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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas iš esmės pritaria atsakingo komiteto pranešėjo požiūriui. Vienas iš 
pagrindinių Europos Parlamento įsipareigojimų – tobulinti savo darbo tvarką ir vidines 
teisėkūros priemones tam, kad teisės aktų supaprastinimo klausimai būtų sprendžiami 
greičiau.

Vis dėlto imantis šių veiksmų negalima nukrypti nuo pirminėje teisėje išdėstytų procedūrų, 
ypač turint mintyje bendro sprendimo procedūrą, kurią vykdant Parlamento vaidmuo tampa 
itin svarbus, nes taip užtikrinamas demokratiškas ES sprendimų priėmimo procesas. Trumpai 
tariant, bet koks Parlamento vidaus darbo tvarkos keitimas turi atitikti tam tikras sutarčių 
nuostatas.

Taigi nuomonės referentas siūlo tam tikrus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus, kurie turi būti 
apsvarstyti siekiant užtikrinti, kad teisės aktų supaprastinimo tikslai būtų tikroviški ir lengvai 
įgyvendinami.

80 straipsnį reikia keisti todėl, kad būtų suderinta kodifikuotų teisės aktų priėmimo procedūra 
atsižvelgiant į visų suinteresuotų šalių prisiimtus įsipareigojimus dėl teisės aktų 
supaprastinimo. Pakeitus 80 straipsnį, Teisės reikalų komitetas galės išnagrinėti pasiūlymą dėl 
kodifikavimo ir, jei pasiūlyme nėra esminių pakeitimų, tiesiogiai perduoti jį svarstyti 
plenarinio posėdžio metu. Jei pasiūlyme yra esminių pakeitimų, Komitetas siūlys atmesti 
Komisijos pasiūlymą.

Taip pat turėtų būti patvirtintas naujas 80a straipsnis siekiant nustatyti konkrečią teisės aktų 
išdėstymo nauja redakcija tvarką. Kaip jau buvo minėta Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
reglamentavimo tvarkos supaprastinimo strategijos, išdėstymas nauja redakcija, kaip ir teisės 
aktų kodifikavimas, yra vienas iš pagrindinių Bendrijos teisyno supaprastinimo būdų ir turėtų 
būti taikomas kaip įmanoma plačiau.  

Priėmus naująjį 80a straipsnį, Teisės reikalų komitetas įgis teisę nagrinėti pasiūlymus dėl 
išdėstymo nauja redakcija. Kiekvienas pasiūlymas bus perduodamas svarstyti atsakingam 
komitetui, kuris savo ruožtu turės specialią teisę teikti pakeitimus priklausomai nuo to, kokią 
išvadą Teisės reikalų komitetas, išnagrinėjęs pasiūlymą, bus priėmęs.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Dabartinis tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
80 straipsnio 1 dalis
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1. Kai Komisija pateikia Parlamentui 
pasiūlymą dėl oficialaus Bendrijos teisės 
aktų kodifikavimo, šis pasiūlymas 
perduodamas už teisės klausimus 
atsakingam komitetui. Jeigu paaiškėja, kad 
pasiūlymas niekaip nekeičia galiojančių 
Bendrijos teisės aktų esmės, taikoma 43 
straipsnyje numatyta procedūra.

1. Kai Komisija pateikia Parlamentui 
pasiūlymą dėl oficialaus Bendrijos teisės 
aktų kodifikavimo, šis pasiūlymas 
perduodamas už teisės klausimus 
atsakingam komitetui. Šis komitetas svarsto 
pasiūlymą siekdamas įsitikinti, ar jame 
apsiribojama tik paprastu kodifikavimu ir 
ar nėra esminių pakeitimų.

Pagrindimas

Pateikus aiškesnę straipsnio formuluotę ir nustačius griežtesnę tvarką, šiuo pakeitimu 
siekiama supaprastinti pasiūlymų dėl kodifikavimo nagrinėjimą už teisės klausimus 
atsakingame komitete, nes išbraukus nuorodą į 43 straipsnį bus išvengta nereikalingų 
sudėtingų procedūrų komitetų lygmeniu ir drauge bus išsaugotos esamos plenarinės sesijos 
prerogatyvos. Taigi pirmasis procedūros etapas, kuris vyks Teisės reikalų komitete, bus 
paprastesnis ir veiksmingesnis.

Pakeitimas 2
80 straipsnio 2 dalis

2. Atsakingo komiteto pirmininkas arba 
komiteto skirtas pranešėjas gali dalyvauti 
nagrinėjant ir rengiant kodifikavimo 
pasiūlymą. Jei reikia, atsakingas komitetas 
gali iš anksto pateikti savo nuomonę.

2. Už teisės klausimus atsakingas komitetas 
gali prašyti, kad už pasiūlymo svarstymą 
atsakingas komitetas pateiktų savo 
nuomonę.

Pagrindimas

Siūlomame pakeitime numatyta Teisės reikalų komiteto galimybė prašyti atsakingą komitetą 
pateikti savo nuomonę, nes ji galėtų padėti geriau įvertinti nagrinėjamą pasiūlymą dėl 
kodifikavimo.  Šiame pakeitime atsispindi šiuo metu taikoma tvarka ir bet kuriuo atveju pagal 
šią nuostatą atsakingas komitetas galės dalyvauti nagrinėjimo procese pateikdamas, jei 
reikia, savo nuomonę. Taigi pirmasis procedūros etapas, kuris turės vykti Teisės reikalų 
komitete, bus paprastesnis ir tikslesnis.

