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Pakeitimas 5
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

A. per daugelį metų Parlamento galios 
gerokai padidėjo, taigi Parlamentas 
užsitikrino patikimas priemones, kuriomis 
naudodamasis gali daryti įtaką sprendimų, 
susijusių su dauguma Sąjungos veiklos 
sričių, priėmimo procesui Europos 
Sąjungoje,

A. per daugelį metų Parlamento galios 
padidėjo, taigi Parlamentas užsitikrino 
patikimas priemones, kuriomis 
naudodamasis gali daryti įtaką sprendimų, 
susijusių su daugeliu Sąjungos veiklos 
sričių, priėmimo procesui Europos 
Sąjungoje;

Or. de

Amendement 6
Zita Gurmai

Pasiūlymas dėl sprendimo
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

Aa. institucijos, kurioms adresuojamas 
rašytinis pareiškimas, turėtų užtikrinti, 
kad atsižvelgiant į jį būtų imtasi deramų 
tolesnių veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 7
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl sprendimo
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

B. praeityje rašytiniai pareiškimai buvo
naudinga priemonė, kuria naudojantis buvo

B. rašytiniai pareiškimai yra naudinga 
priemonė, kuria naudojantis galima 
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galima atkreipti dėmesį į klausimus, 
keliančius ypatingą Sąjungos piliečių 
susirūpinimą,

atkreipti dėmesį į klausimus, keliančius 
ypatingą Sąjungos piliečių susirūpinimą;

Or. en

Pakeitimas 8
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

B. praeityje rašytiniai pareiškimai buvo
naudinga priemonė, kuria naudojantis buvo
galima atkreipti dėmesį į klausimus, 
keliančius ypatingą Sąjungos piliečių 
susirūpinimą,

B. rašytiniai pareiškimai yra naudinga 
priemonė, kuria naudojantis galima 
atkreipti dėmesį į klausimus, keliančius 
ypatingą Sąjungos piliečių susirūpinimą;

Or. en

Pakeitimas 9
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

B. praeityje rašytiniai pareiškimai buvo 
naudinga priemonė, kuria naudojantis buvo 
galima atkreipti dėmesį į klausimus, 
keliančius ypatingą Sąjungos piliečių 
susirūpinimą,

B. rašytiniai pareiškimai vis dar yra
naudinga priemonė, kuria naudojantis 
galima atkreipti dėmesį į klausimus, 
keliančius ypatingą Sąjungos piliečių 
susirūpinimą;

Or. de

Pakeitimas 10
Helmut Scholz
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Pasiūlymas dėl sprendimo
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

C. rašytiniai pareiškimai naudojami nuolat, 
tačiau nelabai dideliais kiekiais; tik 
nedidelė jų dalis gauna būtiną daugumos 
Parlamento narių pritarimą,

C. rašytiniai pareiškimai naudojami nuolat, 
tačiau nelabai dideliais kiekiais; praeityje
tik nedidelė jų dalis gaudavo būtiną 
daugumos Parlamento narių pritarimą, 
tačiau per dabartinę Parlamento 
kadenciją ši dalis gerokai padidėjo;

Or. de

Pakeitimas 11
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

C. rašytiniai pareiškimai naudojami
nuolat, tačiau nelabai dideliais kiekiais; 
tik nedidelė jų dalis gauna būtiną 
daugumos Parlamento narių pritarimą,

C. rašytiniai pareiškimai įvairiausiomis 
temomis pateikiami nuolat; atsižvelgiant į 
šių pareiškimų pobūdį, tik dalis jų gauna 
būtiną daugumos Parlamento narių 
pritarimą;

Or. de

Pakeitimas 12
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

D. dauguma rašytinių pareiškimų nustoja 
galioti pasibaigus Darbo tvarkos 
taisyklėse nurodytam laikotarpiui,

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 13
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

D. dauguma rašytinių pareiškimų nustoja 
galioti pasibaigus Darbo tvarkos taisyklėse 
nurodytam laikotarpiui,

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. de

Pakeitimas 14
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

E. dauguma priimtų rašytinių pareiškimų 
adresuoti Komisijai, kuri, kaip 
pripažįstama, yra vienintelė institucija, 
atsakanti į juose pateiktus klausimus,

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 15
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl sprendimo
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

E. dauguma priimtų rašytinių pareiškimų 
adresuoti Komisijai, kuri, kaip 
pripažįstama, yra vienintelė institucija, 
atsakanti į juose pateiktus klausimus,

E. dauguma priimtų rašytinių pareiškimų 
adresuoti Komisijai;
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Or. en

Pakeitimas 16
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl sprendimo
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

Ea. turėtų būti dedamos tolesnės 
pastangos siekiant į šį procesą kaip 
adresatus įtraukti kitas Sąjungos 
institucijas ir organus;

