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PR_COD_2app

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.



PR\614781LT.doc 3/6 PE 374.108v01-00

LT

TURINYS

Puslapis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................6



PE 374.108v01-00 4/6 PR\614781LT.doc

LT



PR\614781LT.doc 5/6 PE 374.108v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės įkūrimo
(00000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (00000/2006 – C6-0000/2006),

– atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2004)0496)1per pirmąjį svarstymą2,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymo pakeitimus (KOM(2006)0094)3,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui 
(A6-0000/2006),

1. pritaria bendrajai pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku pagal EB sutarties 254 
straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, kad buvo deramai laikomasi 
visų procedūrų ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų 
paskelbtas Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 2005 07 06 priimti tekstai, P6_TA(2005)0280.
3 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo dėl Europos pasienio bendradarbiavimo grupės (EPBG, angl. EGCC) 
įkūrimo buvo stiprinti ir skatinti tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą 
siekiant socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos. Atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais 
susiduria valstybės narės, vietinės ir regioninės valdžios institucijos, vykdydamos 
tarpvalstybinę veiklą, būtina sukurti Bendrijos lygmens bendradarbiavimo priemonę, kuri 
padėtų Bendrijos teritorijoje įsteigti juridinio asmens statusą turinčias bendradarbiavimo 
grupes. ETBG įkūrimas neturi būti privalomas. 

Pranešimas dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) įkūrimo buvo 
vienbalsiai priimtas pirmojo Europos Parlamento svarstymo metu 2005 m. liepos mėnesį. 
Pranešėjas pasiūlė kitokį šios priemonės pavadinimą, kuris atspindėtų tris naujo Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslo, kurį Komisija pasiūlė 2007–2013 m. laikotarpiui, 
aspektus: tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą. Europos Parlamento 
pozicija buvo priimta atsižvelgiant į svarbius Europos Vadovų Tarybos pasiūlytus pakeitimus, 
pagal kuriuos valstybėms narėms buvo suteikta daugiau galios, ypač nurodytuose 
straipsniuose: 

Ø ETBG įsteigimas (3 straipsnio 2 dalis)
Ø Viešųjų lėšų administravimo kontrolė (3b straipsnis)
Ø Likvidacija, nemokumas, mokėjimų nutraukimas ir atsakomybė (8a straipsnis)

Net įdiegus svarbius pakeitimus, pranešėjas mano, kad buvo išlaikytas Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės pobūdis. Be to, pradėjus taikyti šią priemonę, būtų lengviau stiprinti 
Bendrijos narių tarpvalstybinį, tarptautinį ir regioninį bendradarbiavimą įgyvendinant 
Bendrijos finansuojamas arba nefinansuojamas teritorinio bendradarbiavimo programas 
(Sutarties 159 straipsnio 3 dalis).


