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Pakeitimas 60
Elmar Brok

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Jeigu nenurodyta kitaip, nuostatas, 
susijusias su Europos Parlamento narių 
statuto įgyvendinimu, patvirtina Biuras.

Jeigu nenurodyta kitaip, nuostatas, 
susijusias su Europos Parlamento narių 
statuto įgyvendinimu, plenarinio posėdžio 
metu patvirtina Parlamentas, 
atsižvelgdamas į atsakingo komiteto 
rekomendaciją.

Or. de

Pagrindimas

Rengiant Parlamento narių statutą buvo laikomasi nuomonės, kad sprendimai, susiję su 
statuto nuostatų įgyvendinimu ir pernelyg glaustų nuostatų patikslinimu, bus priimami 
plenarinio posėdžio metu. Palyginti su procedūra, kai sprendimą priima vien tik Biuras, ši 
tvarka priimtinesnė, kadangi užtikrinamas didesnis skaidrumas, visi Parlamento nariai 
dalyvauja rengiant jų veiklą reglamentuojančias taisykles ir atsakingi už jų turinį.

Pakeitimas 61
Elmar Brok

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
23 straipsnio 2 ir 2 a dalys (naujos)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Biuras priima finansinius, organizacinius 
ir administracinius sprendimus dėl 
Parlamento narių ir vidinės Parlamento 
struktūros, sekretoriato bei organų.

2. Biuras priima finansinius, organizacinius 
ir administracinius sprendimus dėl vidinės 
Parlamento struktūros, sekretoriato bei 
organų.

2a. Generaliniam sekretoriui arba 
frakcijai pasiūlius biuras priima 
finansinius, organizacinius ir 
administracinius sprendimus su 
Parlamento nariais susijusiais klausimais.

Or. en
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Pagrindimas

Patikslinimas: nėra aiškių nuostatų, pagal kurias būtų numatyta teisė pateikti tekstus arba 
pakeitimus, skirtus svarstyti per Biuro posėdžius. Taigi kalbant apie klausimus, susijusius su 
Parlamento nariais, frakcijoms oficialiai turėtų būti suteikta teisė pateikti tekstus ir 
pakeitimus, dėl kurių vyks diskusijos ir bus balsuojama.

Pakeitimas 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
23 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

11a. Biuras paskiria du ar daugiau 
Pirmininko pavaduotojų ryšiams su 
nacionaliniais parlamentais plėtoti.
Jie reguliariai atsiskaito Pirmininkų 
sueigai už savo veiklą šioje srityje.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies pakartojama dabartinio 25 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 sakinių, kurie 
bus išbraukti, jei bus priimtas šis pakeitimas, formuluotė.)

Pakeitimas 63
József Szájer

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
38 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Subsidiarumo ir proporcingumo principų 