Or. en

Pakeitimas 17
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

F. šiuose atsakymuose daugeliu atveju 
apsiribojama priminimu apie Komisijos 
vykdomą veiklą ir tik išskirtiniais atvejais 
juose kalbama apie specifinius veiksmus, 
paminėtus rašytiniame pareiškime,

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 18
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

F. šiuose atsakymuose daugeliu atveju F. vis dėlto dabar šiuose atsakymuose 
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apsiribojama priminimu apie Komisijos 
vykdomą veiklą ir tik išskirtiniais atvejais 
juose kalbama apie specifinius veiksmus, 
paminėtus rašytiniame pareiškime,

daugeliu atveju apsiribojama priminimu 
apie Komisijos vykdomą veiklą ir tik 
išskirtiniais atvejais juose kalbama apie 
specifinius veiksmus, paminėtus 
rašytiniame pareiškime;

Or. de

Pakeitimas 19
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

G. Parlamentui įgyjant vis daugiau galių 
rašytinių pareiškimų svarba gerokai 
sumažėjo,

G. rašytiniai pareiškimai yra veiksminga 
priemonė, kuri padeda Europos Sąjungos 
piliečiams tiesiogiai informuoti Europos 
Parlamentą apie jiems rūpimus 
klausimus;

Or. en

Pakeitimas 20
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

G. Parlamentui įgyjant vis daugiau galių 
rašytinių pareiškimų svarba gerokai 
sumažėjo,

G. nors Parlamentas įgijo vis daugiau 
galių, rašytinių pareiškimų svarba 
nesumažėjo;

Or. de

Pakeitimas 21
Stanimir Ilchev
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Pasiūlymas dėl sprendimo
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

G. Parlamentui įgyjant vis daugiau galių 
rašytinių pareiškimų svarba gerokai 
sumažėjo,

G. Parlamentui įgyjant vis daugiau
teisėkūros galių ir sukūrus Europos 
Sąjungos piliečių iniciatyvą, rašytinių 
pareiškimų reikšmė pasikeitė;

Or. en

Pakeitimas 22
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl sprendimo
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

G. Parlamentui įgyjant vis daugiau galių 
rašytinių pareiškimų svarba gerokai 
sumažėjo,

G. Parlamentui įgyjant vis daugiau
teisėkūros galių ir sukūrus Europos 
Sąjungos piliečių iniciatyvą, rašytinių 
pareiškimų reikšmė pasikeitė;

Or. en

Pakeitimas 23
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

G. Parlamentui įgyjant vis daugiau galių 
rašytinių pareiškimų svarba gerokai 
sumažėjo,

G. Parlamentui įgyjant vis daugiau galių
pastebėta rašytinių pareiškimų svarbos 
mažėjimo tendencija, tačiau tai neturi 
įtakos jų, kaip priemonės iškelti su 
frakcijų veikla ir atskiromis šalimis 
nesusijusius klausimus, kurie neskiriama 
tiesioginio prioriteto vykstant Parlamento 
ir jo komiteto darbui, reikšmei;
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Or. de

Pakeitimas 24
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

H. darbotvarkių rengimo ir įtakos 
institucijų priimamiems sprendimams 
požiūriais rašytinių pareiškimų poveikis 
labai nedidelis, taigi gali susidaryti 
neteisingas įspūdis dėl jų veiksmingumo,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

H. darbotvarkių rengimo ir įtakos 
institucijų priimamiems sprendimams 
požiūriais rašytinių pareiškimų poveikis 
labai nedidelis, taigi gali susidaryti 
neteisingas įspūdis dėl jų veiksmingumo,

H. darbotvarkių rengimo ir įtakos 
institucijų priimamiems sprendimams 
požiūriais rašytiniai pareiškimai gali turėti 
teigiamo poveikio;

Or. en

Pakeitimas 26
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
H konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

H. darbotvarkių rengimo ir įtakos 
institucijų priimamiems sprendimams 
požiūriais rašytinių pareiškimų poveikis
labai nedidelis, taigi gali susidaryti 
neteisingas įspūdis dėl jų veiksmingumo,

H. rašytinių pareiškimų poveikis visų 
pirma susijęs su tuo, kad iškeliami 
klausimai, kurie dėl įvairiausių priežasčių 
neįtraukiami į darbotvarkę, taigi šie 
pareiškimai yra veiksminga papildoma 
Parlamento darbo priemonė;

Or. de

Pakeitimas 27
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

H. darbotvarkių rengimo ir įtakos 
institucijų priimamiems sprendimams 
požiūriais rašytinių pareiškimų poveikis
labai nedidelis, taigi gali susidaryti 
neteisingas įspūdis dėl jų veiksmingumo,

H. darbotvarkių rengimo ir įtakos
institucijų priimamiems sprendimams 
požiūriais rašytinių pareiškimų poveikis iki 
šiol buvo nedidelis, tačiau šis poveikis gali
padidėti, jei bus nustatytos labiau 
privalomo pobūdžio taisyklės dėl reikiamą 
skaičių parašų surinkusių rašytinių 
pareiškimų įtraukimo į atsakingų 
komitetų darbą;

