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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio (Įgyvendinimo nuostatos) 
pakeitimo
(2006/2211(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo, iš dalies 
keičiančio Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, projekto, ypač į jos 2 dalį1,  

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką (2006/512/EC)2

,

– atsižvelgdamas į Pirmininko 2006 m. liepos 20 d. laišką3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą  (A6-0000/2006),

A. kadangi po Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybų buvo sudarytas 
tarpinstitucinis susitarimas bendro pareiškimo forma, kuriame pritariama naujos 
procedūros, kuri bus įtraukta į 1999 m. sprendimą dėl komitologijos, projektui,

B. kadangi naujoji procedūra, dar vadinama reguliavimo procedūra su tikrinimu, suteikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai vienodas teises tikrinti kvaziteisėkūros priemones, 
kuriomis įgyvendinamas bendru sprendimu priimtas aktas, ir tokias priemones atmesti,

C. kadangi Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis 1999 m. sprendimą dėl komitologijos, 
priimtas kartu su šiuo bendru pareiškimu, į Tarybos protokolą įtrauktu Komisijos 
pareiškimu ir kitais Komisijos pareiškimais dėl naujosios procedūros įgyvendinimo ir 
taikymo,

D. kadangi siekiant, kad Parlamentas galėtų tinkamiausiai pasinaudoti pagal naująją 
procedūrą jam suteiktomis teisėmis, tikslinga pakeisti Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį,

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

  
1 P6_TA-PROV(2006)0310.
2 OL L 200, 2006 7 22, p. 11.
3 310848, 2006 7 20.
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Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
81 straipsnis

Įgyvendinimo nuostatos Įgyvendinimo priemonės
1. Kai Komisija perduoda Parlamentui 
įgyvendinimo priemonės projektą, 
Pirmininkas perduoda šį dokumentą
komitetui, atsakingam už teisės aktą, kurio 
įgyvendinimui skirta ši priemonė.

1. Kai Komisija perduoda Parlamentui 
įgyvendinimo priemonių projektą, 
Pirmininkas perduoda šį priemonių 
projektą komitetui, atsakingam už teisės 
aktą, kurio įgyvendinimui skirtos šios 
priemonės. Kai dėl pagrindinio teisės akto 
buvo pasitelktas glaudesnis komitetų 
bendradarbiavimas, atsakingas komitetas 
prašo kito komiteto žodžiu arba raštu 
pateikti savo nuomonę.

2. Atsakingo komiteto siūlymu,
Parlamentas, gavęs įgyvendinimo 
priemonės projektą, gali per vieną mėnesį 
arba, jei priemonės susiję su finansinėmis 
paslaugomis, per tris mėnesius, priimti 
rezoliuciją, prieštaraujančią priemonės 
projektui, ypač, jei ji viršija 
pagrindiniame dokumente numatytas 
įgyvendinimo galias. Jei iki termino 
pabaigos nevyksta mėnesinė sesija arba 
jei reikalingi skubūs veiksmai, laikoma, 
kad teisė atsakyti deleguojama 
atsakingam komitetui.  Komiteto 
pirmininkas pateikia atsakymą laiško 
atsakingam Komisijos nariui forma ir jį 
pateikia visiems Parlamento nariams. 

2. Atsakingo komiteto pirmininkas nustato 
terminą, per kurį nariai gali siūlyti, kad 
komitetas nepritartų priemonių projektui. 
Atsižvelgdamas į klausimo sudėtingumą 
ar svarbą, komitetas gali nuspręsti 
paskirti pranešėją ar nuolatinius 
pavaduojančius narius. Jei komitetas 
nepritaria priemonių projektui, 
pirmininkas komiteto vardu pateikia 
pasiūlymą dėl rezoliucijos, kuriame 
išreiškiamas nepritarimas dėl priemonių 
projekto priėmimo.

Jei Parlamentas nesutinka su šia 
priemone, Pirmininkas paprašo Komisijos 
atšaukti arba pakeisti priemonę ar pateikti 
pasiūlymą pagal atitinkamą teisės aktų 
leidybos procedūrą.

Jei Parlamentas per nustatytą terminą nuo 
priemonių projekto gavimo datos priima 
tokią rezoliuciją, Pirmininkas paprašo 
Komisijos atšaukti arba pakeisti projektą ar 
pateikti pasiūlymą pagal atitinkamą teisės 
aktų leidybos procedūrą.
3. Jei iki termino pabaigos nevyksta 
mėnesinė sesija, laikoma, kad teisė 
atsakyti buvo perduota atsakingam 
komitetui. Komiteto pirmininkas pateikia 
atsakymą atsakingam Komisijos nariui 
laiško forma ir jį pateikia visiems 
Parlamento nariams. 
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4. Jeigu Komisijos numatytoms 
įgyvendinimo priemonėms taikoma 
reguliavimo procedūra su tikrinimu, 3 
dalis netaikoma, o 1 ir 2 dalys papildomos 
šiomis nuostatomis:
a) tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti 
tada, kai priemonių projektas pateikiamas 
Parlamentui visomis oficialiomis 
kalbomis;
b) Parlamentas gali nepritarti priemonių 
projekto priėmimui, grįsdamas savo 
nepritarimą tuo, kad peržengiamos 
pagrindinėje priemonėje nustatytos 
įgyvendinimo galios, kad projektas 
neatitinka pagrindinės priemonės tikslų 
ar turinio arba nesilaikoma subsidiarumo 
ar proporcingumo principų; 
c) Parlamentas visų narių balsų dauguma 
gali nepritarti priemonių projekto 
priėmimui. Rezoliucijos priede jis gali 
nurodyti, kokius priemonių projekto 
pakeitimus reikėtų atlikti.

Pagrindimas

Naujoji reguliavimo procedūra su tikrinimu nepakeičia dabartinių procedūrų, t. y. 
patariamosios, valdymo ir įprastos reguliavimo procedūrų  pagal komitologijos sprendimą, o 
tik jas papildo. Minėtosios procedūros ir toliau bus taikomos pagal atitinkamą pagrindinį 
teisės aktą ir remiantis 1999 m. Tarybos sprendime išdėstytais kriterijais. Taigi 81 straipsnio 
nereikia keisti nauju straipsniu, tik jį reikėtų papildyti tam tikromis nuostatomis, 
reglamentuojančiomis konkrečius naujosios procedūros aspektus (naujoji 4 dalis).

Dabartinio straipsnio terminai turėtų būti suderinti su iš dalies pataisytame komitologijos 
sprendime vartojamais terminais.

Remiantis turima patirtimi, tikslinga atlikti nedidelius pakeitimus, susijusius su tam tikrais 
įgyvendinimo priemonių projektų nagrinėjimo Parlamente aspektais. Taigi įvykus 
glaudesniam komitetų bendradarbiavimui dėl pagrindinio teisės akto, kuriam skirta konkreti 
įgyvendinimo priemonė, siūloma pasitelkti antrąjį komitetą. Siekiant pagreitinti visą 
procedūrą atsakingo komiteto pirmininkas nustato terminą, per kurį nariai siūlo nepritarti 
priemonių projektui. Komitetui taip pat leidžiama paskirti pranešėją, jei klausimas yra 
sudėtingas ir svarbus; taip gali įvykti Komisijai siūlant naująsias kvaziteisėkūros priemones.
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