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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio pakeitimo
(2013/2259(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pirmininko 2013 m. sausio 29 d. laišką ir į 
Tarptautinės prekybos komiteto pirmininko 2013 m. vasario 13 d. laišką Konstitucinių 
reikalų komiteto pirmininkui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2014),

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
90 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4. Bet kuriuo derybų metu Parlamentas, 
remdamasis atsakingo komiteto pranešimu 
bei išnagrinėjęs atitinkamą pasiūlymą, 
pateiktą remiantis 121 straipsniu, gali teikti 
rekomendacijas, reikalaudamas, kad į jas 
būtų atsižvelgta prieš sudarant atitinkamą 
tarptautinį susitarimą.

4. Bet kuriuo derybų metu ir nuo derybų 
pabaigos iki susitarimo sudarymo 
Parlamentas, remdamasis atsakingo 
komiteto pranešimu bei išnagrinėjęs 
atitinkamą pasiūlymą, pateiktą remiantis 
121 straipsniu, gali teikti rekomendacijas, 
reikalaudamas, kad į jas būtų atsižvelgta 
prieš sudarant atitinkamą tarptautinį 
susitarimą. Galimai įsitraukus kitiems 
komitetams, atitinkamai taikoma 
49 straipsnio 1 dalis, 50 ir 51 straipsniai.

Or. en
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Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
90 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5. Baigus derybas, bet dar nepasirašius 
jokio susitarimo, susitarimo projektas 
pateikiamas Parlamento nuomonei ar 
pritarimui gauti. Pritarimo procedūros 
atveju taikoma 81 straipsnyje nustatyta 
tvarka.

5. Tarybos prašymus, kad Parlamentas 
pritartų ar pateiktų nuomonę, Parlamento 
pirmininkas perduoda už svarstymą 
atsakingam komitetui, kaip nustatyta 
81 straipsnyje ar 43 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
90 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6. Prieš balsavimą dėl pritarimo,
atsakingas komitetas, frakcija ar ne mažiau 
kaip viena dešimtoji Parlamento narių gali 
pasiūlyti Parlamentui paprašyti Teisingumo 
Teismo nuomonės dėl tarptautinio 
susitarimo atitikties Sutartims. Jei 
Parlamentas pritaria šiam pasiūlymui, 
balsavimas dėl pritarimo atidedamas iki 
tol, kol Teismas pateiks savo nuomonę.

6. Prieš balsavimą atsakingas komitetas, 
frakcija ar ne mažiau kaip viena dešimtoji 
Parlamento narių gali pasiūlyti Parlamentui 
paprašyti Teisingumo Teismo nuomonės 
dėl tarptautinio susitarimo atitikties 
Sutartims. Jei Parlamentas pritaria šiam 
pasiūlymui, balsavimas atidedamas iki tol, 
kol Teismas pateiks savo nuomonę.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nuomonės tarptautinių susitarimų tikrinimo kontekste (90 straipsnio 4 dalis, 
1 pakeitimas)

Užsienio reikalų komiteto pirmininkas E. Brok 2013 m. sausio 29 d. laiške atkreipė dėmesį į 
tai, kad šiuo metu pagal Darbo tvarkos taisykles kitiems komitetams neleidžiama pateikti 
nuomonės dėl rezoliucijų, susijusių su tarptautiniais susitarimais, nors didėjant visapusiškų 
susitarimų, apimančių svarbų prekybos komponentą, skaičiui nepaprastai svarbu, kad 
formuojant Parlamento poziciją būtų leista dalyvauti Tarptautinės prekybos komitetui. Jis 
pažymėjo, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio „Komisijos, Tarybos ir Europos 
Vadovų Tarybos pareiškimai“ 2 dalį tokia galimybė nenumatyta, kadangi joje kalbama apie 
komiteto, frakcijos ar mažiausiai 40 Parlamento narių teikiamus pasiūlymus dėl rezoliucijų, su 
kuriais susijusių nuomonių kiti komitetai teikti negali. Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 
„Tarptautiniai susitarimai“ 4 dalis minėtuoju tikslu irgi netiktų, kadangi joje kalbama apie 
vykstančias derybas, o tai reiškia, kad baigus derybas šia nuostata pagrįstas pranešimas 
nebebūtų priimtinas. Pagaliau Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio „Pritarimo procedūra“ 
3 dalis nebūtų naudinga, kadangi ji gali būti naudojama tik kai aptariamas Tarybos 
pasiūlymas, o ne numatomas tarptautinis susitarimas. Todėl jis kreipėsi su prašymu svarstyti 
galimybę pakeisti Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, kad galimybė teikti nuomones 
būtų suteikta kitiems komitetams.

Išnagrinėjęs klausimą, Konstitucinių reikalų komitetas nusprendė, kad tikslas leisti teikti 
nuomones Parlamento atliekamo tarptautinių susitarimų tikrinimo kontekste galėtų būti 
pasiektas atlikus gana paprastą Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalies pakeitimą, kaip 
nurodyta 1 pakeitime. Išplėtus šios nuostatos taikymo sritį nuo derybų trukmės iki visos 
procedūros trukmės, nuo derybų pradžios (prieš prasidedant deryboms taikomas Darbo 
tvarkos taisyklių 90 straipsnis (1–3 dalys)) iki susitarimo sudarymo, Parlamentas galėtų bet 
kuriuo metu įsikišti, kad patikslintų savo poziciją, susijusią su pritarimu, kurį jis turi pateikti. 
Kiti komitetai tuo pat metu galėtų būti susieti kaip nuomonę teikiantys arba susiję komitetai 
remiantis patobulintais Darbo tvarkos taisyklių 50 ir 51 straipsniais. Darbo tvarkos taisyklių 
110 straipsnio 2 dalį siūloma palikti nepakeistą.

Laikas, kai Parlamentas pritaria tarptautiniam susitarimui, laikinas to susitarimo 
taikymas ir ratifikavimas valstybėse narėse (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 218 straipsnis (5 ir 6 dalys), 2 pakeitimas)

Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas V. Moreira 2013 m. vasario 13 d. laiške paprašė 
AFCO komiteto iš nagrinėti, ar Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio dėl tarptautinių 
susitarimų 5 dalis suderinama su SESV. Dabar šiame straipsnyje nustatyta: „Baigus derybas, 
bet dar nepasirašius jokio susitarimo, susitarimo projektas pateikiamas Parlamento nuomonei 
ar pritarimui gauti“. SESV 218 straipsnio 6 dalyje pažymima: „Taryba, remdamasi 
derybininko pasiūlymu, priima sprendimą dėl susitarimo sudarymo... gavusi Europos 
Parlamento pritarimą šiais atvejais: ...“. Taigi pagal Sutartį Taryba nėra aiškiai įpareigojama 
prašyti Parlamento pritarimo dar iki jai leidžiant Komisijai pasirašyti Sąjungos vardu.
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V. Moreira taip pat pažymėjo, kad būta atvejų, kai prekybos susitarimų nuostatos buvo 
laikinai taikomos prieš jas oficialiai pateikiant Parlamentui pritarti. Čia kyla klausimas, ar tai 
teisiniu požiūriu teisinga, tiksliau, ar Taryba turi laukti, kol Parlamentas bus pritaręs 
susitarimui.

Pagaliau V. Moreira, remdamasis E. Broko 2013 m. sausio 29 d. laišku, atkreipė dėmesį į tai, 
kad esama atvejų, kai susitarimai, kuriuos tuo pat metu turi sudaryti, pirma, trečiosios šalys ir 
Sąjunga ir, antra, trečiosios šalys ir valstybės narės (mišrūs susitarimai), pasirašomi, tačiau 
Taryba nusprendžia jų nepateikti Parlamentui pritarti, kol beveik nebaigiamas ratifikavimo 
procesas valstybėse narėse. Čia ir vėl kyla klausimas, ar toks veiklos būdas suderinamas su 
Sąjungos teise.

Komitetas kreipėsi į teisės tarnybą su prašymu pateikti nuomonę1.

Kalbant apie pirmąjį klausimą dėl pritarimo tarptautiniams susitarimams, nuomonėje daroma 
išvada, kad SESV 218 straipsnio 6 dalimi Taryba nėra teisiškai įpareigota prašyti Parlamento 
pritarti prieš jai leidžiant pasirašyti susitarimą. Pagrindinis argumentas yra tai, kad SESV 
218 straipsniu nustatoma dviejų atskirų etapų – susitarimo pasirašymo ir sudarymo –
procedūra, ir tai reiškia, kad sprendimą dėl pasirašymo Taryba gali priimti nepriklausomai 
nuo sprendimo dėl sudarymo ir nesusiedama abiejų etapų.

