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Pranešimas A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra 

2016/2114(REG) 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

V antraštinės dalies 3 skyriaus 130 a straipsnis (naujas) 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 130a straipsnis 

Siauresnės apimties klausimai, į kuriuos 

atsakoma raštu 

 1. Siauresnės apimties klausimus, kuriuos 

sudaro klausimai, į kuriuos atsakoma 

raštu, Tarybai, Komisijai arba Komisijos 

pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos 

vyriausiajam įgaliotiniui užsienio 

reikalams ir saugumo politikai gali 

pateikti komitetas, frakcija arba ne 

mažiau kaip penki procentai visų 

Parlamento narių, siekdami gauti 

informaciją konkrečiai nustatyta tema. 

 Tokie klausimai pateikiami Pirmininkui. 

Jeigu klausimai atitinka bendrąsias šių 

Darbo tvarkos taisyklių nuostatas ir šių 

Darbo tvarkos taisyklių priede1a 

nustatytus kriterijus, Pirmininkas paprašo 

klausimo adresatą atsakyti per dvi 

savaites; Pirmininkas gali pratęsti šį 

terminą, pasikonsultavęs su klausimo 

pateikėjais. 

 2. Klausimai ir atsakymai skelbiami 

Parlamento interneto svetainėje. 

 ____________________________ 

1a Žr. III priedą. 

Or. en 
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V antraštinės dalies 3 skyriaus 130 b straipsnis (naujas) 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 130b straipsnis 

 Platesnės apimties klausimai, į kuriuos 

atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama 

 1. Platesnės apimties klausimus, kuriuos 

sudaro klausimai, į kuriuos atsakoma 

raštu ir dėl kurių diskutuojama, Tarybai, 

Komisijai arba Komisijos pirmininko 

pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam 

įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 

politikai gali pateikti komitetas, frakcija 

arba ne mažiau kaip penki procentai visų 

Parlamento narių. Į klausimą galima 

įtraukti trumpą aiškinamąją dalį. 

 Tokie klausimai pateikiami Pirmininkui 

raštu. Jeigu klausimai atitinka bendrąsias 

šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatas ir 

šių Darbo tvarkos taisyklių priede1a 

nustatytus kriterijus, Pirmininkas 

nedelsdamas informuoja klausimo 

adresatą apie klausimą ir paprašo 

klausimo adresatą informuoti, ar į 

klausimą bus atsakyta ir, jei taip, kada tai 

bus padaryta. 

 2. Gavus raštišką atsakymą, platesnės 

apimties klausimas įtraukiamas į 

Parlamento darbotvarkės projektą 

laikantis 149 straipsnyje nurodytos 

procedūros. Privaloma surengti 

diskusijas, jeigu to prašo komitetas, 
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frakcija arba ne mažiau kaip penki 

procentai Parlamento narių. 

 3. Jeigu klausimo adresatas atsisako 

atsakyti į klausimą arba neatsako į 

klausimą per tris savaites, klausimas 

įtraukiamas į darbotvarkės projektą. 

Privaloma surengti diskusijas, jeigu to 

prašo komitetas, frakcija arba ne mažiau 

kaip penki procentai Parlamento narių. 

Prieš diskusiją galima suteikti leidimą 

vienam iš klausimo pateikėjų paaiškinti 

papildomas klausimo pateikimo priežastis. 

 4. Klausimą gali pateikti vienas iš 

klausimo pateikėjų. Atsako vienas 

atitinkamos institucijos narys. 

 123 straipsnio 2–5 dalys dėl pasiūlymų dėl 

rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų 

taikomos mutatis mutandis. 

 5. Klausimai ir atsakymai skelbiami 

Parlamento interneto svetainėje. 

 ____________________________ 

1a Žr. III priedą. 

Or. en 
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III priedo 1 antraštė 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

Pagal 130 ir 131 straipsnius teikiamiems 

klausimams, į kuriuos atsakoma raštu, 

taikomi kriterijai 

Pagal 130, 130a, 130b ir 131 straipsnius 

teikiamiems klausimams, į kuriuos 

atsakoma raštu, taikomi kriterijai 

Or. en 

 

 

 


