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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas mano, kad Lisabonos sutartis teigiamai prisideda prie jos galių
stiprinimo ir teisėkūros srityje, ir teisės aktų delegavimo bei Komisijos įgyvendinimo galių 
priežiūros srityje, ir ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Lisabonos sutartyje nustatyti du specifiniai mechanizmai suteikia valstybių 
narių parlamentams gerokai didesnį vaidmenį tikrinant, kaip laikomasi subsidiarumo 
principo; kiekvienu atveju valstybių narių parlamentai turės aštuonias savaites, kurias 
Komisija privalo jiems suteikti, reaguoti į teisės aktų pasiūlymus; pirma, jei viena trečioji 
ES parlamentų rūmų pateikia pagrįstą nuomonę, kad teisės akto pasiūlymas neatitinka 
subsidiarumo principo, Komisija privalės jį persvarstyti; antra, jei Europos Sąjungos 
parlamentų rūmų dauguma pateikia pagrįstą priešingą teisės akto projektui nuomonę, 
grindžiamą tuo, kad teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo, tai ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba tuo klausimu turės balsuoti prieš Parlamentui paskelbiant bet kurį 
sprendimą per pirmąjį to klausimo svarstymą;

2. atsižvelgdamas į tai, kad Protokolo dėl subsidiarumo nuostatos naujiems teisės aktų 
pasiūlymams bus taikomos iš karto įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, mano, kad Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklėse privalu nustatyti tinkamą vidaus procedūrą siekiant 
Parlamentui sudaryti sąlygas greitai ir veiksmingai paskelbti sprendimą subsidiarumo 
klausimu ir užtikrinti, kad valstybių narių parlamentų pagrįstos nuomonės būtų 
svarstomos tinkamai ir nevilkinant teisėkūros procedūros;

3. pabrėžia, kad pagal Bendrijos teisės aktus, subsidiarumo principo laikymasis
vadovaujantis 35 straipsniu dabar patenka į jo įgaliojimus, ir mano, kad prieš pasiūlymui 
patenkant į Komitetą pirmajam svarstymui Parlamente, kai dauguma valstybių narių 
parlamentų jau paskelbė Komisijos pasiūlymui priešingą sprendimą, speciali procedūra 
subsidiarumui nagrinėti galėtų vykti Teisės reikalų komitete, kuris plenariniam posėdžiui 
pateiktų specialų pasiūlymą dėl subsidiarumo principo paisymo;

4. nurodo, kad į Lisabonos sutartį įtrauktas naujas teisinis pagrindas, kuriuo numatomas 
bendras sprendimas dėl intelektinės nuosavybės teisių, kai Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 97 straipsnio a dalyje nustatyta:„Kuriant vidaus rinką ar jai veikiant, 
Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, patvirtina 
priemones, kuriomis įdiegiami europiniai instrumentai, suteikiantys vienodą intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą visoje Sąjungoje, ir kuriomis nustatoma centralizuota leidimo 
suteikimo, koordinavimo ir priežiūros tvarka Sąjungos lygiu“; apgailestauja, kad 
Parlamento vieningumas ir paprastas konsultavimas išliko kaip sprendimų priėmimo 
procedūra dėl kalbos organizavimo atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės teises;

5. mano, kad Komisija turėtų pasinaudoti šiuo nauju teisiniu pagrindu Europos Sąjungos 
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patento minčiai pakartotinai paskelbti ir Europos teisėkūrai dėl intelektinės nuosavybės 
teisių užbaigti bei stiprinti;

6. pritaria naujam teisiniam pagrindui, išdėstytam SESV 254 straipsnio a dalyje, pagal kurį
„Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai, vykdydami savo užduotis, remiasi atvira,
veiksminga ir nepriklausoma Europos administracija“, nes tai suteikia pagrindą 
reglamentui dėl Sąjungos administracinės procedūros įstatymo;

7. mano, kad tokį reglamentą derėtų skubiai parengti, ir atsižvelgdamas į įvairias teisines 
valstybių narių tradicijas išreiškia savo ketinimą dar iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo
išnagrinėti, kokia turėtų būti jo forma;

8. nurodo, kad naujosios Sutarties nuostatos dėl teisminio bendradarbiavimo civilinės ir 
baudžiamosios teisės klausimais sudaro teisinį pagrindą teisėjų ir teisininkų mokymo
rėmimo priemonėms priimti; mano, kad tokias priemones, kurios turi būti priimamos 
bendru sprendimu ir gali apimti valstybių narių įstatymų ir reglamentų derinimą, reikėtų
laikyti neatidėliotinu klausimu atsižvelgiant į pastaruosiuose Teisės reikalų komiteto 
pranešimuose iškeltus klausimus;

9. apgailestauja, kad tolesnę didelę pažangą teisinio bendradarbiavimo srityje civiliniais 
klausimais ir toliau ribos 65 straipsnyje nurodyti „tarpvalstybinės reikšmės klausimai“;

10. pritaria naujai Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų
skyrimo procedūrai, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnio 
a dalyje, pagal kurią prieš valstybių narių vyriausybėms skiriant kandidatą, komitetas, kurį 
sudaro septyni asmenys, iš kurių vieną siūlo Europos Parlamentas, pateikia nuomonę dėl 
kandidatų tinkamumo eiti tas pareigas; mano, kad Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklėse privalu nustatyti specialią šio komiteto nario, kuris skiriamas plenarinio
posėdžio sprendimu remiantis atsakingojo komiteto nuomone, skyrimo procedūrą;

11. mano, kad naujosios nuostatos dėl teisės aktų ir normų hierarchijos, ypač dėl deleguotų
aktų kūrimo, labai pagerins Sąjungos teisėkūros kokybę; mano, kad siekiant palengvinti 
nuostatų dėl deleguotų teisės aktų taikymą, institucijos turi sutarti dėl standartinės 
formuluotės, kurią galima būtų nuolat vartoti teisės aktų pasiūlymuose; be to, mano, kad 
remiantis SEVS 249 straipsnio c dalimi, būtina kiek galima greičiau per bendro sprendimo 
procedūrą priimti reglamentą dėl įgyvendinimo aktų;

12. atsižvelgdamas į tai, kad prisitaikyti prie naujosios Sutarties prireiks laiko, mano, kad 
acquis derinimo su dabartiniu komitologijos sprendimu procesą privalu užbaigti iki 
Lisabonos sutarties įsigaliojimo; laikosi nuomonės, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 
turės būti atliktas naujas derinimas, kuris, atsižvelgiant į deleguotus aktus, bus 
sudėtingesnis nei šiuo metu vykdoma procedūra, ir tikisi, kad Komisija šiuo tikslu pateiks 
būtinus pasiūlymus; nurodo, kad nors deleguotų aktų apibrėžtis yra panaši į norminių 
teisės aktų, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, apibrėžtį, šios dvi 
sąvokos nėra tapačios, ir todėl mano, kad dabar vykdoma derinimo procedūra negali būti 
laikoma precedentu ateičiai;
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13. išreiškia susirūpinimą dėl daugybės kodifikavimo procedūrų, laukiančių priėmimo 
Taryboje, kuriai teks daug dirbti siekiant kodifikuotus teisės aktus priimti iki naujosios
Sutarties įsigaliojimo;

14. pritaria, kad nuo šiol bendras sprendimas bus taikomas darbuotojų nuostatams, nes jis leis 
Parlamentui lygiomis sąlygomis su Taryba tuos nuostatus derinti; mano, kad tai ypač 
svarbu būsimojo EP narių padėjėjų statuto, kurį Parlamentas nusprendė paspartinti ir 
įgyvendinti, požiūriu.
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