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Komitetų pirmininkai pagal Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 1 dalį per Klausą-
Heinerį Lehnę pateikė prašymą išaiškinti 192 straipsnį dėl nepriklausomų Parlamento narių 
pozicijos koordinatorių posėdžiuose.

1. 192 straipsnio rengimas ir genezė

192 straipsnis1 įtrauktas praėjusios kadencijos pabaigoje, 2009 m. gegužės mėn. atliekant 
bendrą Darbo tvarkos taisyklių peržiūrą (R. Corbett pranešimas2). Juo pirmą kartą įteisinta 
praktika rengti komitetų koordinatorių posėdžius, kuri iki tol buvo neoficiali. 192 straipsnio 
1 dalyje teigiama, kad „frakcija gali vieną iš savo narių paskirti koordinatoriumi“, o 
nepriklausomų Parlamento narių dalyvavimas aiškiai nenurodomas.

Šiuo metu taikomose su nepriklausomais Parlamento nariais susijusiose nuostatose 
atspindima politinė valia, išreikšta vykstant diskusijoms dėl R. Corbett pranešimo. Iš tikrųjų 
R. Corbett pranešime iš pradžių buvo nurodyta, kad nepriklausomi Parlamento nariai taip 
pat gali skirti koordinatorių, kuris būtų kviečiamas į posėdį, bet Konstitucinių reikalų 
komitete tvirtinant pranešimą ši nuostata pakeista ir pašalinta. Plenariniame posėdyje 
R. Corbett pranešimas patvirtintas didele balsų dauguma – už jį balsavo 522 Parlamento 
nariai.  

192 straipsnio taikymas taip pat aptartas kadencijos pradžioje vykusioje Komitetų 
pirmininkų sueigoje3. Šiame posėdyje susitarta dėl bendro aiškinimo, kad nepriklausomi 
Parlamento nariai negali dalyvauti posėdžiuose, nes jie neturi koordinatoriaus.

2. Problema ir analizė

Kadangi nepriklausomų Parlamento narių dalyvavimas aiškiai neapibūdinamas, komitetai 
192 straipsnį taiko įvairiai, ir nepriklausomi Parlamento nariai dėl šio taikymo kelia vienodo 
požiūrio klausimą. Pažymėtina, kad įtraukus 192 straipsnį padarytas tiesioginis poveikis 
nepriklausomų Parlamento narių dalyvavimui koordinatorių posėdžiuose – palyginti su 
praėjusia kadencija, šie nariai posėdžiuose dalyvauja mažiau. 

Pagal teismų praktiką4 taikant nediskriminavimo principą draudžiama panašias situacijas 
vertinti skirtingai arba skirtingas situacijas vertinti vienodai, nebent toks vertinimas yra 
objektyviai pagrindžiamas. 

Reikėtų pridurti, kad nepriklausomi Parlamento nariai ir frakcijoms priklausantys 
Parlamento nariai pagal Parlamento vidaus taisykles (visų pirma Darbo tvarkos taisyklių 24, 
106, 68 ir 170 straipsnius) vertinami skirtingai. Šios taisyklės negali daryti nepagrįsto 
poveikio nepriklausomų Parlamento narių įgaliojimų vykdymo sąlygoms, nes šie nariai 
nepriklauso konkrečiai frakcijai. Taikydamas šias vidaus procedūras Parlamentas visų pirma 
                                               
1  Tekstas pateikiamas 2 priede.
2  2009 m. gegužės 6 d. patvirtintas R. Corbett praneö imas TA -0359-2009.
3 (Žr. 3 priedą): 2009 m. rugsėjo 15 d. protokolo PV\769940FR.doc ištrauka (10.2 punktas).
4 Visų pirma žr. 1990 m. birželio 28 d. Teisingumo Teismo sprendimo Hoche, C-174/89, Rink. p. I-2681, 25 
punktą.
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turi išnagrinėti, ar visais atvejais būtinas skirtingas vertinimas atsižvelgiant į Parlamento 
siekiamų teisėtų tikslų įgyvendinimą, ypač bendros politinės valios išreiškimą ir 
kompromiso siekimą.1 Šios nuostatos patvirtintos 2009 m. peržiūrint Darbo tvarkos 
taisykles.

