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Pakeitimas 1
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo (S&D frakcijos vardu), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE frakcijos vardu) ir Andrew Duff (ALDE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
116 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Klausimų Komisijai ir Tarybai valanda 
rengiama per kiekvieną Parlamento 
mėnesinę sesiją tuo metu, kurį Parlamentas 
nustato remdamasis Pirmininkų sueigos 
pasiūlymu. Atskiras laikas gali būti 
numatytas klausimams Komisijos 
pirmininkui ir atskiriems jos nariams.

1. Klausimų Komisijai ir Tarybai valanda 
rengiama per kiekvieną Parlamento 
mėnesinę sesiją tuo metu, kurį Parlamentas 
nustato remdamasis Pirmininkų sueigos 
pasiūlymu. 

2. Vienos Parlamento mėnesinės sesijos 
metu Parlamento narys gali pateikti ne 
daugiau kaip po vieną klausimą Tarybai ir 
Komisijai. 

2. Vienos Parlamento mėnesinės sesijos 
metu Parlamento narys gali pateikti ne 
daugiau kaip po vieną klausimą Tarybai ir 
Komisijai.

3. Klausimai pateikiami Parlamento 
pirmininkui raštu ir jis nusprendžia, ar jie 
yra priimtini bei kokia tvarka bus pateikti. 
Klausimo teikėjui nedelsiant pranešama 
apie šį sprendimą. 

3. Klausimai pateikiami Parlamento 
pirmininkui raštu ir jis nusprendžia, ar jie 
yra priimtini bei kokia tvarka bus pateikti. 
Klausimo teikėjui nedelsiant pranešama 
apie šį sprendimą.

4. Išsami tvarka reglamentuojama pagal 
Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytas 
gaires.

4. Išsami tvarka reglamentuojama pagal 
Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytas 
gaires.

5. Pagal Pirmininkų sueigos išdėstytas 
gaires atskiri laiko tarpai, gali būti skirti 
pateikti klausimams Komisijos 
pirmininkui, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui-Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir euro grupės pirmininkui.

(Jei šis pakeitimas bus patvirtintas, bus 
išbrauktas II priedo 15 punktas 
(Organizavimo būdas)).

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime ištaisoma II priedo 15 punkto klaida, atsiradusi dėl horizontalių pakeitimų. 
Šiame pakeitime taip pat atsižvelgiama į neseniai priimtus Pirmininkų sueigos sprendimus, 
susijusius su konkrečiu laikų, skirtu pateikti klausimus.

Pakeitimas 2
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo (S&D frakcijos vardu), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE frakcijos vardu) ir Andrew Duff (ALDE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
117 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Klausimai Tarybai ir Komisijai, į kuriuos 
atsakoma raštu

Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

1. Kiekvienas Parlamento narys pagal 
Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytas 
gaires gali pateikti klausimų Tarybai ar
Komisijai, į kuriuos atsakoma raštu. Už 
tokių klausimų turinį atsako tik jų teikėjai. 

1. Kiekvienas Parlamento narys pagal 
Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytas 
gaires gali pateikti klausimų Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Komisijai arba 
Komisijos pirmininko pavaduotojui-
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, į 
kuriuos atsakoma raštu. Už tokių klausimų 
turinį atsako tik jų teikėjai. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į dėl Lisabonos Sutarties atsiradusius institucinius pakeitimus, 
susijusius su klausimų raštu gavėjais.

Pakeitimas 3
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo (S&D frakcijos vardu), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE frakcijos vardu) ir Andrew Duff (ALDE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
III priedo 1 punkto -1 įtrauka (nauja)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

− aiškiai nurodo asmenis, kuriems jie turi 
būti perduodami įprastais instituciniais 
kanalais;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atsirado dėl 117 straipsnio pakeitimo. Kadangi padaugėjo asmenų, kuriems 
gali būti skirti klausimai, į kuriuos atsakoma raštu, siekiant tinkamai juos nukreipti labai 
svarbu aiškiai nurodyti asmenis, kuriems jie adresuoti.

