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Pakeitimas 2
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl sprendimo
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

A. Parlamentas siekia laikytis aukščiausių 
demokratinės atskaitomybės ir skaidrumo 
standartų, ypač vykdydamas teisėkūros 
veiklą;

A. Parlamentas siekia laikytis aukščiausių 
demokratinės atskaitomybės, skaidrumo, 
bendravimo su piliečiais ir aktyvaus 
dalyvavimo standartų, ypač vykdydamas 
teisėkūros veiklą;

Or. it

Pakeitimas 3
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
195 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a. Galutinis balsavimas dėl pasiūlymo 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
(nesvarbu, kokiu teisėkūros proceso 
etapu) vykdomas taikant vardinį 
balsavimą. Balsavimo rezultatai įrašomi į 
frakcijos posėdžio protokolą pateikiant 
balsavusiųjų Parlamento narių pavardžių 
sąrašą abėcėlės tvarka ir nurodant, kaip 
balsavo kiekvienas Parlamento narys.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti Parlamento veiklą su gerąja kitų parlamentų patirtimi ir 
atsižvelgti į teisėkūros pareigas, kurių padaugėjo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.  Siekiant 
užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, galutinis balsavimas dėl visų teisėkūros 
pranešimų (nesvarbu, kokiu teisėkūros proceso etapu) turėtų būti vykdomas taikant vardinį 
balsavimą, o rezultatai įrašomi į posėdžio protokolą.

Šis pakeitimas pakeičia pirminį pranešimo projekto 1 pakeitimą.
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Pakeitimas 4
Rainer Wieland

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
196 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Komiteto posėdžiams mutatis mutandis
taikomi 12–14, 17, 18, 36–44, 
148 straipsniai, 149 straipsnio 2 ir 10 dalys, 
152, 154, 156–159, 161 straipsniai, 
163 straipsnio 1 dalis, 164, 165, 168, 169, 
171–174, 177 ir 178 straipsniai.

Komiteto posėdžiams mutatis mutandis
taikomi 12, 13, 14, 17, 18, 36–44, 
148 straipsniai, 149 straipsnio 2 ir 10 dalys, 
152, 154, 156–159, 161 straipsniai, 
163 straipsnio 1 dalis, 164–169, 171–174, 
177 ir 178 straipsniai.

Or. de