2011 m. birželio mėn. Konstitucinių reikalų komiteto sekretoriato atliktame tyrime, kuriame 
apžvelgiama nepriklausomų Parlamento narių pozicija koordinatorių posėdžiuose,
pažymima, kad iš dvidešimties Parlamento komitetų tik trys nepriklausomiems Parlamento 
nariams posėdžiuose leidžia dalyvauti stebėtojų teisėmis pagal Frakcijų pirmininkų sueigos 
modelį, pagal kurį vienam nepriklausomų Parlamento narių atstovui posėdžiuose leidžiama 
dalyvauti be teisės balsuoti (Darbo tvarkos taisyklių 24 straipsnis). Nors dauguma komitetų 
nepriklausomiems Parlamento nariams koordinatorių posėdžiuose dalyvauti neleidžia, 
paprastai pateikiama tinkama informacija, kad nepriklausomiems Parlamento nariams 
nebūtų trukdoma naudotis parlamentinėmis teisėmis. Dauguma komitetų (trylika) pasirinko 
galimybę į koordinatorių posėdžius kviesti nepriklausomų Parlamento narių sekretoriato 
narius ir taip informuoti nepriklausomus Parlamento narius. Septyni komitetai, kurie 
sekretoriato narių nekviečia, nepriklausomiems Parlamento nariams teikia posėdžių 
darbotvarkes ir informuoja apie posėdžių rezultatus, išskyrus du komitetus, kurie 
darbotvarkių nepriklausomiems Parlamento nariams neteikia. 

Kalbant apie 192 straipsnio 2 dalį, kurioje numatoma galimybė „įgalioti koordinatorius 
priimti tam tikrus sprendimus, išskyrus sprendimus, susijusius su pranešimų, nuomonių arba 
pakeitimų priėmimu“, iš to paties tyrimo matyti, kad įgaliojimus priimti sprendimus 
koordinatoriams suteikė tik du komitetai. Pusė iš aštuoniolikos komitetų, kurie oficialiai 
nesuteikė įgaliojimų, priimtus sprendimus tvirtina ex post, kita pusė koordinatorių 
sprendimus gauna tik informaciniais tikslais. Įtraukus 192 straipsnį, kuriuo suteikiama 
išskirtinė teisė koordinatorių posėdžiuose parengti komiteto sprendimus, bet nesuteikiama 
teisė priimti sprendimų vietoj komiteto, jeigu nesuteikti konkretūs įgaliojimai, kyla šių 
devynių komitetų taikomos procedūros teisėtumo klausimas.

Be to, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad apie galimybę suteikti įgaliojimus koordinatoriams 
dažniausiai yra nežinoma, o įgaliojimų suteikimo sistema praktiškai taikoma visuose 
komitetuose. 

Aptariant nepriklausomų Parlamento narių dalyvavimą koordinatorių posėdžiuose
pažymėtina, kad rengiant straipsnį aiškiai išreikštas Parlamento siekis leisti posėdžiuose 
dalyvauti tik frakcijoms, numatant galimybę su patariamuoju balsu kviesti dalyvauti 
pirmininkų pavaduotojus (192 straipsnio 2 dalis). Bet kokiu atveju nepriklausomų 
Parlamento narių dalyvavimo posėdžiuose klausimas tiesiogiai susijęs su koordinatoriams 
suteikiamų įgaliojimų priimti sprendimus klausimu.