Pakeitimas 4
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo (S&D frakcijos vardu), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 straipsnio 1 a, 1 b, 1 c dalys (naujos)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a. Kaip organizuoti ir skatinti 
veiksmingą ir nuolatinį tarpparlamentinį 
bendradarbiavimą Europos Sąjungoje 
pagal Protokolo dėl nacionalinių 
parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 
9 straipsnį, diskutuojama vadovaujantis 
Pirmininkų sueigos suteiktais įgaliojimais 
ir pasitarus su Komitetų pirmininkų 
sueiga.
Visus susitarimus šiais klausimais 
Parlamentas tvirtina 127 straipsnyje 
numatyta tvarka.
1b. Komitetas gali komitetų lygmeniu 
tiesiogiai pradėti dialogą su 
nacionaliniais parlamentais, 
neviršydamas šiam tikslui skirtų biudžeto 
asignavimų. Ši veikla gali apimti 
bendradarbiavimą parengiamuoju 
teisėkūros etapu ir pasibaigus teisėkūros
procesui.
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1c. Bet koks nacionalinio parlamento 
Europos Parlamentui oficialiai 
perduodamas dokumentas, susijęs su 
Europos Sąjungos lygmeniu vykdoma 
teisėkūros procedūra, siunčiamas 
komitetui, atsakingam už atitinkamame 
dokumente nagrinėjamą klausimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti Lisabonos Sutartyje numatytas procedūrines taisykles pagal kurias 
sudaromi nauji susitarimai su nacionaliniais parlamentais. Nuoroda į 127 straipsnį 
užtikrinama, kad būtų priimti visi reikalingi Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, 
kai juos tvirtins Parlamentas. Šios naujos procedūrinės taisyklės niekaip nepažeidžia ryšių su 
nacionaliniais parlamentais darbo grupės veiklos.

Pakeitimas 5
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (PPE frakcijos vardu) ir
Andrew Duff (ALDE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

8. Jeigu nenurodyta kitaip, Parlamento 
narių statuto įgyvendinimo taisykles 
tvirtina Biuras.

8. Atsižvelgdamas į atsakingo komiteto 
pasiūlymą, Parlamentas tvirtina Parlamento 
narių statuto įgyvendinimo taisykles, 
išskyrus sprendimus dėl finansinių paketų, 
dėl kurių sprendimą priima ir kurias 
kasmet peržiūri Biuras. Mutatis mutandis
taikoma 138 straipsnio 1 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama tinkamai įgyvendinti SESV sutarties 223 straipsnio 2 dalį. Ši procedūra 
priimtinesnė, kadangi užtikrinamas reikiamas skaidrumas ir visi Parlamento nariai dalyvauja 
rengiant jų veiklą reglamentuojančias taisykles.
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Pakeitimas 6
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (PPE frakcijos vardu) ir
Andrew Duff (ALDE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
131 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Parlamento pirmininko siūlymu 
Pirmininkų sueiga skiria savo delegacijos 
narius į COSAC ir gali jiems suteikti 
įgaliojimus. Delegacijai vadovauja vienas
Parlamento pirmininko pavaduotojų, 
atsakingų už ryšių su nacionaliniais 
parlamentais palaikymą.

1. Parlamento pirmininko siūlymu 
Pirmininkų sueiga skiria savo delegacijos 
narius į COSAC ir gali jiems suteikti 
įgaliojimus. Delegacijai vadovauja 
Europos Parlamento pirmininko 
pavaduotojas, atsakingas už ryšių su 
nacionaliniais parlamentais palaikymą, ir 
komiteto, atsakingo už institucinius 
klausimus, pirmininkas.

2. Kiti delegacijos nariai parenkami 
atsižvelgiant į COSAC posėdžio metu 
svarstomą temą bei į Parlamento bendrą 
politinę pusiausvyrą. Po kiekvieno 
posėdžio delegacija pateikia pranešimą.  

2. Kiti delegacijos nariai parenkami 
atsižvelgiant į COSAC posėdžio metu 
svarstomą temą ir, jei įmanoma, 
įtraukiami atitinkamus klausimus 
sprendžiančių komitetų atstovai. Be to, 
tinkamai atsižvelgiama į Parlamento 
bendrą politinę pusiausvyrą. Po kiekvieno 
posėdžio delegacija pateikia pranešimą.

Or. en

Pagrindimas

2009 m. liepos 7 d. rezoliucijoje dėl ryšių su nacionaliniais parlamentais Parlamentas 
nustatė, kad ateityje COSAC delegacijai vadovaus Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) 
pirmininkas. Tačiau buvo labai ginčijamasi dėl to, kad reikėtų išlaikyti Parlamento 
pirmininko pavaduotojo vaidmenį.

Pakeitimas 7
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo (S&D frakcijos vardu), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE frakcijos vardu) ir Andrew Duff (ALDE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
74a straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a. Kai pagal Europos Sąjungos sutarties 
48 straipsnio 3 dalį konsultuojamasi su 
Europos Parlamentu dėl Europos Vadovų 
Tarybos sprendimo dėl Sutarčių 
pakeitimų svarstymo, klausimo 
svarstymas perduodamas atsakingam 
komitetui. Šis komitetas parengia 
pranešimą, kuriame yra šios dalys:
– pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuriame 
nurodoma, ar Parlamentas pritaria 
siūlomam sprendimui, ar jį atmeta, ir 
kuriame gali būti pateikiama pasiūlymų, 
su kuriais turėtų būti susipažįstama 
konvente arba valstybių narių vyriausybių 
atstovų konferencijoje;
– esant reikalui, aiškinamoji dalis.

Or. en

Pagrindimas

Anksčiau nebuvo Darbo tvarkos taisyklės, pagal kurią būtų teikiama Europos Parlamento 
nuomonė dėl tarpvyriausybinių konferencijų rengimo. Būdavo taikoma tokia pat kaip 
konsultavimosi teisėkūros klausimais procedūra su atitinkamais pragmatiniais pritaikymais. 
Kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai į Darbo tvarkos taisykles įrašytas specialus 
konstitucinių klausimų skyrius, atsižvelgiant į tai atitinkamai prireikė ir procedūrinės 
taisyklės dėl konsultacijos su Parlamentu dėl tarpvyriausybinės konferencijos surengimo.

Pakeitimas 8
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo (S&D frakcijos vardu), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE frakcijos vardu) ir Andrew Duff (ALDE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
74b straipsnio 1 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a. Kai pagal Europos Sąjungos sutarties 
48 straipsnio 6 dalį konsultuojamasi su 
Europos Parlamentu dėl Europos Vadovų 
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Tarybos sprendimo iš dalies pakeisti 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
trečią dalį, darbo tvarkos taisyklių 74a 
straipsnio 1a dalis taikoma mutatis 
mutandis. Tokiu atveju į pasiūlymą dėl 
rezoliucijos gali būti įrašyti pasiūlymai iš 
dalies pakeisti tik Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo trečiosios dalies 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Anksčiau nebuvo Darbo tvarkos taisyklės, pagal kurią būtų teikiama Europos Parlamento 
nuomonė dėl tarpvyriausybinių konferencijų rengimo. Būdavo taikoma tokia pat kaip 
konsultavimosi teisėkūros klausimais procedūra su atitinkamais pragmatiniais pritaikymais. 
Kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai į Darbo tvarkos taisykles įrašytas specialus 
konstitucinių klausimų skyrius, atsižvelgiant į tai atitinkamai prireikė ir procedūrinės 
taisyklės dėl konsultacijos su Parlamentu taikant supaprastintą persvarstymo tvarką.

