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Dokumente aptariama, kaip Parlamentas duoda pritarimą procedūrose, kuriose tai būtina 
pagal Sutartis (pritarimo procedūra).

1) Pritarimo (angl. consent) procedūra, ir anksčiau žinoma kaip pritarimo (angl. assent) 
procedūra, 1986 m. Suvestiniame Europos akte nustatyta dviejose srityse: asociacijos 
susitarimų ir susitarimams dėl stojimo. Šios procedūros taikymo sritis buvo išplėsta visuose 
vėlesniuose Sutarčių pakeitimuose. Pagal Lisabonos sutartį ji dabar yra speciali teisėkūros 
procedūra, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 289 straipsnio 2 dalyje.

Visi atvejai, kuriais taikoma pritarimo procedūra, yra išdėstyti Sutartyse. Daugiausiai tai:

– susitarimai, nustatantys konkrečią institucinę struktūrą, susitarimai, turintys svarbių 
padarinių Sąjungos biudžetui arba susitarimai, susiję su sritimis, kurioms taikoma įprasta 
teisėkūros procedūra arba speciali teisėkūros procedūra, kai reikalingas Parlamento 
pritarimas1;

– stojimo sutartys2; 
– lankstumo išlygos taikymas3;
– tvirtesnio bendradarbiavimo nustatymas4; 
– prisijungimas prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos5; 
– daugiametės finansinės programos priėmimas6;
– vienoda EP narių rinkimų tvarka7;
– Parlamento sudėtis8; 
– Sąjungos piliečių teisių stiprinimas9; 
– Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos sprendimai dėl to, kad šiurkščiai ir nuolat 

pažeidžiamos Sąjungos vertybės10;
– Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės11. 

2) Darbo tvarkos taisyklėse šiems atvejams taikomas bendrasis straipsnis (81 straipsnis) ir 
keletas specialiųjų straipsnių, kuriuose kaip lex specialis išdėstytos tiems atvejams skirtos 
konkrečios nuostatos, pateikiant nuorodą į bendrojo pobūdžio 81 straipsnį. Šie specialieji 
straipsniai yra: 90 straipsnis (Tarptautiniai susitarimai); 74c straipsnis (Stojimo sutartys); 74g 
straipsnis (Tvirtesnis valstybių narių bendradarbiavimas); 74f straipsnis (Parlamento sudėtis); 
taip pat 74e straipsnis (Valstybės narės padarytas pagrindinių principų pažeidimas). 

                                               
1 SESV 218 straipsnio 6 dalies a punktas.
2 ES sutarties 49 straipsnis.
3 SESV 352 straipsnis
4 SESV 329 straipsnio 1 dalis.
5 SESV 218 straipsnio 6 dalies a punktas.
6 SESV 312 straipsnio 2 dalis.
7 SESV 223 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.
8 ES sutarties 14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa.
9 SESV 25 straipsnio antra pastraipa.
10 ES sutarties 7 straipsnio 1 ir 2 dalys.
11 SESV 311 straipsnio 4 dalis.
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Bendrasis 81 straipsnis (svarbiausias šiam dokumentui) yra toks: 

„81 straipsnio 1 ir 3 dalys

1. Kai Parlamento prašoma duoti pritarimą siūlomam teisės aktui, jis priima sprendimą, 
remdamasis atsakingo komiteto rekomendacija, kurioje siūloma pritarti šiam teisės aktui 
arba jį atmesti.

Dėl teisės akto, kurį, remiantis Europos Sąjungos sutartimi arba Sutartimi dėl Europos 
Sąjungos veikimo, galima priimti tik gavus Parlamento pritarimą, Parlamentas sprendžia 
vienu balsavimu, ir dėl šio teisės akto negali būti teikiami jokie pakeitimai. Pritarimui 
reikalingą balsų daugumą lemia atitinkamas Europos Sąjungos sutarties arba Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo straipsnis, pasirinktas kaip siūlomo akto teisinis pagrindas.

3. Kai reikalingas Parlamento pritarimas dėl siūlomo įstatymo galią turinčio teisės akto arba 
dėl numatomos tarptautinės sutarties, atsakingas komitetas, siekdamas teigiamos 
procedūros baigties, gali nuspręsti pateikti Parlamentui preliminarų pranešimą dėl 
Komisijos pasiūlymo. Tokiame pranešime pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos su 
rekomendacijomis, kaip keisti ar įgyvendinti siūlomą teisės aktą.“

81 straipsnyje nenurodyta komiteto rekomendacijos forma. Tačiau paprastai ji pateikiama 
teisėkūros rezoliucijos, kuria Parlamentas pritaria arba nepritaria atitinkamam aktui, pavidalu. 
Jei Sutartyse nenumatyta kitaip, Parlamento pritarimui reikalinga dalyvavusių balsavime 
dauguma1. Kai kuriais atvejais, pvz., naujos valstybės narės stojimui arba rinkimų tvarkos 
nustatymui, reikalinga visų Parlamento narių dauguma2. 

3) Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas Klaus-Heiner Lehne savo 2011 m. gruodžio 9 d. 
laiške nurodė, kad Parlamento komitetuose pritarimo procedūrai taikoma tvarka gerokai 
skiriasi3. Jis komitetų pirmininkų vardu pasiūlė AFCO komitetui peržiūrėti atitinkamus Darbo 
tvarkos taisyklių straipsnius, kad būtų paaiškintos pritarimo procedūros, būtų padidintas jų 
skaidrumas ir galbūt efektyvumas. Tame laiške taip pat pateikti keturi klausimai, į kuriuos 
turėtų atsižvelgti AFCO komitetas. Juos svarstymo komitete tikslais galima būtų sumažinti iki 
šių trijų esminių klausimų:

– Ar rekomendacijos projekte ir atsakingo komiteto rekomendacijoje plenariniam posėdžiui 
derėtų leisti pateikti konstatuojamąsias dalis?

– Ar rekomendacijos projekte komitete ir rekomendacijoje plenariniame posėdyje derėtų 
leisti pateikti pakeitimus, o jeigu taip – kokių dalių?

– Ar neigiamas balsavimas dėl rekomendacijos dalies, kurioje nurodytas sprendimas 
(sprendžiamoji dalis), gali būti laikomas balsavimu už ar prieš?

                                               
1 SESV 231 straipsnis
2 81 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
3 Žr. laišką, kuris dėl techninių priežasčių bus padalintas atskirai, taip pat 2011 m. rugsėjo mėn. apžvalgą, kurią 
atliko Teisėkūros koordinavimo skyrius (Sąjungos vidaus politikos GD) ir kurios dokumentas EP nariams 
padalintas 2012 m. gegužės 29 d.
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Konstatuojamosios dalys

Iki šiol konstatuojamosios dalys, sudarančios atsakingo komiteto pateiktos rekomendacijos 
plenariniam posėdžiui dalį, buvo laikomos nepriimtinomis, jei jos nesusijusios su faktais arba 
dokumentais (t. y. nėra lygiavertės nurodomosios dalims)1.

Ši praktika pagrįsta tuo, kad sprendimas, kurį turi priimti Parlamentas (taip arba ne), su 
konstatuojamosiomis dalimis būtų neaiškesnis ir netektų svorio. Kitas šios pozicijos 
paaiškinimas – teisėkūros rezoliucijoje teisėkūros pranešime dėl Komisijos pasiūlymo 
konstatuojamosios dalys taip pat negalimos (55 straipsnio 2 dalis). Politiniai komentarai arba 
reikalavimai dėl siūlomo akto (susitarimo) prieš jo priėmimą (sudarymą) gali būti pareikšti 
preliminariame pranešime pagal 81 straipsnio 3 dalį ir 90 straipsnio 4 dalį.

Priešinga pozicija – politiniais sumetimais (ar net esant politinei būtinybei) pageidautina, kad 
Parlamentas pagrįstų savo sprendimą. Teigiama, kad konstatuojamosios dalys net galėtų būti 
kompromiso tarp frakcijų paieškos būdu ir leistų Parlamentui priimti aiškesnį teigiamą ar 
neigiamą sprendimą dėl atitinkamo akto.

Pakeitimai

Kadangi plenariniame posėdyje negalima pateikti konstatuojamųjų dalių, pakeitimų klausimo 
nekyla. Tai grindžiama 81 straipsnio formuluote: „Dėl teisės akto, kurį, remiantis 
[Sutartimi][...], Parlamentas sprendžia vienu balsavimu, ir dėl šio teisės akto negali būti 
teikiami jokie pakeitimai.2“ Ši nuostata neabejotinai taikoma paties akto tekstui. Specialiąja 
nuostata dėl tarptautinių sutarčių pateikiamas toks paaiškinimas: 

„90 straipsnio 7 dalis

7. Parlamentas teikia nuomonę arba duoda pritarimą dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, 
atnaujinimo ar pakeitimo arba dėl Europos Sąjungos sudaryto finansinio protokolo vienu 
balsavimu balsavusiųjų dauguma. Susitarimo ar protokolo teksto pakeitimai nepriimtini.“

Paties akto tekstas nekeičiamas, nes, atsižvelgiant į galimas didelį Parlamento sprendimo 
poveikį, reikia užtikrinti, kad Parlamento sprendimas būtų nedviprasmiškas ir nesąlyginis. 
Tarptautinių susitarimų atveju kitas argumentas yra tai, kad suderėtas susitarimas jokiu būdu 
negali būti keičiamas vienašališkai. Tačiau šie argumentai netaikytini galimiems 
rekomendacijos projekto elementams, pvz., nurodomosioms, konstatuojamosioms arba 
sprendžiamosioms dalims. Paskutinio elemento atveju pakeitimų galimybė iš tiesų svarbi, kad 
būtų išvengta abejonių dėl konkrečios Parlamento pozicijos (žr. toliau punktą dėl balsavimo).