Kalbant apie įgaliojimus priimti sprendimus, 192 straipsnio 2 dalyje nustatyti tik du 
sprendimų priėmimo būdai: 1) sprendimus priima pats komitetas; 2) sprendimus pavedama 
priimti koordinatoriams (išskyrus atvejus, kai tvirtinami pranešimai, nuomonės arba 
pakeitimai). Straipsnyje aiškiai nurodoma, kad koordinatorių posėdžiuose rengiami 

                                               
1 Žr. 2001 m. spalio 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą sujungtose bylose T-222/99, T-327/99 ir T-
329/99 (visų pirma 156, 157, 165 ir 202 punktus).
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dokumentai ir kad patys koordinatoriai sprendimų priimti negali, nebent komitetas savo 
įgaliojimus priimti sprendimus norėtų pavesti koordinatoriams. Norint visiškai laikytis 192 
straipsnio nuostatų, šis įgaliojimų suteikimas oficialiai turėtų būti nustatytas ex ante ir apie 
jį turėtų būti nurodyta komiteto posėdžio protokole arba prie šio protokolo pridėtame 
priede. Šiuo atveju, kadangi nepriklausomi Parlamento nariai dalyvauja tvirtinant 
įgaliojimus, jie taip pat suteikia įgaliojimus priimti sprendimus. Jeigu įgaliojimai 
nesuteikiami ex ante, koordinatorių sprendimai turėtų būti priimami kaip rekomendacijos ir 
teikiami tvirtinti ex post visiems komiteto nariams, tarp kurių yra ir nepriklausomi 
Parlamento nariai. Jeigu suteikiami įgaliojimai arba sprendimai patvirtinami ex post, 
sprendimų, priimtų nepriklausomiems Parlamento nariams nedalyvaujant koordinatorių 
posėdžiuose, teisėtumo klausimas nebegali būti keliamas.

3. Aiškinimo projektas

Nepriklausomi Parlamento nariai nėra frakcija pagal 30 straipsnį, todėl negali skirti 
koordinatorių – vienintelių Parlamento narių, galinčių teisėtai dalyvauti koordinatorių 
posėdžiuose. 
Koordinatorių posėdžių tikslas – parengti komiteto sprendimus; šie posėdžiai negali būti 
rengiami vietoj komiteto posėdžių, nebent tam suteikiamas aiškus įgaliojimas. Todėl priimti 
sprendimus koordinatorių posėdžiuose turi būti įgaliojama ex ante. Jeigu toks įgaliojimas 
nesuteikiamas, koordinatoriai gali priimti tik rekomendacijas, kurias komitetas oficialiai 
turi patvirtinti ex post.
Bet kokiu atveju pagal nediskriminavimo principą turi būti užtikrinta nepriklausomų 
Parlamento narių teisė gauti informaciją pateikiant šią informaciją ir nepriklausomų 
Parlamento narių sekretoriato nariams dalyvaujant koordinatorių posėdžiuose.
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1 PRIEDAS

Rašto Parlamento Pirmininkui Jerziui Buzekui projektas

Gerb. Pirmininke,

Komitetų pirmininkai pagal Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 1 dalį per Klausą-
Heinerį Lehnę pateikė prašymą išaiškinti 192 straipsnį dėl nepriklausomų Parlamento narių 
pozicijos koordinatorių posėdžiuose.
192 straipsnis įtrauktas praėjusios kadencijos pabaigoje, 2009 m. gegužės mėn. atliekant 
bendrą Darbo tvarkos taisyklių peržiūrą (R. Corbett pranešimas1). Juo pirmą kartą įteisinta 
praktika rengti komitetų koordinatorių posėdžius, kuri iki tol buvo neoficiali. 192 straipsnio 
1 dalyje teigiama, kad „frakcija gali vieną iš savo narių paskirti koordinatoriumi“, o 
nepriklausomų Parlamento narių dalyvavimas aiškiai nenurodomas.

Šiuo metu taikomose su nepriklausomais Parlamento nariais susijusiose nuostatose 
atspindima politinė valia, išreikšta vykstant diskusijoms dėl R. Corbett pranešimo. Iš tikrųjų 
R. Corbett pranešime iš pradžių buvo nurodyta, kad nepriklausomi Parlamento nariai taip 
pat gali skirti koordinatorių, kuris būtų kviečiamas į posėdį, bet Konstitucinių reikalų 
komitete tvirtinant pranešimą ši nuostata pakeista ir pašalinta. Plenariniame posėdyje 
R. Corbett pranešimas patvirtintas didele balsų dauguma – už jį balsavo 522 Parlamento 
nariai.

