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1. Aiškinamas klausimas

Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas Vital Moreira 2011 m. kovo 4 d. raštu paprašė 
išaiškinti Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį: bendrų komitetų posėdžių procedūra, 
atsižvelgiant į tarptautinės prekybos susitarimų sudarymą ir jų nagrinėjimą. Be kita ko, jis 
tvirtina, kad:

„galima teigti, jog Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnyje minimos sąlygos lieka tos 
pačios, kokios taikomos 50 straipsnyje:

● klausimas beveik vienodai priklauso dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai
arba

● skirtingi klausimo aspektai priklauso dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai.“

„Šiomis aplinkybėmis Tarptautinės prekybos komitetas galėtų prašyti, kad Darbo 
tvarkos taisyklių 51 straipsnis būtų taikomas beveik visiems tarptautiniams 
susitarimams, kuriuose yra daugiau šio komiteto kompetencijai priklausančių 
aspektų.“

„<...> Tarptautinės prekybos komitetas norėtų paprašyti esamą Darbo tvarkos 
taisyklių 51 straipsnį taikyti kai kuriems labai svarbiems tarptautiniams susitarimams, 
kuriuos šiuo metu baigiama sudaryti. Tačiau prieš pateikdamas šiuos prašymus 
būčiau labai dėkingas, jeigu jūsų komitetas galėtų man išaiškinti atitinkamas Darbo 
tvarkos taisykles.“

Jis toliau aiškina, kad, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, visus prekybos susitarimus galima 
sudaryti tik gavus Parlamento pritarimą, nesvarbu, ar tai būtų vien prekybos susitarimai, 
pagrįsti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsniu, ar, vadovaujantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 217 ir (arba) 218 straipsniais, tarptautinės prekybos susitarimų 
dalis. Susitarimai, kurie šiuo metu kruopščiai peržiūrimi, – tai asociacijos susitarimai su Andų 
bendrija, MERCOSUR šalimis ir Centrinės Amerikos šalimis.

Taigi Tarptautinės prekybos komiteto iškeltą klausimą būtų galima apibendrinti taip:

ar Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis: bendrų komitetų posėdžių procedūra gali būti 
taikomas procedūrai, kurios pabaigoje pateikiama rekomendacija, kurioje siūloma pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 6 dalį ir 81 straipsnio 1 dalį pritarti arba nepritarti 
tarptautinio susitarimo sudarymui?

2. Pagrindimas

Iškeltą klausimą reikia atskirti nuo klausimo, ar Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnį: darbo su 
susijusiais komitetais procedūra galima taikyti atsižvelgiant į pirmiau minėtą rekomendaciją. Į 
šį klausimą komitetas atsakė 2009 m. vasario 13 d. ir pateikė tokį aiškinimą:
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„Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnyje [dabar – 50] numatytos darbo su susijusiais 
komitetais procedūros negalima taikyti svarstant tarptautinį susitarimą pagal 
83 straipsnį [dabar – 90], kai taikoma 75 straipsnyje [dabar – 81] numatyta pritarimo 
procedūra.“1

Šis aiškinimas nebuvo ginčijamas ir dabar pateikiamas Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnyje.

Pagrindiniai šį aiškinimą pagrindžiantys argumentai, išdėstyti Pirmininkui išsiųstame rašte, 
yra šie:

„pagal Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnį glaudesniam komitetų bendradarbiavimui 
skirta konkreti procedūrinė tvarka gali būti taikoma Darbo tvarkos taisyklių 
83 straipsnio 2 ir 5 dalyse numatytiems pranešimams, parengtiems tarptautinių 
susitarimų sudarymo parengiamajame etape. Tačiau paskutiniame procedūros etape, 
kai atsakingas komitetas gali tik pritarti arba atmesti siūlomą susitarimą, Darbo 
tvarkos taisyklių 47 straipsnyje išdėstytos nuostatos netaikomos. Šios nuostatos 
susijusios su konkrečiu vaidmenų pasidalijimo modeliu, pagrįstu prielaida, kad galima 
atskirti skirtingas komitetų kompetencijų sritis, susijusias su tuo pačiu klausimu, ir kad 
atsakingas komitetas savo pranešime gali pateikti tam tikrus iš susijusio komiteto 
perimtus aspektus. Pritarimo procedūroje to nėra.

Šios darbo su susijusiais komitetais procedūros ypatybės, t. y. galimybės atsakingam 
komitetui perimti tam tikrus aspektus iš susijusio komiteto, bendrų komitetų posėdžių 
procedūroje nėra. Šioje procedūroje abu komitetai dalyvauja visiškai tomis pat sąlygomis 
rengdami bendro pranešimo projektą. Tai, kad Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnyje nurodyta 
rekomendacija, o ne pranešimas, nėra reikšminga, nes pranešimas ir rekomendacija funkciniu 
požiūriu yra lygiaverčiai. Todėl nėra priežasčių netaikyti Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnio 
procedūrai dėl pritarimo ar nepritarimo tarptautiniam susitarimui, kol laikomasi šiame 
straipsnyje išvardytų sąlygų.

Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis šiuo metu peržiūrimas. Pranešimo projektu šiek tiek 
keičiamos Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnio nuostatoms taikytinos sąlygos, tačiau tai 
nesusiję su iškeltu klausimu. 

3. Rezultatas

Į pirmiau pateiktą klausimą galima atsakyti taip:

Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis: bendrų komitetų posėdžių procedūra gali būti taikomas 
procedūrai, kurios pabaigoje pateikiama rekomendacija, kurioje siūloma pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 90 straipsnio 6 dalį ir 81 straipsnio 1 dalį pritarti arba nepritarti tarptautinio 
susitarimo sudarymui, jeigu laikomasi šiame straipsnyje išvardytų sąlygų.

                                               
1 Balsavime dalyvavo ö ie nariai: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero González, Richard Corbett, 
Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, György Schöpflin, Adrian 
Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (laikinai einantis pirmininko pareigas), Andrzej 
Wielowieyski.
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Tikrai tikėtina, kad Tarptautinės prekybos komiteto pirmininko cituojama susitarimų rūšis 
atitinka šias sąlygas, tačiau vadovaujantis aiškinimu neįmanoma atsakyti į klausimą, ar atskiri 
atvejai atitinka Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnyje išdėstytas sąlygas ar jų neatitinka.