Or. de

Pakeitimas 28
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl sprendimo
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

H. darbotvarkių rengimo ir įtakos 
institucijų priimamiems sprendimams 
požiūriais rašytinių pareiškimų poveikis
labai nedidelis, taigi gali susidaryti 

H. dabartinės kadencijos laikotarpiu
darbotvarkių rengimo ir įtakos institucijų 
priimamiems sprendimams požiūriais 
rašytinių pareiškimų poveikis nedidelis, 



PE486.057v01-00 12/32 AM\896821LT.doc

LT

neteisingas įspūdis dėl jų veiksmingumo, taigi reikėtų atidžiai apsvarstyti su šiais 
pareiškimais susijusį klausimą siekiant 
skubiai padidinti jų veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 29
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl sprendimo
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

H. darbotvarkių rengimo ir įtakos 
institucijų priimamiems sprendimams 
požiūriais rašytinių pareiškimų poveikis
labai nedidelis, taigi gali susidaryti 
neteisingas įspūdis dėl jų veiksmingumo,

H. darbotvarkių rengimo ir įtakos 
institucijų priimamiems sprendimams 
požiūriais rašytinių pareiškimų poveikis
gali būti nedidelis, tačiau jie išlieka svarbi 
visuomenės kampanijų rengimo 
priemonė;

Or. en

Pakeitimas 30
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl sprendimo
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

I. turėtų būti laipsniškai ribojamas 
rašytinių pareiškimų naudojimas ir per 
kitą kadenciją Parlamentas turėtų 
svarstyti, ar nereikėtų jų visiškai 
atsisakyti,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 31
Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

I. turėtų būti laipsniškai ribojamas 
rašytinių pareiškimų naudojimas ir per 
kitą kadenciją Parlamentas turėtų 
svarstyti, ar nereikėtų jų visiškai 
atsisakyti,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

I. turėtų būti laipsniškai ribojamas 
rašytinių pareiškimų naudojimas ir per kitą 
kadenciją Parlamentas turėtų svarstyti, ar 
nereikėtų jų visiškai atsisakyti,

I. atsižvelgiant į tai, neturėtų būti 
ribojamas rašytinių pareiškimų naudojimas 
ir per kitą kadenciją Parlamentas turėtų 
svarstyti, kaip būtų galima dar labiau 
padidinti jų patrauklumą;

Or. de

Pakeitimas 33
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

I. turėtų būti laipsniškai ribojamas 
rašytinių pareiškimų naudojimas ir per 
kitą kadenciją Parlamentas turėtų 
svarstyti, ar nereikėtų jų visiškai 
atsisakyti,

I. Darbo tvarkos taisyklių straipsniai dėl 
rašytinių pareiškimų turėtų būti
reguliariai persvarstomi siekiant prireikus 
pagerinti šių pareiškimų veiksmingumą ir 
jų poveikį;

Or. en
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Pakeitimas 34
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

I. turėtų būti laipsniškai ribojamas 
rašytinių pareiškimų naudojimas ir per 
kitą kadenciją Parlamentas turėtų 
svarstyti, ar nereikėtų jų visiškai 
atsisakyti,

I. reikėtų laipsniškai plėsti rašytinių 
pareiškimų naudojimą ir pasirūpinti, kad 
reikiamą skaičių parašų surinkę rašytiniai 
pareiškimai būtų įtraukiami į komitetų, 
atsakingų už atitinkamus klausimus, 
darbą;

Or. de

Pakeitimas 35
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl sprendimo
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

I. turėtų būti laipsniškai ribojamas 
rašytinių pareiškimų naudojimas ir per 
kitą kadenciją Parlamentas turėtų svarstyti, 
ar nereikėtų jų visiškai atsisakyti,

I. per kitą kadenciją Parlamentas turėtų
ištirti naujų Darbo tvarkos taisyklių 
nuostatų dėl rašytinių pareiškimų poveikį 
ir apsvarstyti, ar nereikėtų apriboti 
rašytinių pareiškimų taikymo srities arba
jų visiškai atsisakyti;

Or. fr

Pakeitimas 36
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl sprendimo
I konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

I. turėtų būti laipsniškai ribojamas
rašytinių pareiškimų naudojimas ir per 
kitą kadenciją Parlamentas turėtų 
svarstyti, ar nereikėtų jų visiškai 
atsisakyti,

I. kai kurių rašytinių pareiškimų kokybė ir 
aktualumas, ypač jų derėjimas su 
Sąjungos kompetencijos sritimis, kaip 
numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo I antraštinėje dalyje, gali būti 
menki;

Or. en

Pakeitimas 37
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl sprendimo
I a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