192 straipsnio taikymas taip pat aptartas kadencijos pradžioje vykusioje Komitetų 
pirmininkų sueigoje2. Šiame posėdyje susitarta dėl bendro aiškinimo, kad nepriklausomi 
Parlamento nariai negali dalyvauti posėdžiuose, nes jie neturi koordinatoriaus.

Tačiau komitetai 192 straipsnį taiko įvairiai, todėl kyla vienodo požiūrio klausimas. Taigi 
atrodo, kad reikia nustatyti oficialų aiškinimą siekiant suderinti 192 straipsnio taikymą. 

Aptariant nepriklausomų Parlamento narių dalyvavimą posėdžiuose pažymėtina, kad 
rengiant straipsnį aiškiai išreikštas Parlamento siekis leisti posėdžiuose dalyvauti tik 
frakcijoms, numatant galimybę su patariamuoju balsu kviesti dalyvauti pirmininkų 
pavaduotojus (192 straipsnio 2 dalis). Bet kokiu atveju nepriklausomų Parlamento narių 
dalyvavimo posėdžiuose klausimas tiesiogiai susijęs su koordinatoriams suteikiamų 
įgaliojimų priimti sprendimus klausimu.

Kalbant apie įgaliojimus priimti sprendimus, 192 straipsnio 2 dalyje nustatomi tik du 
sprendimų priėmimo būdai: 1) sprendimus priima pats komitetas; 2) sprendimus pavedama 
priimti koordinatoriams (išskyrus atvejus, kai tvirtinami pranešimai, nuomonės arba 
                                               
1  2009 m. gegužės 6 d. patvirtintas R. Corbett pranešimas TA -0359-2009.
2 Žr. 2009 m. rugsėjo 15 d. protokolo PV\769940FR.doc 10.2 punktą.
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pakeitimai). Straipsnyje aiškiai nurodoma, kad koordinatorių posėdžiuose rengiami 
dokumentai ir kad patys koordinatoriai sprendimų priimti negali, nebent komitetas savo 
įgaliojimus priimti sprendimus norėtų pavesti koordinatoriams. Norint visiškai laikytis 192 
straipsnio nuostatų, šis įgaliojimų suteikimas oficialiai turėtų būti nustatytas ex ante ir apie 
jį turėtų būti nurodyta komiteto posėdžio protokole arba prie šio protokolo pridėtame 
priede. Šiuo atveju, kadangi nepriklausomi Parlamento nariai dalyvauja tvirtinant 
įgaliojimus, jie taip pat suteikia įgaliojimus priimti sprendimus. Jeigu įgaliojimai 
nesuteikiami ex ante, koordinatorių sprendimai turėtų būti priimami kaip rekomendacijos ir 
teikiami tvirtinti ex post visiems komiteto nariams, tarp kurių yra ir nepriklausomi 
Parlamento nariai. Jeigu įgaliojimai suteikiami arba sprendimai patvirtinami ex post, 
sprendimų, priimtų nepriklausomiems Parlamento nariams nedalyvaujant koordinatorių 
posėdžiuose, teisėtumo klausimas nebegali būti keliamas.  

… posėdyje Konstitucinių reikalų komitetas, baigdamas svarstyti klausimą, patvirtino šį 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio aiškinimą, už kurį balsavo ... nariai:
„Nepriklausomi Parlamento nariai nėra frakcija pagal 30 straipsnį, todėl negali skirti 
koordinatorių – vienintelių Parlamento narių, galinčių teisėtai dalyvauti koordinatorių 
posėdžiuose.
Koordinatorių posėdžių tikslas – parengti komiteto sprendimus; šie posėdžiai negali būti 
rengiami vietoj komiteto posėdžių, nebent tam suteikiamas aiškus įgaliojimas. Todėl priimti 
sprendimus koordinatorių posėdžiuose turi būti įgaliojama ex ante. Jeigu toks įgaliojimas 
nesuteikiamas, koordinatoriai gali priimti tik rekomendacijas, kurias komitetas oficialiai 
turi patvirtinti ex post. 
Bet kokiu atveju pagal nediskriminavimo principą turi būti užtikrinta nepriklausomų 
Parlamento narių teisė gauti informaciją pateikiant šią informaciją ir nepriklausomų 
Parlamento narių sekretoriato nariams dalyvaujant koordinatorių posėdžiuose.“

Pagarbiai

Carlo Casini
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2 priedas
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio išrašas

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji kadencija, 2011 m. kovo mėn.

