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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio pakeitimo
(2008/2027(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, įgyvendinimo tvarkos su pakeitimais, 
padarytais Sprendimu 2006/512/EB,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 120, 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą  (A6-0000/2008),

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.

Pakeitimas 1

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
81 straipsnio 4 dalies a punktas. 

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisijos numatytoms įgyvendinimo 
priemonėms taikoma reguliavimo 
procedūra su tikrinimu, 3 dalis netaikoma, 
o 1 ir 2 dalys papildomos šiomis 
nuostatomis: 

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;

a) tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti 
tada, kai priemonių projektas pateikiamas 
Parlamentui visomis oficialiomis kalbomis; 
Kai taikomas trumpesnis laikotarpis 
(Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 5 
dalies b punktas) ir skubos atvejais 
(Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 
dalis), nebent Parlamento komiteto 
pirmininkas prieštarauja, tikrinimo laikas 
pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai 
Parlamentas gauna galutinį įgyvendinimo 
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priemonių projektą kalbomis, kuriomis 
projektas buvo pateiktas remiantis 
Sprendimu 1999/468/EB įsteigto komiteto 
nariams. Tokiu atveju 138 straipsnis 
netaikomas.

Or. en
Pagrindimas

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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