Ia. rašytiniai pareiškimai turi teigiamo 
poveikio Parlamento narių darbui, 
tiesiogiai susijusiam su jų rinkimų 
apygardomis;

Or. en

Pakeitimas 38
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl sprendimo
I a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

Ia. reikėtų aktyviau taikyti Darbo tvarkos 
taisyklių 42 straipsnio 2 dalį, pagal kurią 
atskiriems Parlamento nariams 
suteikiama reali galimybė daryti įtaką 
Sąjungos teisės aktams;

Or. en
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Amendement 39
Zita Gurmai

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

1a. mano, kad institucijos, kurioms 
adresuojamas rašytinis pareiškimas, per 
tris mėnesius nuo tokio pareiškimo 
gavimo dienos turėtų informuoti 
Parlamentą apie tai, kokių tolesnių 
priemonių ketinama imtis; be to, ketina 
siekti susitarti su Komisija dėl šio principo 
taikymo per kitas derybas dėl Pagrindų 
susitarimo dėl Europos Parlamento ir 
Komisijos santykių persvarstymo;

Or. en

Pagrindimas

Politiniu požiūriu pagrįsta nurodyti, kokių tolesnių veiksmų buvo imtasi atsižvelgiant į 
rašytinį pareiškimą.

Pakeitimas 40
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

3. ragina Biurą apsvarstyti dabartines 
saugumui taikomas taisykles siekiant 
išvengti pernelyg didelės rašytinių 
pareiškimų reklamos ir užtikrinti, kad 
Parlamento nariai galėtų netrukdomi 
patekti į Parlamento rūmus;

3. ragina Biurą apsvarstyti dabartines 
saugumui taikomas taisykles siekiant 
išvengti pernelyg atkaklios rašytinių 
pareiškimų reklamos, įskaitant 
neprideramų marškinėlių dėvėjimą, ir 
užtikrinti, kad Parlamento nariai galėtų 
netrukdomi patekti į Parlamento posėdžių 
salę;

Or. en
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Pakeitimas 41
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

3. ragina Biurą apsvarstyti dabartines 
saugumui taikomas taisykles siekiant 
išvengti pernelyg didelės rašytinių 
pareiškimų reklamos ir užtikrinti, kad 
Parlamento nariai galėtų netrukdomi 
patekti į Parlamento rūmus;

3. ragina Biurą apsvarstyti dabartines 
saugumui taikomas taisykles siekiant 
išvengti pernelyg didelės rašytinių 
pareiškimų reklamos elektroninėmis ir 
kitomis priemonėmis ir užtikrinti, kad 
Parlamento nariai galėtų netrukdomi 
patekti į Parlamento posėdžių salę;

Or. de

Pakeitimas 42
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 dalis

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas

3. ragina Biurą apsvarstyti dabartines 
saugumui taikomas taisykles siekiant 
išvengti pernelyg didelės rašytinių 
pareiškimų reklamos ir užtikrinti, kad 
Parlamento nariai galėtų netrukdomi 
patekti į Parlamento rūmus;

3. palankiai vertina Biuro sprendimą 
apriboti pernelyg didelę rašytinių 
pareiškimų reklamą ir tokiu būdu
užtikrinti, kad Parlamento nariai galėtų 
netrukdomi patekti į Parlamento posėdžių 
salę;

Or. en

Pakeitimas 43
Alexandra Thein

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa



PE486.057v01-00 18/32 AM\896821LT.doc

LT

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento
nariai gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame
teisėkūros procese. Parlamento 
pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia 
atskirai. Rašytiniai pareiškimai
spausdinami ir platinami oficialiosiomis 
kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis 
registras yra viešas ir jį galima rasti prie 
įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

1. Ne mažiau kaip 40 Parlamento narių, 
priklausančių ne mažiau kaip trims 
frakcijoms, gali raštu pateikti ne ilgesnį 
kaip 200 žodžių pareiškimą išimtinai
Europos Sąjungos kompetencijai 
priklausančiais klausimais, kuriame 
neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami pagal šiuo metu vykdomas
teisėkūros ar ne teisėkūros procedūras.
Parlamento pirmininkas konkretų ir 
pagrįstą leidimą kiekvienu atveju suteikia 
atskirai. Rašytiniai pareiškimai išverčiami į 
visas oficialiąsias kalbas ir elektroniniu 
būdu išplatinami visiems Parlamento 
nariams. Kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis jie yra įrašomi į viešą 
elektroninį registrą.

