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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 nustatyta įprasta teisės aktų priėmimo tvarka, t. y.  bendras sprendimas BŽŪP 
srityje, gerina Europos Sąjungos demokratinę atskaitomybę, nes Europos Sąjungos 
piliečiams atstovaujantis Europos Parlamentas lygiomis sąlygomis su Taryba, kuri 
atstovauja valstybėms narės, kartu leis teisės aktus;

3. apgailestauja, kad Lisabonos sutartis nepakeitė BŽŪP tikslų (EB sutarties 33 ir 
34 straipsnių) ir šie tikslai išlieka tokie patys kaip ir tie, kurie buvo išdėstyti BŽŪP iš 
pradžių; mano, kad žemės ūkio nuostatas reikia atnaujinti atsižvelgiant į dabartinę padėtį 
(nustatytą antrąjį ramstį, kaimo plėtrą, kokybę, gyvulių gerovę ir aplinką);

4. pabrėžia, kad Parlamentas turi užtikrinti, jog BŽŪP tikslams pasiekti būtinos nuostatos yra 
nustatytos teisės aktuose ir nepaliktos teisės aktams, kuriuos priimti turi tik Taryba arba 
Komisija, vadovaudamasi su delegavimu ir teisės aktų įgyvendinamu susijusiomis 
galiomis;

5. pabrėžia, kad visi dabartiniai Tarybos teisės aktai, priimti remiantis EB sutarties 36 ir 
37 straipsniais, bus priskiriami naujai 37 straipsnio 2 daliai, t. y. bendram sprendimui; 
būtent taip yra keturių pagrindinių horizontalių klausimų žemės ūkio srityje atveju (bendro
žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas, tiesioginių išmokų reglamentas, kaimo 
plėtros reglamentas ir BŽŪP finansavimas); be to, teisės aktai dėl kokybės, ekologinio
ūkininkavimo ir skatinimo taip pat pateks į 37 straipsnio 2 dalies taikymo sritį;

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

7. apgailestauja, kad dabar Taryba nesikonsultuodama su Parlamentu gali viena imtis 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių, kurios anksčiau buvo numatytos konsultavimosi 
procedūroje;

8. mano, kad nė vienas esamas Tarybos teisės aktas negalėjo būti priimtas remiantis 37 
straipsnio 3 dalimi, ir todėl mano, kad šios dalies apimtis ir galimas taikymas yra nerealūs;

9. pažymi, kad remiantis EB sutarties 202 straipsniu bus panaikintos komitologijos 
procedūros; pabrėžia pagrindinį vaidmenį, kurį turi atlikti Parlamentas dėl 249 C
straipsnio, formuluojant naują komitologijos teisinį pagrindą (t. y. priimant teisės aktus 
pagal įprastą teisės aktų priėmimo procedūrą), ypač atsižvelgiant į komitetų vaidmenį 
žemės ūkio srityje;
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10. pabrėžia poreikį stiprinti santykius ir kurti intensyvesnį nuolatinį dialogą su valstybių 
narių parlamentais atsižvelgiant į tai, kad 3 B straipsnio 3 dalyje nustatoma papildoma 
valstybių narių parlamentų atliekama patikra;


