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I. Pagrindinių pokyčių paaiškinimas

Nuo tada, kai pasirodė antrasis pranešimo projektas, pranešėjas rengė įvairias konsultacijas 
su šešėliniais pranešėjais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, be to, buvo parengtas 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonės projektas. Siekiant atsižvelgti į šiuos 
pokyčius ir tinkamai nukreipti pakeitimų procedūrą ir vykstančią diskusiją, siūlomi toliau 
pateikti pakeitimai.

Pagrindinė ypatybė yra tai, kad klausimas dėl pakeitimų padalintas į dvi dalis: pirmoji (1) 
yra bendro pobūdžio ir ne tokia prieštaringa, o antroji (2) – prieštaringesnė.

1) 70 straipsnio pakeitimų tikslas – perkelti Kodekso nuostatas į privalomą Darbo tvarkos 
taisyklių dalį. Šios nuostatos taikomos visoms deryboms teisėkūros procedūrų metu –
nesvarbu, ar jos pradėtos prieš patvirtinant pranešimą pirmajam svarstymui, ar po to.

2) Kodekse minimas opus išimtinis atvejis, t. y. situacija, kai derybos pradedamos prieš 
patvirtinant pranešimą pirmajam svarstymui. Pranešėjas siūlo, kad šiuo atveju papildomai 
būtų taikomos tam tikros specifinės nuostatos (patvirtinimas per plenarinį posėdį). Šios 
nuostatos pateiktos atskirame naujo 70a straipsnio projekte.

Padalijus klausimą taip, kaip minėta, gali būti palengvintas ne tokių prieštaringų nuostatų 
(70 straipsnis) priėmimas ir taip pat daugiau dėmesio per diskusiją skirta opesniam 
plenarinio posėdžio įtraukimo klausimui (naujas 70a straipsnis).

II. Pakeitimai: bendroji, ne tokia prieštaringa dalis

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas
2. Prieš pradėdamas tokias derybas, 
atsakingas komitetas iš esmės turėtų 
priimti sprendimą savo narių balsų 
dauguma ir patvirtinti įgaliojimus, 
gaires arba prioritetus.

2. Tokios derybos nepradedamos 
anksčiau negu atsakingas komitetas, 
kaskart atsižvelgdamas į konkretų 
kiekvienos susijusios teisėkūros
procedūros atvejį, priima sprendimą 
pradėti derybas, kuriame apibrėžiami 
derybų grupės įgaliojimai ir sudėtis.
Paprastai įgaliojimai išdėstomi 
pranešime. Išimtiniu atveju atsakingam 
komitetui nusprendus, kad derybos gali 
būti pradėtos prieš priimant pranešimą 
pirmajam svarstymui, įgaliojimus 
sudaro pakeitimų rinkinys arba –
komitetui nurodžius tinkamas priežastis 
– aiškiai apibrėžtų tikslų, prioritetų ar 
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gairių rinkinys.

Pagrindimas

Prieš pradedant derybas visuomet būtinas komiteto sprendimas. Šis sprendimas gali būti 
priimtas po to, kai pranešimas patvirtinamas komitete (arba plenariniame posėdyje), arba 
prieš priimant pranešimą pirmajam svarstymui. Komiteto įgaliojimai parengiami remiantis 
bet kurio iš šių balsavimų rezultatais.

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas
2a. Derybų grupė sudaroma 
atstovaujamuoju pagrindu. Jai 
pirmininkauja atsakingo komiteto 
pirmininkas arba kitas pirmininko 
paskirtas grupės narys. Derybų grupę 
sudaro pranešėjas ir, kai tinkama, 
koordinatoriai arba šešėliniai 
pranešėjai.

Pagrindimas

Derybų grupė visuomet sudaroma taip, kad būtų užtikrinta politinė pusiausvyra. Todėl ši 
nuostata taikoma visoms deryboms teisėkūros procedūrų metu – nesvarbu, ar jos rengiamos 
prieš priimant pranešimą, ar po to.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas
2b. Bet kuris dokumentas, kurį ketinama 
aptarti per posėdžius su Tarybos ir 
Komisijos atstovais (trišalis dialogas) 
išplatinamas visai derybų grupei iki 
kiekvieno posėdžio likus mažiausiai 
48 valandoms.
Po kiekvieno trišalio dialogo derybų 
grupė atsiskaito per kitą atsakingo 
komiteto posėdį. Komitetui pateikiami 
bet kurios rūšies dokumentai, svarstyti 
trišalio dialogo metu.
Pasitvirtinus, kad laiku sušaukti 
komiteto posėdžio neįmanoma, derybų 
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grupė kaip tinkama atsiskaito 
pirmininkui, šešėliniams pranešėjams ir 
komiteto koordinatoriams.
Atsakingas komitetas, atsižvelgdamas į 
derybų pažangą, gali atnaujinti 
įgaliojimus.