Or. en

Pakeitimas 44
Stanimir Ilchev

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento
nariai gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas 
kiekvieną leidimą suteikia atskirai.
Rašytiniai pareiškimai spausdinami ir 
platinami oficialiosiomis kalbomis. Kartu 
su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra 
įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas ir 
jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę 
per Parlamento mėnesines sesijas arba 
atitinkamoje kvestorių kolegijos 

1. Ne mažiau kaip 40 Parlamento narių, 
priklausančių ne mažiau kaip trims 
frakcijoms, gali raštu pateikti ne ilgesnį 
kaip 200 žodžių pareiškimą Europos 
Sąjungos kompetencijai priklausančiais 
klausimais, kuriame neaptariami tie 
klausimai, kurie nagrinėjami šiuo metu 
vykstančiame teisėkūros procese.
Parlamento pirmininkas kiekvieną leidimą 
suteikia atskirai. Rašytiniai pareiškimai 
spausdinami ir platinami oficialiosiomis 
kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis 
registras yra viešas ir jį galima rasti prie 
įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
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nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp 
mėnesinių sesijų.

mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

Or. en

Pakeitimas 45
Fiona Hall

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento 
nariai gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas 
kiekvieną leidimą suteikia atskirai. 
Rašytiniai pareiškimai spausdinami ir 
platinami oficialiosiomis kalbomis. Kartu 
su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra 
įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas ir 
jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę 
per Parlamento mėnesines sesijas arba 
atitinkamoje kvestorių kolegijos 
nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp 
mėnesinių sesijų.

1. Ne mažiau kaip 10 Parlamento narių, 
priklausančių ne mažiau kaip trims 
frakcijoms ir atstovaujančių ne mažiau 
kaip penkioms valstybėms narėms, gali 
raštu pateikti ne ilgesnį kaip 200 žodžių 
pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas 
kiekvieną leidimą suteikia atskirai. 
Rašytiniai pareiškimai spausdinami ir 
platinami oficialiosiomis kalbomis. Kartu 
su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra 
įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas ir 
jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę 
per Parlamento mėnesines sesijas arba 
atitinkamoje kvestorių kolegijos 
nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp 
mėnesinių sesijų.

Or. en

Pakeitimas 46
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento 
nariai gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 200 
žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas 
kiekvieną leidimą suteikia atskirai. 
Rašytiniai pareiškimai spausdinami ir 
platinami oficialiosiomis kalbomis. Kartu 
su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra 
įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas ir 
jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę 
per Parlamento mėnesines sesijas arba 
atitinkamoje kvestorių kolegijos 
nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp 
mėnesinių sesijų.

1. Ne mažiau kaip 10 Parlamento narių, 
priklausančių ne mažiau kaip trims 
frakcijoms, gali raštu pateikti ne ilgesnį 
kaip 200 žodžių pareiškimą Europos 
Sąjungos kompetencijos sritims
priklausančiais klausimais, kuriame 
neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas 
konkretų ir pagrįstą leidimą kiekvienu 
atveju suteikia atskirai. Rašytiniai 
pareiškimai spausdinami ir elektroniniu 
būdu platinami oficialiosiomis kalbomis. 
Kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra 
įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas ir 
jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę 
per Parlamento mėnesines sesijas arba 
atitinkamoje kvestorių kolegijos 
nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp 
mėnesinių sesijų.

Or. en

Amendement 47
Zita Gurmai

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento 
pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia 
atskirai. Rašytiniai pareiškimai 
spausdinami ir platinami oficialiosiomis 
kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų 

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą išimtinai Europos 
Sąjungos kompetencijai priklausančiais 
klausimais, kuriame neaptariami tie 
klausimai, kurie nagrinėjami pagal šiuo 
metu vykdomą teisėkūros ar ne teisėkūros 
procedūrą. Parlamento pirmininkas 
kiekvieną leidimą suteikia atskirai. 
Rašytiniai pareiškimai skelbiami
oficialiosiomis kalbomis Parlamento 
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pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis 
registras yra viešas ir jį galima rasti prie 
įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

tinklavietėje ir elektroniniu būdu 
išplatinami visiems Parlamento nariams.
Parlamento pirmininkas tvarko 
Parlamento narių pasirašytų rašytinių 
pareiškimų registrą. Pareiškimai 
oficialiosiomis kalbomis ir pasirašiusiųjų 
pavardės taip pat įrašomos į elektroninį 
registrą, kuris yra viešai prieinamas 
Parlamento tinklavietėje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti patvirtinančius dokumentus, turėtų būti vedamas pasirašytų rašytinių 
deklaracijų originalų registras, o pakankamas skaidrumas užtikrinamas palaikant elektroninį 
registrą. Be to, turėtų būti išsaugotas anksčiau patvirtintas 1 dalies aiškinimas.

