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Vertimas

Tema: Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnio 3 dalies aiškinimas

Gerbiamasis Pirmininke,

AFET komiteto pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 1 dalimi, 
perdavė prašymą apsvarstyti 117 straipsnio, susijusio su klausimais, į kuriuos atsakoma raštu, 3 
dalį. 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.

Atsakymas į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, turi būti pateikiamas per šešias savaites (į 
prioritetinius klausimus – per tris). Jei nesilaikoma minėtojo termino, klausimo teikėjas gali 
prašyti klausimą įrašyti į artimiausio atsakingo komiteto posėdžio darbotvarkę. AFET komitetas 
prašo pakeisti Darbo tvarkos taisykles, kadangi nerimauja, kad komitetų pirmininkai gali būti 
priversti visus pateiktus klausimus automatiškai įrašyti į darbotvarkę, nesvarbu, koks jų turinys ar 
skubumas. 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 straipsnis.1“

AFCO komitetas įvertino dvi galimybes: išaiškinti Darbo tvarkos taisykles arba jas keisti. Nariai 
pagaliau pritarė minčiai, kad Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimas padėtų pakankamai paaiškinti 
padėtį.

Iš tiesų komiteto pirmininkas turi teisę priimti sprendimą dėl darbotvarkės projekto, paremto 
Darbo tvarkos taisyklių 193 straipsnio 1 dalies, kurioje numatyta, kad „komitetai susirenka į 
posėdį jų pirmininko kvietimu ar Parlamento pirmininko iniciatyva“, išaiškinimu. Jei pirmininkui 
suteikta teisė sušaukti posėdį, jis turėtų galėti nustatyti jo sukviesto posėdžio tikslą, t. y. parengti 
darbotvarkės projektą.

Reikia pabrėžti, kad dėl pirmininko prerogatyvos nustatyti darbotvarkės projektą neturi būti 
pažeidžiamas 117 straipsnio 3 dalyje numatytas įsipareigojimas įrašyti klausimą raštu į 
darbotvarkės projektą. Tačiau tai jokiu būdu nesumažina pirmininko veiksmų laisvės atsižvelgiant 
į politinius prioritetus siūlyti posėdžio darbo tvarką ir procedūros eigą (pvz., taikyti procedūrą be 
diskusijų ir prireikus priimti sprendimą dėl vėlesnių veiksmų). 

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



PE486.065v01-00 2/2 LT\896911LT.doc

LT

Reikia pabrėžti, kad pirmininko parengtos darbotvarkės pasiūlymas posėdžio pradžioje yra 
savaime pateikiamas tvirtinti komitetui. Analogiškai, pagal 177 straipsnį dėl diskusijų ar 
balsavimo atidėjimo Parlamento narys taip pat gali prašyti atidėti diskusijas dėl kokio nors 
darbotvarkėje įrašyto punkto (apie šį ketinimą būtina pranešti prieš 24 valandas). Toks prašymas 
taip pat turi būti pateiktas tvirtinti komitetui. 

Apibendrindamas AFCO komitetas1, ...nariams balsavus už, ...prieš ir ...susilaikius, patvirtino šį 
Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnio išaiškinimą:

„Komiteto pirmininkui pagal 193 straipsnio 1 dalį suteikiami įgaliojimai sušaukti komiteto posėdį. 
Siekdamas tinkamai organizuoti darbus, jis turi priimti sprendimą dėl posėdžio, į kurį kviečia, 
darbotvarkės projekto. Šia prerogatyva neturi būti pažeidžiamas 117 straipsnio 3 dalyje 
numatytas įsipareigojimas įrašyti klausimą raštu, jo autoriaus prašymu, į būsimo komiteto 
posėdžio darbotvarkės projektą. Vis dėlto, pirmininkas gali savo nuožiūra pasiūlyti posėdžio 
darbo tvarką ir procedūros eigą atsižvelgiant į politinius prioritetus (pvz., taikyti procedūrą be 
diskusijų, taip pat galbūt patvirtinti sprendimą dėl vėlesnių veiksmų arba prireikus rekomenduoti 
klausimo svarstymą atidėti vėlesniam posėdžiui).“
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1 Balsavime dalyvavo šie nariai:


