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Pakeitimas 2
Carlo Casini

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
51 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, kai tenkinamos 49 straipsnio 1 
dalyje ir 50 straipsnyje nustatytos sąlygos, 
Pirmininkų sueiga, įsitikinusi, kad 
klausimas itin svarbus, gali nuspręsti 
taikyti bendrų komitetų posėdžių ir bendro 
balsavimo procedūrą. Tokiu atveju
atitinkami pranešėjai parengia vieną 
pranešimo projektą, kurį susiję komitetai 
svarsto ir dėl kurio balsuoja bendruose 
posėdžiuose, bendrai pirmininkaujant 
susijusių komitetų pirmininkams. Siekdami 
pasirengti bendriems posėdžiams ir 
balsavimui, susiję komitetai gali steigti
bendras komitetų darbo grupes.

1. Tuo atveju, kai Pirmininkų sueigai 
pagal 188 straipsnio 2 dalį pateikiamas 
klausimas dėl kompetencijos, ji gali 
nuspręsti taikyti bendrų komitetų posėdžių 
ir bendro balsavimo procedūrą, jeigu:

– pagal VII priedą klausimas neatsiejamai 
priklauso kelių komitetų kompetencijai ir
– ji yra įsitikinusi, kad tas klausimas itin 
svarbus.
2. Tokiu atveju atitinkami pranešėjai 
parengia vieną pranešimo projektą, kurį 
atitinkami komitetai svarsto ir dėl kurio
balsuoja bendruose posėdžiuose, bendrai 
pirmininkaujant atitinkamų komitetų 
pirmininkams.

Visais procedūros etapais atitinkami 
komitetai atsakingo komiteto teisėmis gali 
naudotis tik veikdami kartu. Siekdami 
pasirengti posėdžiams ir balsavimui, 
atitinkami komitetai gali steigti darbo 
grupes.

3. Per įprastos teisėkūros procedūros 
antrąjį svarstymą Tarybos pozicija 
nagrinėjama bendrame atitinkamų 
komitetų posėdyje, kuris, jeigu minėtųjų 
komitetų pirmininkai nesusitaria, vyksta 
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pirmos Parlamento organų savaitės po to, 
kai Taryba pateikia Parlamentui savo 
poziciją, trečiadienį. Jeigu nesusitariama 
dėl kito posėdžio, jį sušaukia Komitetų 
pirmininkų sueigos pirmininkas. Dėl 
rekomendacijos antrajam svarstymui 
balsuojama bendrame posėdyje pagal 
bendrą projektą, kurį parengė atitinkamų 
komitetų pranešėjai arba, jeigu nėra 
bendro projekto, pagal pakeitimus, 
kuriuos pateikė atitinkami komitetai.
Per įprastos teisėkūros procedūros trečiąjį 
svarstymą atitinkamų komitetų 
pirmininkai ir pranešėjai pagal pareigas 
yra delegacijos Taikinimo komitete nariai.
4. Atsižvelgdamas į 1 dalyje nurodytus 
kriterijus ir į galimus atitinkamų komitetų 
pirmininkų susitarimus, Pirmininkas, 
juos gavęs nedelsdamas nustato, kuris 
komitetas bus atsakingas arba kurie 
komitetai bus kartu atsakingi už 
deleguotųjų teisės aktų arba įgyvendinimo 
priemonių projektų svarstymą. 

Or. fr

Pakeitimas 3
David Martin

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
51 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Bendrų komitetų posėdžių procedūra Bendri komitetai
Tuo atveju, kai tenkinamos 49 straipsnio 1 
dalyje ir 50 straipsnyje nustatytos sąlygos, 
Pirmininkų sueiga, įsitikinusi, kad 
klausimas itin svarbus, gali nuspręsti 
taikyti bendrų komitetų posėdžių ir bendro 
balsavimo procedūrą. Tokiu atveju 
atitinkami pranešėjai parengia vieną 
pranešimo projektą, kurį susiję komitetai 
svarsto ir dėl kurio balsuoja bendruose 
posėdžiuose, bendrai pirmininkaujant 

1. Tuo atveju, kai Pirmininkų sueigai 
pagal 188 straipsnio 2 dalį pateikiamas 
klausimas dėl kompetencijos, ji gali 
nuspręsti taikyti bendrų komitetų posėdžių 
procedūrą, jeigu:
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susijusių komitetų pirmininkams. Siekdami 
pasirengti bendriems posėdžiams ir 
balsavimui, susiję komitetai gali steigti
bendras komitetų darbo grupes.

– pagal VII priedą klausimas neatsiejamai 
priklauso kelių komitetų kompetencijai;
taip pat
– ji yra įsitikinusi, kad tas klausimas itin 
svarbus.
2. Tokiu atveju atitinkami pranešėjai 
parengia vieną pranešimo projektą, kurį 
atitinkami komitetai svarsto ir dėl kurio 
balsuoja bendrai pirmininkaujant susijusių 
komitetų pirmininkams.

Kad pranešimo projektas būtų patvirtintas 
balsuojant pagal bendro balsavimo 
procedūrą, už jį turi balsuoti paprastoji 
posėdyje dalyvaujančių kiekvieno 
komiteto narių dauguma.
Atitinkami komitetai atsakingo komiteto 
teisėmis gali naudotis tik veikdami kartu.
Siekdami pasirengti posėdžiams ir 
balsavimui, susiję komitetai gali steigti 
darbo grupes.

3. Kai klausimas sprendžiamas pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą, apibrėžtą 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
294 straipsnyje, bendrų komitetų
procedūra taikoma visais šios procedūros 
etapais.
4. Kai Parlamentas privalo svarstyti su 
teisės aktu, priimtu pagal bendrų komitetų 
procedūrą, susijusio deleguotojo teisės 
akto arba įgyvendinimo priemonės 
projektą, Pirmininkas, vadovaudamasis 
Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko 
rekomendacija ir atsižvelgdamas į 1 dalyje 
nurodytus kriterijus, nedelsdamas 
nustato, kuris komitetas bus atsakingas 
arba kurie komitetai bus kartu atsakingi 
už šio projekto svarstymą.

Or. en
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