Pakeitimas 48
Helmut Scholz

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento 
pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia 
atskirai. Rašytiniai pareiškimai
spausdinami ir platinami oficialiosiomis 
kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis 
registras yra viešas ir jį galima rasti prie 
įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 200 
žodžių pareiškimą išimtinai Europos 
Sąjungos kompetencijai priklausančiais 
klausimais, kuriame neaptariami tie 
klausimai, kurie nagrinėjami pagal šiuo 
metu vykdomą teisėkūros procedūrą. 
Parlamento pirmininkas kiekvieną leidimą 
suteikia atskirai. Rašytiniai pareiškimai 
skelbiami oficialiosiomis kalbomis 
Europos Parlamento tinklavietėje ir 
elektroniniu būdu išplatinami visiems 
Parlamento nariams. Kartu su 
pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra įrašomi į 
elektroninį registrą. Šis registras yra viešas 
ir jį galima pasiekti naudojantis Europos
Parlamento tinklaviete.

Or. de
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Pakeitimas 49
Stanimir Ilchev

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas 
kiekvieną leidimą suteikia atskirai.
Rašytiniai pareiškimai spausdinami ir 
platinami oficialiosiomis kalbomis. Kartu 
su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra 
įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas 
ir jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių 
salę per Parlamento mėnesines sesijas 
arba atitinkamoje kvestorių kolegijos 
nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp 
mėnesinių sesijų.

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas 
kiekvieną leidimą suteikia atskirai.
Rašytiniai pareiškimai verčiami į visas 
oficialiąsias kalbas. Elektroninės ir 
popierinės pareiškimų versijos visomis 
kalbomis saugomos specialiame registre. 
Elektroninė kiekvieno rašytinio 
pareiškimo versija elektroniniu būdu 
išplatinama visiems Parlamento nariams. 
Popierinė versija laikotarpiu tarp 
mėnesinių sesijų saugoma kvestorių 
kolegijos nustatytoje specialioje, lengvai 
prieinamoje vietoje Parlamente.

Or. en

Pakeitimas 50
Roberto Gualtieri

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 200 
žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriems svarstyti Darbo tvarkos taisyklėse 
nenumatyta konkreti procedūra. 
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teisėkūros procese. Parlamento 
pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia 
atskirai. Rašytiniai pareiškimai 
spausdinami ir platinami oficialiosiomis 
kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis 
registras yra viešas ir jį galima rasti prie 
įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

Parlamento pirmininkas kiekvieną leidimą 
suteikia atskirai. Rašytiniai pareiškimai 
spausdinami ir platinami oficialiosiomis 
kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis 
registras yra viešas ir jį galima rasti prie 
įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

Or. en

Pakeitimas 51
Roberto Gualtieri

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame
teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas 
kiekvieną leidimą suteikia atskirai. 
Rašytiniai pareiškimai spausdinami ir 
platinami oficialiosiomis kalbomis. Kartu 
su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra 
įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas ir 
jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę 
per Parlamento mėnesines sesijas arba 
atitinkamoje kvestorių kolegijos 
nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp 
mėnesinių sesijų.

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami teisėkūros procese. Parlamento 
pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia 
atskirai. Rašytiniai pareiškimai 
spausdinami ir platinami oficialiosiomis 
kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis 
registras yra viešas ir jį galima rasti prie 
įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

Or. en

Pakeitimas 52
Stanimir Ilchev
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Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas 
kiekvieną leidimą suteikia atskirai. 
Rašytiniai pareiškimai spausdinami ir 
platinami oficialiosiomis kalbomis. Kartu 
su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra 
įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas ir 
jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę 
per Parlamento mėnesines sesijas arba 
atitinkamoje kvestorių kolegijos 
nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp 
mėnesinių sesijų.

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas 
konkretų ir pagrįstą leidimą kiekvienu 
atveju suteikia atskirai. Rašytiniai 
pareiškimai spausdinami ir platinami 
oficialiosiomis kalbomis. Kartu su 
pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra įrašomi į 
registrą. Šis registras yra viešas ir jį galima 
rasti prie įėjimo į posėdžių salę per 
Parlamento mėnesines sesijas arba 
atitinkamoje kvestorių kolegijos 
nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp 
mėnesinių sesijų.

Or. en

Pakeitimas 53
Stanimir Ilchev

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento 
pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia 
atskirai. Rašytiniai pareiškimai 
spausdinami ir platinami oficialiosiomis 
kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų 

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 200 
žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami pagal šiuo metu vykdomą 
teisėkūros procedūrą. Parlamento 
pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia 
atskirai. Rašytiniai pareiškimai 
spausdinami ir platinami oficialiosiomis 
kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų 
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pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis 
registras yra viešas ir jį galima rasti prie 
įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis 
registras yra viešas ir jį galima rasti prie 
įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

Or. en

Pakeitimas 54
Alexandra Thein

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Bet kuris Parlamento narys gali 
pasirašyti po pareiškimu, įrašytu į registrą.

2. Bet kuris Parlamento narys gali 
pasirašyti po pareiškimu, įrašytu į registrą.
Parlamento nariai po pareiškimu, 
įtrauktu į registrą, pasirašo ranka 
popieriniame sąraše, kurį galima rasti 
prie įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų. Parašas 
yra galutinis ir neatšaukiamas. Parašai iš 
popierinio sąrašo kiekvienos dienos 
pabaigoje perkeliami į elektroninį 
registrą. Popierinis sąrašas saugomas 
archyve vienus metus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo ir klaidų, nepakanka vien elektroninio parašo 
elektroniniame registre.