Pagrindimas

Skaidrumas turėtų būti užtikrintas ne tik komiteto atžvilgiu, bet ir derybų grupės viduje. 
Turėtų būti pateikti visi per trišalį dialogą svarstyti dokumentai. Komitetas, atsižvelgdamas į 
derybų pažangą, gali atnaujinti įgaliojimus.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas
3. Jeigu per derybas pasiekiamas 
kompromisas su Taryba po to, kai 
komitetas patvirtina pranešimą, bet 
kokiu atveju prieš balsuojant 
plenariniame posėdyje iš naujo 
konsultuojamasi su komitetu.

3. Jeigu per derybas pasiekiamas 
kompromisas su Taryba, apie tai 
nedelsiant informuojami atsakingo 
komiteto koordinatoriai. Teisėkūros akto 
projektas, dėl kurio susitarta, 
pateikiamas atsakingam komitetui ir, jei 
jis patvirtinamas, pateikiamas svarstyti 
Parlamentui tinkamu būdu, t. y.:
– pranešimo forma arba
– kompromisinių pakeitimų, kurie gali 
būti pateikti kaip konsoliduotas tekstas, 
forma.

Pagrindimas

Per derybas pasiektą kompromisą visuomet aptaria komitetas ir, prieš pateikiant jį 
plenariniam posėdžiui, visuomet jį patvirtina. Projektas, dėl kurio susitarta, pateikiamas arba 
1) pranešimo forma (jei derybos buvo pradėtos prieš patvirtinant pranešimą pirmajam 
svarstymui), arba 2) kompromisinių pakeitimų forma, t. y. kaip keletas pakeitimų, kuriais 
remiantis pakeičiamos įvairios pasiūlymo dalys, arba kaip vienas konsoliduotame tekste 
išdėstytas pakeitimas.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas
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3a. Kai teisėkūros projektas 
nagrinėjamas pagal 50 straipsnyje 
nurodytą darbo su susijusiais komitetais 
procedūrą arba pagal 51 straipsnyje 
nurodytą bendrų komitetų posėdžių 
procedūrą, šie straipsniai taikomi 
sprendimui dėl derybų pradžios ir šių 
derybų eigos. Tuo atveju, kai atitinkami 
komitetai nesutaria, šių derybų pradžios 
ir eigos sąlygas nustato Komitetų 
pirmininkų sueigos pirmininkas, 
remdamasis minėtuose straipsniuose 
išdėstytais principais.

Pakeitimai: specifinė, prieštaringesnė dalis

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas
70a straipsnis

Derybų pradžios prieš priimant 
pranešimą pirmajam svarstymui 

patvirtinimas
1. Bet koks sprendimas dėl derybų 
pradžios prieš priimant pranešimą 
pirmajam svarstymui išverčiamas raštu, 
perduodamas Parlamento Pirmininkui 
ir išplatinamas visiems Parlamento 
nariams.
Sprendimą patvirtinus atsakingam 
komitetui, Parlamento Pirmininkas jį 
paskelbia per plenarinių posėdžių sesijos 
atidarymą.
2. Klausimas – siekiant jį apsvarstyti per 
diskusiją ir dėl jo balsuoti – įtraukiamas 
į tolesnės plenarinių posėdžių sesijos 
darbotvarkės projektą ir Parlamento 
Pirmininkas nustato pakeitimų 
pateikimo terminą, kai:
– per 48 valandas po paskelbimo šito 
pareikalauja ketvirtadalis Parlamento 
narių, atstovaujančių bent dviem 
politinėms frakcijoms, arba bent dvi 
politinės frakcijos, atstovaujančios 
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ketvirtadaliui Parlamento narių, arba
– po paskelbimo savo eiliniame posėdyje 
taip nusprendžia Pirmininkų sueiga.
Priešingu atveju sprendimas pradėti 
derybas laikomas patvirtintu. 

Pagrindimas

Remiantis 70a straipsniu reglamentuojamas išimtinis atvejis. Paprastai komitetai įsitraukia į 
derybas po to, kai komitete arba plenariniame posėdyje patvirtinamas pranešimas. Tais 
atvejais, kai taip nenutinka, galėtų būti sustiprintas plenarinio posėdžio vaidmuo, kad per jį 
būtų galima atmesti arba koreguoti įgaliojimus, kurie, kaip taisyklė, parengiami pakeitimų 
rinkinio forma, o komitetui paaiškinus priežastis išimtiniu atveju įgaliojimai gali būti parengti 
kaip aiškiai apibrėžti tikslai, prioritetai ar gairės. Tokių sprendimų skaidrumas taip pat 
užtikrinamas nustatant įpareigojimą juos išversti raštu, išplatinti ir paskelbti. Jei sprendimui 
neprieštaraujama, jis laikomas patvirtintu. Tačiau, pareikalavus ketvirtadaliui Parlamento 
narių, atstovaujančių bent dviem frakcijoms ar atvirkščiai arba nusprendus Pirmininkų 
sueigai, į tolesnės plenarinių sesijos darbotvarkę turėtų būti įtraukta diskusija ir balsavimas 
su pakeitimais dėl sprendimo.