Spausdintina versija
1402k

TURINYS
ANALITINĖ LENTELĖ
NAUDINGOS NUORODOS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS. KOMITETAI IR DELEGACIJOS

1 SKYRIUS. KOMITETAI: SUDARYMAS IR ĮGALIOJIMAI
192 straipsnis. Komitetų koordinatoriai ir šešėliniai pranešėjai
1.    Frakcija gali paskirti vieną savo narių koordinatoriumi. 

2.    Jei būtina, komiteto pirmininkas sušaukia komiteto koordinatorius komiteto sprendimams, visų pirma 
sprendimams dėl procedūros ir dėl pranešėjų paskyrimo, parengti. Komitetas gali įgalioti koordinatorius priimti tam 
tikrus sprendimus, išskyrus sprendimus, susijusius su pranešimų, nuomonių arba pakeitimų priėmimu. Komiteto 
koordinatorių posėdžiuose su patariamuoju balsu gali būti kviečiami dalyvauti komiteto pirmininko pavaduotojai. 
Koordinatoriai turi stengtis pasiekti susitarimą. Kai nepavyksta pasiekti susitarimo, jie sprendžia tik remdamiesi 
dauguma, kuri aiškiai atstovauja didžiajai daliai komiteto narių, atsižvelgdami į atitinkamą įvairių frakcijų dydį. 

3.    Frakcija kiekvienam pranešimui gali paskirti šešėlinį pranešėją, kuris stebi pranešimo eigą ir frakcijos vardu 
ieško kompromisinių sprendimų. Šešėlinių pranešėjų pavardės pranešamos komiteto pirmininkui. Komitetas 
koordinatorių siūlymu gali visų pirma nuspręsti įtraukti šešėlinius pranešėjus, ieškant susitarimo su Taryba 
įprastos teisėkūros procedūros metu. 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2011 m. gegužės 12 d.
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3 priedas
Protokolo ištrauka 

2009 m. rugsėjo 15 d., Strasbūras

KOMITETŲ PIRMININKŲ SUEIGA

2009 m. rugsėjo 15 d. posėdis, Strasbūras

Protokolas

10.2. Komitetų koordinatorių posėdžiai ir nepriklausomi Parlamento nariai

PIRMININKAS pacitavo 192 straipsnį, kuriame nurodoma, kad frakcija gali skirti 
koordinatorių. Todėl neabejotina, kad nepriklausomi Parlamento nariai negali eiti 
koordinatoriaus pareigų, taigi negali dalyvauti šiuose posėdžiuose. Pakeitimas, kuriuo siekta 
leisti nepriklausomiems Parlamento nariams skirti koordinatorių, Konstitucinių reikalų 
komitete buvo aiškiai atmestas. 

Tačiau dėl šios padėties nepriklausomi Parlamento nariai neturėtų prarasti savo, kaip Europos 
Parlamento narių, parlamentinių teisių. Kiekvienas komitetas, taikydamas savo procedūras, 
turėtų užtikrinti, kad nepriklausomiems Parlamento nariams prieš koordinatorių posėdį laiku 
būtų suteiktos konsultacijos atitinkamais klausimais. Taigi komiteto pirmininkas arba 
sekretoriatas nepriklausomus Parlamento narius galėtų konsultuoti galimais šiuos narius 
dominančiais klausimais. Paprastai koordinatoriai paskui teikia savo pasiūlymus komitetui. 
Kiekvienas komiteto narys gali teikti šio pasiūlymo pakeitimus. Lemiamą nuomonę dėl 
koordinatorių pasiūlymų reiškia komitetas, jei reikia, jis gali pasiūlymus keisti. 
PIRMININKO teigimu, būtina iš dalies keisti Darbo tvarkos taisykles, kad nepriklausomi 
Parlamento nariai turėtų teisę dalyvauti koordinatorių posėdžiuose. 