laikymosi vertinimas
1. Parlamentas, svarstydamas pasiūlymą 
dėl teisės akto, atkreipia ypatingą dėmesį į 
tai, ar laikomasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų. Parlamentas 
nebaigia savo pirmojo svarstymo prieš 
baigiantis aštuonių savaičių terminui, 
kuris nurodytas Protokolo dėl 
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subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo 6 straipsnyje, išskyrus skubius 
atvejus, kurie nurodyti Protokolo dėl 
nacionalinių parlamentų vaidmens 
Europos Sąjungoje 4 straipsnyje.
2. Už 1 dalyje nurodytus klausimus 
atsakingas komitetas, gavęs atsakingo 
komiteto prašymą arba savo iniciatyva, 
gali nuspręsti parengti rekomendacijas 
dėl bet kurio pasiūlymo dėl teisės akto.
3. Jei nacionalinis parlamentas atsiunčia 
Pirmininkui pagrįstą nuomonę pagal 
Protokolo dėl nacionalinių parlamentų 
vaidmens Europos Sąjungoje 3 straipsnį 
ir Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnį, šis dokumentas perduodamas 
atsakingam komitetui, taip pat 
perduodamas susipažinti komitetui, 
atsakingam už subsidiarumo principo 
laikymąsi. Kai Parlamentas gauna 
pagrįstą nuomonę po to, kai atsakingas 
komitetas patvirtina savo pranešimą, ši 
pagrįsta nuomonė, kaip plenarinio 
posėdžio dokumentas, iki balsavimo 
išdalijama visiems Parlamento nariams. 
Atsakingo komiteto pirmininkas gali 
kreiptis su prašymu grąžinti klausimą 
svarstyti komitetui.
4. Kai pateikiama pagrįsta nuomonė, kad 
teisės akto projektas neatitinka 
subsidiarumo principo, ir šiai pagrįstai 
nuomonei pritariama mažiausiai vienu 
trečdaliu nacionaliniams parlamentams 
skirtų balsų arba, jeigu teisės akto 
projektas pateiktas pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnį, 
jai pritariama ketvirtadaliu balsų, 
Parlamentas nepriima sprendimo, kol 
pasiūlymo autorius nepraneša, ką ketina 
daryti.
5. Tuo atveju, kai pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą pateikiama pagrįsta nuomonė 
dėl to, kad siūlomo teisės akto projektas 
neatitinka subsidiarumo principo, kuri 
remiama mažiausiai paprastąja balsų, 
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skirtų nacionaliniams parlamentams, 
dauguma, komitetas, atsakingas už 
subsidiarumo principo priežiūrą, 
išnagrinėja nacionalinių parlamentų ir 
Komisijos pateiktą pagrįstą nuomonę ir 
rekomenduoja Parlamentui atmesti 
pasiūlymą dėl to, kad jis pažeidžia 
subsidiarumo principą, arba pateikia 
Parlamentui rekomendaciją, kurioje 
siūloma įtraukti pakeitimus dėl 
subsidiarumo principų laikymosi.
Rekomendacija pateikiama Parlamentui, 
kuris dėl jos diskutuoja ir balsuoja. Jei 
rekomendaciją atmesti pasiūlymą 
patvirtina balsavusių Europos Parlamento 
narių dauguma arba jei 55 proc. visų 
Tarybos narių prieštarauja minėtajam 
pasiūlymui, Pirmininkas paskelbia, kad 
procedūra baigta. Jei Parlamentas 
neatmeta pasiūlymo, procedūra tęsiama 
atsižvelgiant į visas Parlamento 
patvirtintas rekomendacijas.

Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 427.153 v01.00 –
FDR 786857) 5 pakeitimas).

Pakeitimas 64
David Martin

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
38 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Subsidiarumo ir proporcingumo principų 

