komisiją dėl kiekvieno pasiūlymo, kurį ji ketina panaikinti, pasikonsultuoti su 
Europos Parlamentu ir rimtai atsižvelgti į Parlamento nuomonę; ragina Komisiją kiekvienu 
atveju vertinti Parlamentą ir Tarybą vienodai;

5. ragina Komisiją naudotis teise panaikinti savo pasiūlymus siekiant didesnio svarstomų 
teisės aktų nuoseklumo, siekiant laikytis geresnio reglamentavimo principų ir Lisabonos 
tikslų, pvz., naujų darbo vietų kūrimo, socialinės apsaugos, ekonomikos augimo ir 
administravimo supaprastinimo;

6. apgailestauja, kad Komisija jau nusprendė panaikinti šiuos pasiūlymus:

a) pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos asociacijos statuto (COD/1991/0386)1,
b) pasiūlymą dėl direktyvos, kurį minėtą statutą papildo darbuotojų dalyvavimo 
požiūriu (COD/1991/0387)2,
c) pasiūlyma dėl reglamento dėl Europos bendradarbiaujančios visuomenės statuto 
(COD/1991/0390)3 ir 
d) pasiūlymą dėl direktyvos, kurį minėtą statutą papildo darbuotojų dalyvavimo 
požiūriu (COD/1991/0391)4.

  
1  OL C 99, 1992 4 21, p. 1.
2  OL C 99, 1992 4 21, p. 14.
3  OL C 99, 1992 4 21, p. 40.
4  OL C 99, 1992 4 21, p. 57.
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