Pakeitimas 55
Helmut Scholz

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 2 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Bet kuris Parlamento narys gali 
pasirašyti po pareiškimu, įrašytu į registrą.

2. Bet kuris Parlamento narys gali 
pasirašyti po pareiškimu, įrašytu į registrą.
Parašą galima atsiimti bet kuriuo metu, 
kol nesibaigė trijų mėnesių nuo 
pareiškimo įtraukimo į registrą 
laikotarpis; pasirašyti ir atsiimti parašą 
galima ir elektroniniu būdu. 

Or. de

Pakeitimas 56
Stanimir Ilchev

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Bet kuris Parlamento narys gali 
pasirašyti po pareiškimu, įrašytu į registrą.

2. Bet kuris Parlamento narys gali 
elektroniniu būdu arba vietoje pasirašyti 
po pareiškimu, įrašytu į registrą. Abiejų 
formų registras atnaujinamas vienoda 
tvarka.

Or. en

Pakeitimas 57
Stanimir Ilchev

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Bet kurį parašą galima atsiimti 
elektroniniu būdu arba vietoje bet kuriuo 
metu, kol nesibaigė trijų mėnesių nuo 
pareiškimo įtraukimo į registrą 
laikotarpis. Atsiimti parašą leidžiama tik 
vieną kartą ir tik išimties tvarka. Tokiais 
atvejais atitinkamam Parlamento nariui 
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neleidžiama pasirašyti iš naujo.

Or. en

Pakeitimas 58
Alexandra Thein

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Parlamento pirmininkas 
apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia 
pasirašiusiųjų pavardes protokole ir tai, kad 
pareiškimo tekstas priimtas.

3. Jei pasibaigus trijų mėnesių nuo 
pareiškimo įtraukimo į registrą 
laikotarpiui po pareiškimu pasirašo 
dauguma visų Parlamento narių, 
Parlamento pirmininkas apie tai praneša 
Parlamentui ir paskelbia pasirašiusiųjų 
pavardes protokole ir tai, kad pareiškimo 
tekstas priimtas, kartu nurodydamas, kad 
pareikštos nuomonės yra pasirašiusių 
narių, o ne oficiali Europos Parlamento 
nuomonė, ir kad pareiškimas yra 
neįpareigojantis dokumentas.

Or. en

Pakeitimas 59
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Parlamento pirmininkas 
apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia
pasirašiusiųjų pavardes protokole ir tai, 
kad pareiškimo tekstas priimtas.

3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Parlamento pirmininkas 
apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia
pareiškimą protokole kartu su jam 
pritarusių Parlamento narių pavardėmis
ir atsakomybės apribojimo išlyga, kurioje 
nurodoma, kad pareiškime pateikiamos 
pasirašiusiųjų nuomonės ir kad jis 
neįpareigoja Parlamento.
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Or. en

Pakeitimas 60
Helmut Scholz

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Parlamento pirmininkas 
apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia 
pasirašiusiųjų pavardes protokole ir tai, kad 
pareiškimo tekstas priimtas.

3. Jei per trijų mėnesių nuo pareiškimo 
įtraukimo į registrą laikotarpį po 
pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Parlamento pirmininkas 
apie tai praneša Parlamentui, paskelbia 
pasirašiusiųjų pavardes protokole ir tai, kad 
pareiškimo tekstas priimtas, ir perduoda 
pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis adresatams ir atsakingam 
Parlamento komitetui, kad būtų imtasi 
tolesnių veiksmų.

Or. de

Pakeitimas 61
Stanimir Ilchev

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Parlamento pirmininkas 
apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia 
pasirašiusiųjų pavardes protokole ir tai, kad 
pareiškimo tekstas priimtas.

3. Jei per trijų mėnesių nuo pareiškimo 
įtraukimo į registrą laikotarpį po 
pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Parlamento pirmininkas 
apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia 
pasirašiusiųjų pavardes protokole ir tai, kad 
pareiškimo tekstas priimtas.

Or. en
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Pakeitimas 62
Helmut Scholz

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4. Parlamento mėnesinės sesijos 
pabaigoje procedūra baigiama 
perduodant pareiškimą kartu su 
pasirašiusiųjų pavardėmis adresatams.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 63
Stanimir Ilchev

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4. Parlamento mėnesinės sesijos pabaigoje
procedūra baigiama perduodant 
pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis adresatams.

4. Parlamento mėnesinės sesijos pabaigoje
pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis perduodamas adresatams.