R. TRZASKOWSKI, Konstitucinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, pritarė 
pirmininko aiškinimui, kad nepriklausomi Parlamento nariai neturi teisės skirti 
koordinatoriaus. Kaip būtinąją bendrą taisyklę jis pasiūlė patvirtinti nuostatą, kad tuojau pat 
po koordinatorių posėdžio nepriklausomiems Parlamento nariams teikiama informacija.

D. PACK, Kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė, pabrėžė, kad tokią pat nuostatą būtina 
taikyti visiems komitetams, laikantis pirmininko pasiūlymų. 

PIRMININKAS pažymėjo, kad komitetų pirmininkai pasiekė susitarimą.

Antra, aptardamas atskirą kiekvienos frakcijos koordinatorių skaičiaus klausimą, 
PIRMININKAS pacitavo 192 straipsnį, kuriame nurodoma, kad frakcija gali turėti tik vieną 
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koordinatorių. Tačiau paprastai dėl praktinių priežasčių frakcija kartais turi koordinatoriaus 
pavaduotoją, kuris dalyvauja posėdyje. Todėl PIRMININKAS pasiūlė, kad frakcijai galėtų 
atstovauti tik vienas koordinatorius. Koordinatoriaus pavaduotojas, nors jis ir dalyvauja 
posėdyje, negali atstovauti frakcijai, jeigu posėdyje dalyvauja įgaliotas koordinatorius. 

J. LEINEN, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininkas, pasiūlė, 
kad Konstitucinių reikalų komitetas paaiškintų šį klausimą.

M. HARBOUR, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkas, išreiškė pritarimą 
pragmatiškam pirmininko požiūriui į galimą koordinatoriaus pavaduotojo dalyvavimą. Tai 
leistų koordinatoriaus pavaduotojui įgyti patirties ir pakeisti įgaliotą koordinatorių šiam 
nedalyvaujant, taip suteikiant galimybę koordinatorių grupei veiksmingai organizuoti darbus.

Sh. BOWLES, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkė, paprašė, kad aptariant šį 
klausimą būtų taikomas toks pat požiūris kaip ir taikytas aptariant anksčiau patvirtintą 
klausimą dėl nepriklausomų Parlamento narių dalyvavimo.

PIRMININKAS dar kartą pabrėžė, kad teisė skirti koordinatorių glaudžiai susijusi su frakcija. 

P. BERÈS, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė, pasiūlė, kad kalbėti būtų 
leidžiama tik vienam frakcijos atstovui siekiant užtikrinti vienodas frakcijų sąlygas.

B. SIMPSON, Transporto ir turizmo komiteto pirmininkas, pritarė nuomonei, kad 
nepriklausomi Parlamento nariai, kurie nepriklauso frakcijai, koordinatoriaus skirti negali. 
Aptardamas koordinatoriaus pavaduotojo dalyvavimo klausimą jis pasiūlė, kad 
koordinatoriaus pavaduotojas galėtų dalyvauti tik tuomet, jeigu nedalyvauja įgaliotas 
koordinatorius. 

PIRMININKAS nurodė, kad susitarimas dėl frakcijos koordinatoriaus pavaduotojo 
dalyvavimo nepasiektas, ir pasiūlė pavesti Konstitucinių reikalų komitetui pateikti Darbo 
tvarkos taisyklių aiškinimą arba pasiūlyti tinkamą pakeitimą. 

Galiausiai aptardamas komitetų pirmininkų pavaduotojų dalyvavimo koordinatorių 
posėdžiuose klausimą PIRMININKAS pacitavo 192 straipsnį, kuriame jiems nesuteikiama 
teisė dalyvauti, bet aiškiai numatoma pirmininko galimybė juos kviesti dalyvauti suteikiant 
patariamąjį balsą. 


