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Užsienio reikalų komiteto (AFET) pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 
211 straipsnio 1 dalimi, perdavė prašymą apsvarstyti 117 straipsnį dėl klausimų, į kuriuos 
atsakoma raštu. Tai klausimai, kuriuos Parlamento nariai gali pateikti Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos 
vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai.

1. Prašymo kilmė

Į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, turi būti atsakoma per šešias savaites (į prioritetinius 
klausimus – per tris). Jei nesilaikoma minėtojo termino, klausimo teikėjas gali prašyti 
klausimą įrašyti į artimiausio atsakingo komiteto posėdžio darbotvarkę. Kadangi pastaruoju 
metu padaugėjo problemų, ypač dėl klausimų Komisijos pirmininko pavaduotojai ir 
Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai svarstymo 
(vėluojama perduoti klausimus), AFET komitetas nerimauja, kad komitetų pirmininkai gali 
būti priversti visus pateiktus klausimus automatiškai įrašyti į darbotvarkę, nesvarbu, koks jų 
turinys ar skuba. Dėl to gali gerokai sutrumpėti laikas, skirtas kitiems darbotvarkėje 
numatytiems punktams svarstyti, ir sutrikti komitetų darbo eiga. 

117 straipsnio 3 dalis: „Jei per nustatytą terminą į pateiktą klausimą negaunama atsakymo, 
klausimo teikėjo prašymu šis klausimas įrašomas į artimiausio atsakingo komiteto posėdžio 
darbotvarkę. Mutatis mutandis taikomas 116 straipsnis1.“

2. Problemos ir analizė

Prašymo dalykas susijęs su Parlamento komiteto pirmininko prerogatyva priimti sprendimą 
dėl posėdžio darbotvarkės. Yra du galimi variantai: Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimas (1 
variantas) arba Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas (2 variantas).

1 variantas: Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimas

AFCO komitetas pritaria tai minčiai, kad Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimas leidžia 
pakankamai paaiškinti padėtį. Iš tiesų Parlamento komiteto pirmininkas turi teisę priimti 
sprendimą dėl darbotvarkės projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 193 straipsnio 1 dalies, 
kurioje numatyta, kad komitetai susirenka į posėdį jų pirmininko kvietimu ar Parlamento 
pirmininko iniciatyva, išaiškinimą. Jei pirmininkui suteikta teisė sušaukti posėdį, jis turi 
galėti nustatyti posėdžio tikslą, t. y. parengti darbotvarkės projektą. Toks išaiškinimas 
atitinka tinkamo darbų organizavimo principą. 

Be to, galutinę darbotvarkę tvirtina komitetas posėdžio pradžioje. Pagal analogiją su Darbo 
tvarkos taisyklių 117 straipsniu dėl diskusijų ar balsavimo atidėjimo bet kuris Parlamento 
narys gali prašyti atidėti diskusijas dėl kokio nors darbotvarkės punkto. Taigi, jei manoma, 
kad nėra tikslinga į darbotvarkę įrašyti klausimo, į kurį atsakoma raštu, visas komitetas gali 
taip pat nuspręsti atidėti diskusijas. 

                                               
1 116 straipsnyje reglamentuojama klausimų Tarybai ir Komisijai valanda per plenarines sesijas.
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117 straipsnio 3 dalis gali būti aiškinama taip:

„Kadangi pagal 193 straipsnio 1 dalį ir pagal tinkamo darbų organizavimo principą 
pirmininkas turi teisę sušaukti komiteto posėdį, jis turi priimti sprendimą dėl posėdžio, kurį 
kviečia, darbotvarkės projekto. Todėl klausimas, į kurį atsakoma raštu, į darbotvarkę turi 
būti įrašomas, jei sutinka atsakingo komiteto pirmininkas“. 

2 variantas: Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas

AFCO komitetas pritaria minčiai, kad 117 straipsnio 3 dalis galėtų kelti kai kurių abejonių 
dėl komitetų pirmininkų teisės nustatyti darbotvarkę, todėl būtina paaiškinti padėtį iš dalies 
pakeitus Darbo tvarkos taisykles. Prireikus gali būti daromas toks dalinis keitimas:

117 straipsnio 3 dalis (nauja): „Jei per nustatytą terminą į pateiktą klausimą negaunama 
atsakymo, klausimo teikėjo prašymu ir komiteto pirmininko sutikimu šis klausimas 
įrašomas į artimiausio atsakingo komiteto posėdžio darbotvarkės projektą. Mutatis 
mutandis taikomas 116 straipsnis1.“ 

Reikia pažymėti, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių keitimo procedūrą, numatytą 212 
straipsnyje, reikalinga visų Parlamento narių dauguma.

3. Išvada

Siūloma AFCO komitetui priimti sprendimą dėl vieno iš dviejų pasiūlytų variantų. 
 1 variantas, kai teikiamas Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimas. Tai paprastas ir greitas 

sprendimo būdas. 
 2 variantas, kai iš dalies keičiamos Darbo tvarkos taisyklės. Tai būtų sudėtingesnis 

procedūrine prasme sprendimo būdas, tačiau jis suteiktų galimybę į Darbo tvarkos 
taisykles aiškiai įtraukti komiteto pirmininko prerogatyvą nustatyti darbotvarkės 
projektą.

                                               
1 116 straipsnyje reglamentuojama klausimų Tarybai ir Komisijai valanda per plenarines sesijas.