Pakeitimas 3
80 straipsnio 3 dalis

3. Nukrypstant nuo 43 straipsnio 3 dalies 
nuostatų, supaprastinta procedūra negali 
būti taikoma pasiūlymui dėl oficialaus 
kodifikavimo, kai šios procedūros taikymui 

3. Jei už teisės klausimus atsakingas 
komitetas nustato, kad pasiūlyme nėra 
esminių Bendrijos teisės aktų pakeitimų, jis 
perduoda pasiūlymą Parlamentui 
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prieštarauja už teisės klausimus atsakingo 
komiteto ar pagrindinio komiteto narių 
dauguma.

patvirtinti vienu balsavimu, ir laikoma, kad 
pasiūlymo pakeitimai nepriimtini.

Pagrindimas
43 ir 131 straipsniuose, reglamentuojančiuose supaprastintą procedūrą ir procedūrą be 
svarstymo ir be pakeitimų, numatyta galimybė leisti pateikti pasiūlymo pakeitimus.

Tačiau tokia galimybė prieštarauja pačiai kodifikavimo idėjai ir nesuderinama su šiuo 
klausimu priimtu tarpinstituciniu susitarimu, ypač jo 6 punktu, kuriuo remiantis galima 
padaryti išvadą, kad Parlamentas ir Taryba siekė įsipareigoti nedaryti esminių pakeitimų 
pasiūlyme dėl kodifikavimo.

Pakeitimas 4
80 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Jei už teisės klausimus atsakingas 
komitetas nustato, kad pasiūlyme yra 
esminių Bendrijos teisės aktų pakeitimų, jis 
siūlo atmesti tokį pasiūlymą.

Pagrindimas

Pasiūlymo atmetimas yra paprastesnis būdas, nei įprastos procedūros taikymas. Taigi jeigu 
Europos Komisija savo pasiūlyme nesilaikė kodifikavimo taisyklių, tikslingiau būtų, laikantis 
supaprastinimo strategijos, grąžinti jai šį pasiūlymą, paprašyti jį persvarstyti (pvz., vietoj jo 
pateikti nauja redakcija išdėstytą teisės aktą) ir neapsunkinti Parlamento darbo.

Pakeitimas 5
80a straipsnis (naujas)

80a straipsnis
Teisės akto išdėstymas nauja redakcija
1. Kai Komisija pateikia Parlamentui 
pasiūlymą dėl oficialaus teisės akto 
išdėstymo nauja redakcija, šis pasiūlymas 
perduodamas už teisės klausimus 
atsakingam komitetui, kuris jį išnagrinėja.
Pasiūlymas dėl oficialaus teisės akto 
išdėstymo nauja redakcija – tai pasiūlymas 
priimti teisės aktą, kuriame pateikiami 
galiojančių teisės aktų esmę keičiantys 
pakeitimai ir kodifikuojamos nepakeistos 
minėtųjų teisės aktų nuostatos. Naujasis 
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teisės aktas pakeičia ir panaikina 
ankstesnius teisės aktus.
2. Jei už teisės klausimus atsakingas 
komitetas nustato, kad pasiūlyme nėra kitų 
teisės akto esmę keičiančių pakeitimų, 
išskyrus tuos pakeitimus, kurie buvo 
nurodyti kaip teisės akto esmę keičiantys 
pakeitimai, jis praneša apie tai 
Pirmininkui, kuris, remdamasis 40 
straipsniu, perduoda šį pasiūlymą svarstyti  
atsakingam komitetui tam, kad jis būtų 
išnagrinėtas pagal įprastą pasiūlymams dėl 
teisės aktų taikomą procedūrą. Šiuo atveju 
ir pagal 150 bei 151 straipsniuose 
nustatytas sąlygas galima teikti tik tokius 
pasiūlymo pakeitimus, kuriais siekiama 
pakeisti tas pasiūlymo dalis, kuriose yra 
teisės akto esmę keičiantys pakeitimai. Su 
nepakeistomis nuostatomis susiję 
pakeitimai yra nepriimtini.
3. Nepaisant to, atsakingo komiteto 
pirmininkas gali priimti ir tokius atskirų 
narių pateiktus pakeitimus, kai tai būtina 
siekiant užtikrinti teksto nuoseklumą ir 
susieti tekstą su esminiais pasiūlyme 
nurodytais pakeitimais. Ta pati nuostata 
mutatis mutandis taikoma ir per 
plenarinius posėdžius.
4. Jei už teisės klausimus atsakingas 
komitetas nustato, kad pasiūlyme yra dar 
kitų teisės akto esmę keičiančių pakeitimų, 
išskyrus tuos pakeitimus, kurie buvo 
nurodyti kaip teisės akto esmę keičiantys 
pakeitimai, jis praneša apie tai 
Pirmininkui, kuris, remdamasis 40 
straipsniu, perduoda šį pasiūlymą svarstyti  
atsakingam komitetui siekiant išnagrinėti jį 
pagal įprastą pasiūlymams dėl teisės aktų 
taikomą procedūrą.

Pagrindimas
Pasiūlymo atmetimas yra paprastesnis būdas, nei įprastos procedūros taikymas. Taigi jeigu 
Europos Komisija savo pasiūlyme nesilaikė kodifikavimo taisyklių, būtų tikslingiau, laikantis 
supaprastinimo strategijos, grąžinti jai šį pasiūlymą, paprašyti jį persvarstyti (pvz., vietoj jo 
pateikti tinkamą nauja redakcija išdėstytą teisės aktą) ir neapsunkinti Parlamento darbo.
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