Or. en

Pakeitimas 64
Stanimir Ilchev

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a. Atsižvelgdamas į reikiamą skaičių 
parašų surinkusį rašytinį pareiškimą, 
Parlamentas tinkamu laiku pagal savo 
darbotvarkę surengia diskusijas 
atitinkamu klausimu.  
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Or. en

Pakeitimas 65
Stanimir Ilchev, Alexandra Thein

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4b. Reikiamą skaičių parašų surinkusio 
rašytinio pareiškimo versijos visomis 
kalbomis paskelbiamos ir saugomos 
specialiai tam skirtoje vietoje Parlamento 
tinklavietėje.

Or. en

Amendement 66
Zita Gurmai

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a. Jei institucija, kuriai adresuojamas 
priimtas tekstas, per tris mėnesius nuo šio 
teksto gavimo dienos neinformuoja 
Parlamento apie tolesnius veiksmus, 
kurių ketinama imtis, vieno iš pareiškimo 
autorių prašymu atitinkamas klausimas 
įtraukiamas į atsakingo komiteto kito 
posėdžio darbotvarkę. 

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai kitos institucijos nesiima tinkamų veiksmų atsižvelgdamos į priimtą rašytinį 
pareiškimą, reikėtų užtikrinti, kad tolesnių veiksmų būtų imamasi Parlamente.  
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Pakeitimas 67
Evelyn Regner

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5. Rašytinis pareiškimas, kuris registre yra 
ilgiau kaip tris mėnesius ir po kuriuo 
nepasirašo ne mažiau kaip pusė visų 
Parlamento narių, anuliuojamas.

5. Rašytinis pareiškimas, kuris registre yra 
ilgiau kaip du mėnesius ir po kuriuo 
nepasirašo ne mažiau kaip du trečdaliai
visų Parlamento narių, anuliuojamas.

Or. de

Pakeitimas 68
Roberto Gualtieri

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
42 straipsnio 2 ir 3 dalys

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas Parlamento narys gali 
pateikti pasiūlymą dėl Bendrijos teisės akto 
remdamasis Parlamento iniciatyvos teise, 
numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 225 straipsnyje.

2. Ne daugiau kaip penki Parlamento 
nariai gali pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos 
teisės akto remdamiesi Parlamento 
iniciatyvos teise, numatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnyje. 
Pasiūlyme nurodomas teisinis pagrindas 
ir gali būti pridedama ne ilgesnė kaip 
150 žodžių aiškinamoji dalis. 

3. Pasiūlymas pateikiamas Parlamento 
pirmininkui, kuris perduoda jį svarstyti 
atsakingam komitetui. Prieš perduodant 
pasiūlymas išverčiamas į tas oficialias 
kalbas, kurias to komiteto pirmininkas 
mano esant būtinas trumpam svarstymui. 
Sprendimą dėl tolesnių veiksmų komitetas 
priima per tris mėnesius nuo pasiūlymo 
perdavimo ir išklausęs pasiūlymo autorių.

3. Pasiūlymas pateikiamas Parlamento 
pirmininkui, kuris nusprendžia, ar 
laikomasi teisinių reikalavimų. Jis gali 
perduoti pasiūlymą atsakingam komitetui, 
kad šis patikrintų teisinio pagrindo 
tinkamumą ir pateiktų nuomonę. Jei 
Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad 
pasiūlymas priimtinas, jis apie tai 
paskelbia per plenarinį posėdį. Nuo tada 
(mutatis mutandis) laikantis Darbo 
tvarkos taisyklių 123 straipsnio 1 ir 
5 dalyse numatytos tvarkos bet kuris 
Parlamento narys gali pasirašyti 
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pasiūlymą.

Jei komitetas nusprendžia pateikti 
pasiūlymą Parlamentui Darbo tvarkos 
taisyklių 48 straipsnyje numatyta tvarka,
pasiūlymo autorius nurodomas pranešimo 
antraštėje.

Jei pasiūlymą pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Pirmininkų sueiga 
perduoda jį atsakingam komitetui, kad šis 
1 dalyje numatyta tvarka parengtų 
pranešimą.
Komitetas, išklausęs pasiūlymo autorių, 
parengia pranešimą Darbo tvarkos 
taisyklių 48 straipsnyje numatyta tvarka. 
Jei pasiūlymas nepateikiamas siekiant 
surinkti papildomų parašų arba jo 
nepasirašo dauguma visų Parlamento 
narių, Parlamento pirmininkas perduoda 
jį svarstyti atsakingam komitetui. Prieš 
perduodant pasiūlymas išverčiamas į tas 
oficialias kalbas, kurias to komiteto 
pirmininkas mano esant būtinas trumpam 
svarstymui. Sprendimą dėl tolesnių 
veiksmų komitetas priima per tris mėnesius 
nuo pasiūlymo perdavimo ir išklausęs 
pasiūlymo autorių.
Pasiūlymo autoriai nurodomi pranešimo 
antraštėje.

Or. en