laikymosi vertinimas
1. Parlamentas, svarstydamas pasiūlymą 
dėl teisės akto, atkreipia ypatingą dėmesį į 
tai, ar laikomasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų. Parlamentas 
nebaigia savo pirmojo svarstymo prieš 
baigiantis aštuonių savaičių terminui, 
kuris nurodytas Protokolo dėl 
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subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo 6 straipsnyje, išskyrus skubius 
atvejus, kurie nurodyti Protokolo dėl 
nacionalinių parlamentų vaidmens 
Europos Sąjungoje 4 straipsnyje.
2. Už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas komitetas gali nuspręsti teikti 
rekomendaciją komitetui, atsakingam už 
bet kokį pasiūlymą dėl teisės akto.
3. Jei nacionalinis parlamentas atsiunčia 
Pirmininkui pagrįstą nuomonę pagal 
Protokolo dėl nacionalinių parlamentų 
vaidmens Europos Sąjungoje 3 straipsnį 
ir pagal Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnį, šis dokumentas perduodamas 
atsakingajam komitetui, taip pat 
perduodamas susipažinti už subsidiarumo 
principo laikymąsi atsakingam komitetui. 
Kai Parlamentas gauna pagrįstą 
nuomonę po to, kai atsakingas komitetas 
patvirtina savo pranešimą, ši pagrįsta 
nuomonė, kaip plenarinio posėdžio 
dokumentas, iki balsavimo išdalijama 
visiems Parlamento nariams. Atsakingo 
komiteto pirmininkas gali kreiptis su 
prašymu grąžinti klausimą svarstyti 
komitetui.
4. Kai pateikiama pagrįsta nuomonė, kad 
teisės akto projektas neatitinka 
subsidiarumo principo, ir šiai pagrįstai 
nuomonei pritariama mažiausiai vienu 
trečdaliu nacionaliniams parlamentams 
skirtų balsų arba, jeigu teisės akto 
projektas pateiktas pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnį, 
jai pritariama ketvirtadaliu balsų, 
Parlamentas nepriima sprendimo, kol 
pasiūlymo autorius nepraneša, ką ketina 
daryti.
5. Kai įprastinės teisėkūros procedūros 
metu pagrįstai nuomonei dėl to, kad 
pasiūlymas dėl teisės akto neatitinka 
subsidiarumo principo, pritariama bent 
paprastąja nacionaliniams parlamentams 
skirtų balsų dauguma, atsakingasis 
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komitetas, apsvarstęs nacionalinių 
parlamentų ir Komisijos pateiktas 
pagrįstas nuomones ir išklausęs už 
subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingą komitetą, gali rekomenduoti 
Parlamentui atmesti pasiūlymą 
remdamasis tuo, kad pažeistas 
subsidiarumo principas. Šią 
rekomendaciją gali pateikti ir 
dešimtadalis Parlamento narių. Prie bet 
kokios šio pobūdžio rekomendacijos 
pridedama komiteto, atsakingo už 
subsidiarumo principo laikymąsi, 
parengta nuomonė.
Rekomendacija pateikiama Parlamentui, 
kuris dėl jos diskutuoja ir balsuoja. Jei 
rekomendacija atmesti pasiūlymą 
patvirtinama balsavusiųjų dauguma, 
Pirmininkas paskelbia, kad procedūra 
baigta. Jei Parlamentas neatmeta 
pasiūlymo, procedūra tęsiama 
atsižvelgiant į visas Parlamento 
patvirtintas rekomendacijas.
6. Jei Regionų komitetas persiunčia 
Parlamentui nuomonę, kurioje 
prieštaraujama siūlomam teisės aktui, nes 
pagal jį pažeidžiamas subsidiarumo 
principas, ši nuomonė persiunčiama 
atsakingajam ir už subsidiarumo principo 
laikymąsi atsakingam komitetams. 2 dalis 
taikoma mutatis mutandis.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) 5 pakeitimas, kuris keičiasi 6 dalyje ir pagrindime.)

Pagrindimas

6 dalį reikėjo suderinti su 2 dalimi.
Į Darbo tvarkos taisykles perkeliamos naujos, nacionaliniams parlamentams skirtos 
procedūros, susijusios su subsidiarumo principo laikymusi (vadinamosios geltonosios ir 
oranžinės kortelės procedūros).
Kadangi pagal Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 8 straipsnį 
Regionų komitetas gali pateikti ieškinį dėl subsidiarumo principo pažeidimo, Parlamentas 
turėtų ypač atsižvelgti į šio komiteto nuomonę, kurioje dėl tokios priežasties prieštaraujama 
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siūlomam teisės aktui.

Pakeitimas 65
Elmar Brok

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
56 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Grąžinimo atveju komitetas žodžiu ar raštu 
pateikia Parlamentui pranešimą per 
Parlamento nustatytą terminą, kuris negali 
būti ilgesnis kaip du mėnesiai.

Grąžinimo atveju komitetas žodžiu ar raštu 
pateikia Parlamentui pranešimą per 
Parlamento nustatytą terminą, kuris negali 
būti ilgesnis kaip du mėnesiai. 
45 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

Or. de

Pagrindimas

Patikslinama, kad grąžinus klausimą komitetui po to, kai per pirmąjį svarstymą pritariama 
siūlymui atmesti Komisijos pasiūlymą, paprastai parengiamas naujas pranešimas.

Pakeitimas 66
József Szájer

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6 a skyriaus (naujo) pavadinimas (įtraukiamas po 74 straipsnio ir prieš 7 skyrių)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6a SKYRIUS
INSTITUCINIAI KLAUSIMAI

Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 427.153 v01.00 –
FDR 786857) 15 pakeitimas).
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Pakeitimas 67
József Szájer

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
74 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6a skyrių (naują))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

74a straipsnis
Įprasta Sutarties peržiūra

1. Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 
41 ir 48 straipsniais, atsakingas komitetas 
gali pateikti Parlamentui pranešimą, 
kuriame pateikiami pasiūlymai Tarybai 
dėl Sutarčių keitimo.
2. Jei Europos Vadovų Taryba 
nusprendžia sušaukti konventą, 
Parlamentas skiria savo atstovus, 
remdamasis Pirmininkų sueigos 
pasiūlymu.
3. Jei Europos Vadovų Taryba prašo 
Parlamento duoti pritarimą sprendimui 
nesušaukti konvento, kuriame būtų 
nagrinėjami siūlomi Sutarčių pakeitimai, 
šis klausimas pagal 81 straipsnį 
perduodamas atsakingam komitetui.

Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 427.153 v01.00 –
FDR 786857) 16 pakeitimas).

Pakeitimas 68
Elmar Brok

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
132 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

132a straipsnis
Bendradarbiavimas komitetų lygmeniu

1. Parlamento pirmininkas skatina 
bendradarbiaujant su nacionalinių 
parlamentų pirmininkais sukurti 
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atitinkamų komitetų tinklą.
Šiam tinklui priklausantys parlamentiniai 
komitetai gali savarankiškai užmegzti 
ryšius ir bendradarbiauti tarpusavyje. Jei 
nacionalinis parlamentas nepaskiria 
atitinkamo komiteto, atsakingas Europos 
Parlamento komitetas tiesiogiai kreipiasi į 
šio nacionalinio parlamento pirmininką.

2. Komitetai gali imtis 132b straipsnyje 
nurodytų veiksmų, neviršydami komitetų 
bendradarbiavimui su nacionaliniais 
parlamentais skirtų biudžeto asignavimų. 
Komitetų pirmininkų sueiga priima 
sprendimą dėl šių asignavimų 
paskirstymo komitetams.

Or. en

Pakeitimas 69
Elmar Brok

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
132 b straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

132b straipsnis
Dialogas parengiamuoju teisėkūros etapu 

ir pasibaigus teisėkūros procesui
1. Už tam tikrą teisės aktą atsakingas 
komitetas gali imtis atitinkamų veiksmų, 
siekdamas užtikrinti, kad su 
nacionaliniais parlamentais komitetų 
lygmeniu būtų vykdomas išsamus 
dialogas dėl bet kurio numatyto Europos 
Sąjungos teisės akto nuo teisėkūros 
planavimo etapo iki priimto akto 
įgyvendinimo etapo.
2. Atsakingas komitetas gali nuspręsti 
rengti vaizdo konferencijas, palaikyti 
individualius ryšius arba rengti posėdžius 
vienoje iš Parlamento darbo vietų arba 
vykdyti misijas už darbo vietų ribų šiais 
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lygmenimis:
- pranešėjų lygmeniu;
- dalyvaujant taip pat ir šešėliniams 
pranešėjams ir (arba) koordinatoriams;
- dalyvaujant visiems nacionalinių 
parlamentų komitetų nariams, komitetų 
pirmininkams ir (arba) pranešėjams,
siekiant atsižvelgti į visus nacionalinių 
parlamentų prašymus padėti vykdyti 
Sąjungos teisės aktų projektų priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 70
Elmar Brok

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
132 c straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

132 c straipsnis
Dokumentų perdavimas

Bet koks nacionalinio parlamento 
Europos Parlamentui oficialiai 
perduodamas dokumentas siunčiamas 
komitetui, atsakingam už atitinkamame 
dokumente nagrinėjamą klausimą. 
Dokumentas išverčiamas į komiteto 
koordinatorių darbo kalbas. Jei 
atsakingas komitetas laikosi nuomonės, 
kad reikėtų imtis tolesnių veiksmų šiuo 
klausimu, jis gali nuspręsti taikyti 
132b straipsnyje numatytą tvarką.

Or. en
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Pakeitimas 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį 
po komiteto narių rinkimų pagal 186 
straipsnį, komitetas išsirenka pirmininką ir 
– atskirais balsavimais – vieną, du ar tris
pirmininko pavaduotojus, kurie kartu 
sudaro komiteto biurą.

1. Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį 
po komiteto narių rinkimų pagal 
186 straipsnį, komitetas išsirenka 
pirmininką ir – atskirais balsavimais –
pirmininko pavaduotojus, kurie kartu 
sudaro komiteto biurą. Sprendimą dėl to, 
kiek pirmininko pavaduotojų bus 
renkama, priima Parlamentas, 
atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 
pasiūlymą.

Or. en


