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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi „reglamentavimo aplinkos supaprastinimo“ (supaprastinimo) iniciatyvos jau 
daugiau kaip dešimt metų figūruoja institucijų darbotvarkėje gana skirtingomis formomis 
ir kryptimis,

B. kadangi Komisija savo 2005 m. spalio 25 d. komunikate „Įgyvendinant Bendrijos 
Lisabonos programą: reglamentavimo aplinkos supaprastinimo strategija“ 
(KOM(2005)0535) visiškai pagrįstai supaprastinimą pristato ne kaip teisėkūros priemonę, 
skirtingą nuo kodifikavimo, išdėstymo nauja redakcija ar paprasčiausio panaikinimo, o 
kaip visa apimantį veiksmą, kurio metu šios priemonės panaudojamos, ir kurio paskirtis –
palengvinti Bendrijos ir valstybių įstatymų normų taikymą ir padaryti jį ne tokį brangų,

C. kadangi šis veiksmas Komisijos požiūriu yra Lisabonos strategijos įgyvendinimo įrankis,

D. kadangi tokiam veiksmui įgyvendinti visų pirma reikalinga Europos institucijų tarpusavio 
partnerystė bei jų bendradarbiavimas su valstybių valdžios institucijomis,

E. kadangi Komisijos, Tarybos ir Parlamento bandymus teisės aktus išdėstyti nauja 
redakcija neseniai įvertinusios šių trijų institucijų teisės tarnybos nustatė tam tikrų 
„jaunatvinių ligų“ bei pateikė ateičiai naudingų pamokymų1,

F. kadangi supaprastinimo iniciatyvos, kurių buvo imtasi 2003 m. vasario mėnesį, paskelbus 
antrąją supaprastinimo programą (KOM(2003)0071), buvo labai skirtingos kilmės ir 
masto – nuo direktyvų punktų persvarstymo iki visą sektorių reglamentuojančių normų 
pertvarkymo, apsunkinančio procedūrinio požiūrio suvienodinimą,

1. pabrėžia, kad tam tikrų sričių norminių aktų „perteklius“ atsirado visų pirma dėl valstybių 
narių teisėkūros, todėl, jeigu Bendrijos teisės normos bus naikinamos, reikės panaikinti ir 
atitinkamas valstybių teisės normas; 

2. stebisi, kad esamos norminių aktų kūrimo funkcijos delegavimo sistemos (komitologijos 
tvarkos) reformos klausimas minėtame Komisijos komunikate paliečiamas tik trumpai ir 
tarsi atsitiktinai2, tuo tarpu kai tokia reforma galėtų daug prisidėti prie antrinės Bendrijos 
teisės supaprastinimo ir padėti Komisijai spartesne tvarka priimti jos taikymą 
reglamentuojančias nuostatas;

3. konstatuoja, kad supaprastinimo iniciatyvų, kurių buvo imtasi nuo 2003 m., „sėkmės 
koeficientas“ nenuvilia, ir kad procedūrų vidutinė trukmė nėra pernelyg ilga turint 

  
1 Tarpinstitucinio susitarimo dėl labiau struktūrizuoto teisės aktų išdėstymo nauja redakcija technikos vertinimo 
ataskaita, 2005 m. rugsėjo 21 d. 
2 3d punkto pabaigoje.
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omenyje svarstomų klausimų sudėtingumą1;

4. vis dėlto pastebi, kad nuo minėtos datos pradėtų paprastinimo iniciatyvų buvo labai 
nedaug, ir kad pradžioje nustatyti Bendrijos acquis mažinimo tikslai dar toli gražu 
nepasiekti;

5. pažymi, kad tam tikrų supaprastinimo strategijos priemonių įgyvendinimo procedūros, o 
būtent išdėstymo nauja redakcija procedūra, galėtų būti išaiškintos, nurodant kiekvienos 
institucijos kompetenciją, kad būtų išvengta procedūrinių ginčų ir su jais susijusių 
stabdymų; 

6. pareiškia esąs pasirengęs daugiau prisidėti prie minėtų trijų institucijų bendrų pastangų, 
reikalingų supaprastinimo procesui atnaujinti;

7. savo ruožtu įsipareigoja apmąstyti galimybę pagerinti savo procedūras ir vidines 
teisėkūros priemones, kad „supaprastinimo“ reikalai būtų sprendžiami greičiau ir 
laikantis pirminėje teisėje, visų pirma – Europos bendrijos steigimo sutartyje, numatytų 
procedūrų;

8. laikosi nuomonės, kad tokio veiksmo išeities taškas turi būti nuo 2003 m. įgyvendinamų 
supaprastinimo iniciatyvų analizė, galinti padėti nustatyti Parlamento taikomų priemonių 
ir procedūrų gerinimo galimybes; 

9. paveda savo Pirmininkui paprašyti kompetentingą komitetą dar kartą išnagrinėti galimų 
Europos Parlamento reglamento pakeitimų klausimą.

  
1 Minėto komunikato 26 išnašoje Komisija pažymi, kad penkiolika teisės aktų supaprastinimo pasiūlymų, 
pateiktų pagal 2003 m. paprastinimo programą, „dar yra nepriimti“. Dabar tarnybų atliekamas duomenų 
patikrinimas rodo, jog šiuo metu daugiau kaip pusė jų yra priimti arba priimami.