Balsavimas

                                               
1 Reikėtų pastebėti, kad dabartiniu metu Parlamento naudojamame atitinkamame dokumento šablone visiškai 
nenumatytos konstatuojamosios dalys. 
2 81 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
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Rekomendacijos projekto arba rekomendacijos elementų, išskyrus sprendžiamąją dalį, 
pakeitimai, jei jie priimtini, nekelia jokių problemų. Dėl jų galima balsuoti pagal bendrąsias 
nuostatas (156–162 straipsniai). Kai balsuojant komitete rekomendacijos projekte pasiūlytas 
sprendimas arba balsuojant plenariniame posėdyje rekomendacija nesurenka reikiamos balsų 
daugumos ir nepateikiamas arba negauna reikiamos balsų daugumos priešingas pakeitimas, 
kyla klausimas dėl tokio rezultato interpretavimo. Ar jį derėtų laikyti sprendimu tiesiog 
nepritarti rekomendacijos projektui arba rekomendacijai, t. y. komiteto arba plenarinio 
posėdžio metu nepriimamas sprendimas, ar priešingu pasiūlymui sprendimu? Pastaroji 
situacija reikštų, jog, pasiūlius pritarti atitinkamam aktui ir pasiūlymui nesurinkus balsų 
daugumos, laikoma, kad aktui nepritarta, ir priešingai – pasiūlymui nepritarti nesurinkus 
daugumos, laikoma, kad duotas pritarimas aktui1.

Tokia praktika anksčiau buvo plenariniuose posėdžiuose, ji buvo grindžiama nuoroda į 90 
straipsnio 9 dalį: „Jei Parlamentas neduoda savo pritarimo tarptautiniam susitarimui, 
Parlamento pirmininkas Tarybai praneša, kad susitarimas negali būti sudarytas.“ Nuo 2012 m. 
liepos 4 d. balsavimo dėl ACTA susitarimo Parlamentas įprastai balsuoja dėl pritarimo, 
nepaisant komiteto rekomendacijos pobūdžio. Jei pritarimui nesurenkama balsų dauguma, 
laikoma, kad aktui nepritarta. 

Atsakant į šį klausimą reikia atsižvelgti į du aspektus. Pirma, kadangi Parlamento pritarimas 
yra svarbi teisėkūros procedūros dalis, galima teigti, kad pritarimas turi būti duodamas 
teigiamu aktu, o ne Parlamento aktu priešingo sprendimo atžvilgiu. Antra, gali būti įvairių 
priežasčių, kodėl EP nariai balsuoja prieš pasiūlymą, siekdami pritarti arba nepritarti, ir 
atitinkamomis aplinkybėmis jie gali manyti, kad vienoks ar kitoks sprendimas dar neturėtų 
būti priimtas. 

Jei vadovaujamasi pastaruoju požiūriu, Darbo tvarkos taisyklėse turi būti numatyti tolesni 
veiksmai. Komiteto lygmenyje galima būtų numatyti, kad tokiais atvejais balsuojama dėl 
alternatyvos, priešingos pranešėjo pasiūlytam sprendimui (jei nėra pakeitimo šiuo klausimu) 
Jei alternatyvai taip pat nepritariama (tai daugiau teorinė galimybė), klausimą galima būtų 
perduoti tiesiogiai plenariniam posėdžiui balsavimui be rekomendacijos. Plenarinio posėdžio 
lygmenyje galimas sprendimas – grąžinti klausimą svarstyti komitetui, nepateikiant 
atitinkamo prašymo. 

Kad ir kaip būtų atsakyta į pirmiau suformuluotus klausimus, regis reikia pakeisti atitinkamus 
Darbo tvarkos taisyklių straipsnius, kad būtų užtikrintas aiškumas ir būtų suderinta įvairi 
praktika komitetuose. 

                                               
1 Kaip pavyzdį žr. 210 straipsnio 3 dalį dėl Europos politinių partijų ir 7 straipsnio 8 dalies penktą pastraipą dėl 
imuniteto.


