
PR\1001327LT.doc PE516.856v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Konstitucinių reikalų komitetas

2013/2033(REG)

9.9.2013

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio dėl dalyvavimo 
posėdžiuose pakeitimo
(2013/2033(REG))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Gerald Häfner



PE516.856v01-00 2/5 PR\1001327LT.doc

LT

PR_REG

TURINYS

Puslapis

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO.........................................3

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................4

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ 
PAKEITIMO B7-0051/2013...................................................................................................5



PR\1001327LT.doc 3/5 PE516.856v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio dėl dalyvavimo 
posėdžiuose pakeitimo
(2013/2033(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo B7-0051/2013,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 28 d. sprendimą 2005/684/EB, Euratomas dėl 
Europos Parlamento narių statuto priėmimo1,

– atsižvelgdamas į Biuro 2008 m. gegužės 19 d. ir liepos 9 d. sprendimą dėl Europos 
Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
136 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Parlamento narių, pasirašiusių dalyvių 
sąraše, pavardės įrašomos į kiekvieno 
posėdžio protokolą.

2. Parlamento narių, pasirašiusių dalyvių 
sąraše, pavardės įrašomos į kiekvieno 
plenarinio posėdžio protokolą pažymint 
„dalyvavo“. Parlamento narių, kuriems 
nedalyvauti leido Parlamento 
pirmininkas, pavardės įrašomos į 
kiekvieno plenarinio posėdžio protokolą 
pažymint „leista nedalyvauti“.

Or. en

                                               
1 OL L 262, 2005 10 7, p. 1.
2 OL C 159, 2009 7 13, p. 1.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio pakeitimo projektą pagal 212 straipsnį pateikė 
Parlamento narė K. Brantner ir jį pasirašė 14 Parlamento narių1. Pagal minėtąjį straipsnį 
AFCO komitetas ketina apsvarstyti šį projektą ir nuspręsti, ar pateikti jį Parlamentui. Iš esmės 
šiuo pakeitimu siekiama, kad į protokolą būtų aiškiai įrašomos tų Parlamento narių, kurie 
nedalyvavo plenariniame posėdyje, bet buvo gavę Parlamento pirmininko leidimą nedalyvauti 
(pvz., motinystės ar tėvystės atostogų atveju), pavardės.  

Šiuo metu motinystės ir tėvystės atostogų sąvokos nėra įtrauktos į teisės aktus, kuriais 
reglamentuojami Parlamento narių įgaliojimai (į 1976 m. aktą ir Europos Parlamento narių 
statutą). Tačiau šios atostogos pripažįstamos teisėta priežastimi nedalyvauti oficialiuose 
posėdžiuose (Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 31 straipsnio 4 dalis).

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsniu reglamentuojamas dalyvių sąrašas. 
Dabartinės redakcijos straipsnyje yra daromas skirtumas tik tarp tų Parlamento narių, kurie 
dalyvavo plenariniame posėdyje (remiantis Parlamento nario parašu dalyvių sąraše), ir tų, 
kurie nedalyvavo. Šiame straipsnyje neatsižvelgiama į atleidimą nuo dalyvavimo (jį suteikia 
Parlamento pirmininkas ir administruoja kvestoriai pagal Europos Parlamento narių statuto 
įgyvendinimo taisyklių 31 straipsnį). Teikiamu 136 straipsnio pakeitimu siūloma į kiekvieno 
plenarinio posėdžio protokolą įtraukti tų Parlamento narių, kuriems nedalyvauti leido 
Parlamento pirmininkas, pavardes šalia pažymint „leista nedalyvauti“.

Tokiu atveju dalyvių sąraše daugiau nebebūtų fiksuojama, kad „nedalyvavo“ Parlamento 
nariai, kuriems dėl ligos, rimtų šeiminių priežasčių, dalyvavimo komandiruotėje Parlamento 
vardu, motinystės atostogų ar dėl to, kad laukiasi kūdikio, nedalyvauti plenariniame posėdyje 
leido Parlamento pirmininkas.

Šiuo pakeitimu tik siekiama sumažinti Parlamento narių nedalyvavimo plenariniuose 
posėdžiuose tinkamai pateisinamais atvejais neigiamą poveikį dalyvavimo įrašams ir 
Parlamento narių veiklos rodikliams, skelbiamiems tokiose interneto svetainėse kaip Vote 
Watch. Ši priemonė neturės jokio finansinio poveikio.

                                               
1 B7-0051/2013.
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ 
PAKEITIMO B7-0051/2013

pagal Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnį

pateikė Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne Delvaux, 
Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja 
Weisgerber

136 straipsnio keitimas

EUROPOS PARLAMENTO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Pakeitimas 1

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Parlamento narių, kurie dėl 
motinystės, tėvystės ar įvaikinimo atostogų 
negali dalyvauti plenariniame posėdyje ir 
kurie apie tai iš anksto praneša 
kvestoriams, pavardės atskirai įrašomos į 
kiekvieno plenarinio posėdžio protokolą 
ne ilgesniu kaip 14 savaičių laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalyvavimo statistinių duomenų privalo būti matoma, kai nariai dėl motinystės, tėvystės ar 
įvaikinimo atostogų negali dalyvauti Parlamento plenariniuose posėdžiuose.


