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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria bendro sprendimo procedūros išplėtimui siekiant įtraukti bendrąją žemės ūkio 
politiką (BŽŪP);

2. mano, kad nustačius įprastą teisės aktų priėmimo tvarką, t. y. bendro sprendimo 
procedūrą BŽŪP srityje, gerėja Europos Sąjungos demokratinė atskaitomybė, nes
Sąjungos piliečiams atstovaujantis Europos Parlamentas lygiomis sąlygomis su Taryba, 
kuri atstovauja valstybėms narėms, kartu leis teisės aktus;

3. pabrėžia, kad Europos Parlamentas yra vienintelė demokratiškai išrinkta institucija,
atstovaujanti Sąjungos piliečiams;

4. mano, kad žemės ūkio nuostatas reikia išplėsti atsižvelgiant į dabartinę padėtį; be to, 
pabrėžia, kad maisto gamybai ir toliau turi būti teikiama pirmenybė turint mintyje 
apsirūpinimo maistu užtikrinimą pasaulyje, drauge negalima pamiršti su energetiniu 
saugumu ir aplinkos apsauga susijusių problemų;

5. pabrėžia, kad Parlamentas turi užtikrinti, jog nuostatos, būtinos  siekiant BŽŪP tikslų,
būtų nustatomos teisės aktuose, o ne aktuose, kuriuos priima tik Taryba arba Komisija, 
naudodamasi su deleguotaisiais teisės aktais ir įgyvendinamosiomis priemonėmis 
susijusiomis galiomis;

6. pabrėžia, kad visiems dabartiniams Tarybos teisės aktams, priimtiems remiantis EB 
sutarties 36 ir 37 straipsniais, bus taikoma naujo 37 straipsnio 2 dalis, t. y. bendro 
sprendimo procedūrai; būtent taip yra keturių pagrindinių horizontaliųjų klausimų žemės 
ūkio srityje atveju (bendras žemės ūkio rinkų organizavimas, Tiesioginių išmokų 
reglamentas, Kaimo plėtros reglamentas ir BŽŪP finansavimas); be to, pabrėžia, kad 
teisės aktai dėl kokybės, ekologinio ūkininkavimo ir skatinimo taip pat pateks į 37 
straipsnio 2 dalies taikymo sritį;

7. mano, kad 37 straipsnio 3 dalis neturi savarankiškos galios; pabrėžia, kad remiantis 37 
straipsnio 2 dalimi pagal bendro sprendimo procedūrą priimtas teisės aktas būtinas 
siekiant nustatyti, ar ir kaip pagal 37 straipsnio 3 dalį Taryba gali naudoti savo galias;

8. ragina, kad Taryba viena, nepasikonsultavusi su Parlamentu, negalėtų imtis 37 straipsnio 
3 dalyje nurodytų priemonių;

9. mano, kad nė vieno esamo Tarybos teisės akto negalėjo būti priimta remiantis 37 
straipsnio 3 dalimi, ir todėl mano, kad ši dalis dėl savo apimties ir galimo taikymo negali 
turėti galios kaip bendras teisės aktų pagrindas;

10. pažymi, kad komitologijos procedūros, priimtos remiantis EB sutarties 202 straipsniu, bus 
panaikintos; pabrėžia su 249C straipsniu susijusį pagrindinį vaidmenį, kurį turi atlikti 
Parlamentas rengiant naują komitologijos teisinį pagrindą (t. y. priimant teisės aktus pagal 
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įprastą teisės aktų priėmimo procedūrą), ypač atsižvelgiant į komitetų vaidmenį žemės 
ūkio srityje; taigi pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui 
būtų atstovaujama institucijų derybose, kurioms vykstant bus parengta nauja 
komitologijos tvarka;

11. pabrėžia, kad tam tikri Parlamento komitetai, kurie specializavosi tam tikroje srityje, 
turėtų būti atitinkamai įtraukiami į vykstančias diskusijas apie komitologijos tvarką pagal 
Lisabonos sutartį, siekiant, kad būtų sklandžiai pereita nuo dabartinės sistemos prie 
būsimų nuostatų; mano, kad turi būti užtikrinta deleguotųjų teisės aktų ir įgyvendinamųjų 
priemonių parlamentinė kontrolė;

12. pabrėžia poreikį stiprinti santykius ir kurti intensyvesnį nuolatinį dialogą su valstybių 
narių parlamentais, atsižvelgiant į tai, kad 3B straipsnio 3 dalyje nustatoma papildoma 
valstybių narių parlamentų atliekama patikra, grindžiama subsidiarumo principu;

13. pabrėžia, kad Lisabonos sutartis turės būti taikoma inicijuojant visus teisėkūros 
pasiūlymus, kai ji įsigalios;



AD\724954LT.doc 5/5 PE404.663v02-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 27.5.2008

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

37
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis 
Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, 
Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Constantin Dumitriu, 
Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm 
Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth 
Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, 
Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María 
Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, 
Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Donato Tommaso 
Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Liam Aylward, Esther De Lange, Hans-Peter Mayer, Brian Simpson, 
Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski


	724954lt.doc