Pakeitimas 9
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo (S&D frakcijos vardu), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE frakcijos vardu) ir Andrew Duff (ALDE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
117 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Klausimai pateikiami Parlamento 
pirmininkui raštu, o jis juos perduoda 
atitinkamai institucijai. Kai kyla abejonių 
dėl klausimo priimtinumo, sprendžia 
Parlamento pirmininkas. Klausimo teikėjui 
pranešama apie sprendimą. 

2. Klausimai pateikiami Pirmininkui raštu, 
ir jis perduoda juos atitinkamiems 
adresatams. Kai kyla abejonių dėl 
klausimo priimtinumo, sprendžia 
Parlamento pirmininkas. Klausimo teikėjui 
pranešama apie sprendimą. 

(Horizontalusis pakeitimas: Darbo tvarkos 
taisyklių 117 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir III 
priedo 1 bei 3 punktuose žodžiai 
„atitinkamai institucijai“ pakeičiami 
žodžiais „atitinkamiems adresatams“.

Or. en



PE439.926v02-00 10/11 AM\812080LT.doc

LT

Pagrindimas

Šis pakeitimas atsirado dėl 2 dalies pakeitimo; jei į adresatų sąrašą įtraukiamas Komisijos 
pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, reikėtų išplėsti formuluotę, vartojamą Darbo tvarkos taisyklių 177 straipsnio 2 ir 4 
dalyse bei III priedo 1 ir 3 punktuose, kuriuose nurodoma „atitinkamai institucijai“.

Pakeitimas 10
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo (S&D frakcijos vardu), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE frakcijos vardu) ir Andrew Duff (ALDE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
IV antraštinės dalies 3 skyriaus pavadinimas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

KLAUSIMAI TARYBAI, KOMISIJAI IR 
EUROPOS CENTRINIAM BANKUI

PARLAMENTO KLAUSIMAI

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atsirado dėl 2 dalies pakeitimo; 3 skyriaus pavadinimas taptų labai 
suvaržančiu, jei Europos Vadovų Taryba taptų vienu iš galimų klausimų adresatų. 

Pakeitimas 11
David Martin ir Ramón Jáuregui Atondo (S&D frakcijos vardu), Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE frakcijos vardu) ir Andrew Duff (ALDE frakcijos vardu)
Kompromisinis pakeitimas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
37 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

37a straipsnis
Teisėkūros įgaliojimų delegavimas

1. Kai nagrinėjamas pasiūlymas dėl teisės
akto, kuriuo Komisijai deleguojami 
įgaliojimai, kaip numatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnyje, Parlamentas atkreipia 
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ypatingą dėmesį į delegavimo tikslus, 
turinį, taikymo sritį ir trukmę, taip pat į 
delegavimo sąlygas.
2. Už atitinkamą sritį atsakingas 
komitetas bet kuriuo metu gali prašyti 
komiteto, atsakingo už Sąjungos teisės 
taikymą ir aiškinimą, pateikti savo 
nuomonę.
3. Už Sąjungos teisės taikymą ir aiškinimą 
atsakingas komitetas gali taip pat ir savo 
iniciatyva imtis nagrinėti klausimus, 
susijusius su teisėkūros įgaliojimų 
delegavimu. Tokias atvejais jis apie tai 
deramai informuoja už atitinkamą sritį 
atsakingą komitetą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo nauju straipsniu siekiama užtikrinti tinkamą koordinavimo procesą Parlamente kalbant 
apie naują deleguotųjų teisės aktų kategoriją, nustatytą pagal Lisabonos sutartį. Šis straipsnis 
parengtas remiantis 37 straipsniu dėl teisinio pagrindo patikrinimo, pagal kurį jau sukurta 
sėkmingai veikianti sistema. Šiuo naujuoju straipsniu taip pat siekiama užtikrinti, kad būtų 
gerbiama teisės aktų leidėjo laisvė ir laikomasi formalių SESV sutarties 290 straipsnyje 
nustatytų sąlygų.


