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 168a straipsnis 

 Ribos 

 1. Šiose Darbo tvarkos taisyklėse, jei 

nenurodyta kitaip, vartojamų terminų 

apibrėžtys: 

 a) žema riba – viena dvidešimtoji visų 

Parlamento narių arba frakcija; 

 b) vidutinė riba – viena dešimtoji visų 

Parlamento narių arba frakcija; 

 c) aukšta riba – viena penktoji visų 

Parlamento narių arba dvi frakcijos. 

 2. Kai reikalaujama Parlamento 

nario parašo siekiant nustatyti, ar 

taikytina riba buvo pasiekta, šis parašas 

gali būti padėtas raštu arba elektronine 

forma, pasinaudojus Parlamento 

elektroninio parašo sistema. Per 

atitinkamą terminą Parlamento narys gali 

atšaukti savo parašą, tačiau negali jo 

padėti iš naujo. 

 3. Kai norint pasiekti ribą reikalinga 

frakcijos parama, frakcija veikia per savo 

pirmininką arba per jo tuo tikslu tinkamai 

paskirtą asmenį. 

 ------------------------- 

 Straipsnių ir pakeitimų horizontalus 

suderinimas su 168a straipsnyje naujai 

nustatytomis ribomis. 
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 A. Toliau nurodytuose straipsniuose 

ar toliau nurodytų straipsnių 

pakeitimuose bet kuria gramatine forma 

pateikti žodžiai „frakcija arba ne mažiau 

kaip keturiasdešimt narių“ pakeičiami 

žodžiais „frakcija arba ne mažiau kaip 

žemą ribą siekiantis Parlamento narių 

skaičius“ su visais reikiamais 

gramatiniais pakeitimais: 

 69 straipsnio 1 dalis; 

 81 straipsnio 2 dalis; 

105 straipsnio 6 dalis; 

 108 straipsnio 2 dalis; 

 123 straipsnio 2 dalis; 

 150 straipsnio 2 dalis; 

 150 straipsnio 3 dalis; 

 153 straipsnio 1 dalis; 

 169 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa; 

 170 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa; 

 176 straipsnio 1 dalis; 

 188 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa; 

 188 straipsnio 2 dalis; 

 189 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa; 

 190 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa; 

 190 straipsnio 4 dalis; 

 226 straipsnio 4 dalis; 

 231 straipsnio 4 dalis; 

 15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa; 

 38 straipsnio 2 dalis; 

 38a straipsnio 1 dalis (nauja); 

 42 dalies 2 dalies 1a pastraipa (nauja); 

 59 straipsnio 1 dalis; 

 59 dalies 1a dalies 1 pastraipa (nauja); 

 59 dalies 1b dalies 4 pastraipa (nauja); 

 59 dalies 1b dalies 5 pastraipa (nauja); 

 63 straipsnio 4 dalis; 
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 67a straipsnio 1 dalis (nauja); 

 67a straipsnio 2 dalis (nauja); 

 67a straipsnio 4 dalis (nauja); 

 88 straipsnio 2 dalis; 

 105 straipsnio 4 dalis; 

 106 straipsnio 4c dalis (nauja); 

 108 straipsnio 4 dalis; 

 113 straipsnio 4a dalis (nauja); 

 118 dalies 5 dalies 1 pastraipa; 

 121 straipsnio 3 dalis; 

 122 straipsnio 3 dalis; 

 122a straipsnio 4 dalis (nauja); 

 128 dalies 1 dalies 1 pastraipa; 

 135 straipsnio 1 dalis; 

 135 straipsnio 2 dalis; 

 137 dalies 2 dalies 3 pastraipa; 

 138 dalies 2 dalies 3 pastraipa; 

 152 straipsnio 1 dalis; 

 154 straipsnio 1 dalis; 

 174 straipsnio 5 dalis; 

 174 straipsnio 6 dalis; 

 180 straipsnio 1 dalis; 

 187 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa; 

 XVI priedo 1c dalis. 

 88 straipsnio 4 dalyje ir 113 straipsnio 

4a dalyje bet kuria gramatine forma 

pateikti žodžiai „ne mažiau kaip 

keturiasdešimt narių“ pakeičiami žodžiais 

„frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą 

siekiantis Parlamento narių skaičius“ su 

visais reikiamais gramatiniais 

pakeitimais. 

 B. 50 straipsnio 1 dalyje ir 

50 straipsnio 2 dalies 1 pastraipoje bet 

kuria gramatine forma pateikti žodžiai 

„ne mažiau kaip viena dešimtoji komiteto 

narių“ pakeičiami žodžiais „frakcija arba 
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ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis 

komiteto narių skaičius“ su visais 

reikiamais gramatiniais pakeitimais. 

 73a straipsnio 2 dalyje ir 150 straipsnio 

1 dalies 2 pastraipoje bet kuria gramatine 

forma pateikti žodžiai „frakcija arba 

atskiri Parlamento nariai, kartu 

sudarantys vieną dešimtąją visų 

Parlamento narių“ pakeičiami žodžiais 

„frakcija arba ne mažiau kaip vidutinę 

ribą siekiantis Parlamento narių 

skaičius“ su visais reikiamais 

gramatiniais pakeitimais. 

 210a straipsnio 4 dalyje žodžiai „trys 

komiteto nariai“ pakeičiami žodžiais 

„frakcija arba ne mažiau kaip vidutinę 

ribą siekiantis komiteto narių skaičius“ su 

visais reikiamais gramatiniais 

pakeitimais. 

 C. 15 straipsnio 1 dalyje žodžiai „ne 

mažiau kaip dvidešimt procentų visų 

Parlamento narių“ pakeičiami žodžiais 

„dvi frakcijos arba ne mažiau kaip aukštą 

ribą siekiantis Parlamento narių 

skaičius“ su visais reikiamais 

gramatiniais pakeitimais. 

 182 straipsnio 2 dalyje ir 180a straipsnio 

2 dalyje žodžiai „ne mažiau kaip viena 

penktoji visų Parlamento narių“ 

pakeičiami žodžiais „dvi frakcijos arba ne 

mažiau kaip aukštą ribą siekiantis 

Parlamento narių skaičius“ su visais 

reikiamais gramatiniais pakeitimais. 

 191 straipsnio 1 dalyje žodžiai „frakcijos 

ar ne mažiau kaip keturiasdešimties 

Parlamento narių“ pakeičiami žodžiais 

„dvi frakcijos arba ne mažiau kaip aukštą 

ribą siekiantis Parlamento narių 

skaičius“ su visais reikiamais 

gramatiniais pakeitimais. 

 204 straipsnio 2 dalies 1 pastraipoje ir 

208 straipsnio 2 dalyje bet kuria 

gramatine forma pateikti žodžiai „viena 

šeštoji komiteto narių“ pakeičiami 

žodžiais „dvi frakcijos arba ne mažiau 
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kaip aukštą ribą siekiantis komiteto narių 

skaičius“ su visais reikiamais 

gramatiniais pakeitimais. 

 208a straipsnio 3 dalyje ir 215 straipsnio 

7 dalyje žodžiai „ketvirtadalis komiteto 

narių“ pakeičiami žodžiais „dvi frakcijos 

arba ne mažiau kaip aukštą ribą siekiantis 

komiteto narių skaičius“ su visais 

reikiamais gramatiniais pakeitimais. 

 D. Šis horizontalus ribų suderinimas 

nedaro poveikio pirmiau minėtų 

straipsnių ir pakeitimų priėmimui, 

atmetimui ar daliniam keitimui kitais nei 

ribų aspektais. 

Or. en 

 

 

 