Kalbant apie antrąjį klausimą dėl laikino susitarimų taikymo, nuomonėje teigiama, kad 
Taryba gali leisti laikinai taikyti susitarimą bet kuriuo metu po to, kai tai daryti pasiūlo 
derybininkas. SESV 218 straipsniu Taryba neįpareigojama priimti šio sprendimo tik po to, kai 
susitarimo sudarymui pritaria Parlamentas. Tai netrukdo Parlamentui bet kuriuo procedūros 
etapu paskelbti politinio pareiškimo, kuris būtų išdėstytas kaip rekomendacijos, priimtos 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalį, iš dalies pakeistą 1 pakeitimu, kad laikinas 
taikymas netinkamas, nes nėra aišku, ar Parlamentas pritars, arba netgi tikėtina, kad 
susitarimas bus atmestas. Nežiūrint į tai, Darbo tvarkos taisyklių 91 straipsnyje primenami 
specialūs informavimo įsipareigojimai, kuriuos Komisija turi vykdyti pagal Sutartį (SESV 
218 straipsnio 10 dalį) ir kuriuos ji taip pat vykdė pagal pagrindų susitarimą, t. y. kuo 
anksčiau informuoti Parlamentą, kada ji ketina siūlyti Tarybai jį (susitarimą) laikinai taikyti ir 
kokios šio siūlymo priežastys, nebent ji šito negalėtų padaryti dėl skubos priežasčių 
(23 punktas ir 3 priedo 7 punktas). Atsižvelgiant į šiuos įsipareigojimus, Darbo tvarkos 
taisyklių 91 straipsnyje nustatyta speciali plenarinio posėdžio procedūra.

Kalbant apie trečiąjį klausimą dėl mišrių susitarimų pasirašymo laiko, nuomonėje 
pažymima, kad Taryba gali prašyti Parlamento pritarti prieš susitarimą pateikiant valstybėms 
narėms ratifikuoti pagal jų atitinkamas vidaus procedūras arba tuo pat metu, kai jis joms šiuo 
tikslu pateikiamas. Taryba taip pat gali palaukti, kol šios procedūros bus baigtos vienoje, 
keliose ar visose su tuo susijusiose valstybėse narėse. Šiuo atveju pagrindinis argumentas yra 
tai, kad procedūros, vedančios į tarptautinio susitarimo sudarymą su, pirma, Sąjunga ir, antra, 
jos valstybėmis narėmis, viena nuo kitos nepriklausomos. Taigi laikas, kai Taryba paprašo 
Parlamento pritarti, gali būti pasirinktas atsižvelgiant į politinių galimybių aplinkybes.

Komitetas išnagrinėjo teisinę nuomonę ir pritarė jos išvadomis. Jis pažymėjo, jog remiantis 

                                               
1 SJ-0431/13, 2013.08.08. 
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pirmąja išvada neišvengiamai turi būti pakeista Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 5 dalis, 
kaip nurodyta 2 pakeitime, kadangi, remiantis Teisingumo Teismo praktika, Parlamento darbo 
tvarkos taisyklėmis jam nėra suteikiamos galios, kurios nėra aiškiai pripažintos teisėkūros 
procedūra priimtu aktu arba pirminės teisės nuostatomis1, kad Parlamentas, remdamasis savo 
vidinėmis taisyklėmis, neturėtų galimybių įpareigoti Tarybos vadovautis praktika, kuri nėra 
apibrėžta SESV 218 straipsnyje.

Kalbant apie antrąjį ir trečiąjį klausimus, komitetas laikėsi nuomonės, kad nebūtinas nei 
Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio pakeitimas, nei oficialus išaiškinimas, kadangi 
atitinkamos išvados daugiau ar mažiau grindžiamos išvadomis dėl pasirašymo laiko. Kaip 
minėta prieš tai, abiem atvejais Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalimi, iš dalies 
pakeista 1 pakeitimu, Parlamentui visos procedūros, vedančios į susitarimo sudarymą, metu 
suteikiama galimybė pareikšti savo poziciją pateikiant atsakingo komiteto pranešimu pagrįstas 
rekomendacijas.

Teisingumo Teismo nuomonės (Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 6 dalis, 
3 pakeitimas)

Tarptautinės prekybos ir Užsienio reikalų komitetų prašymu išnagrinėjus Darbo tvarkos 
taisyklių 90 straipsnį nustatyta, kad turi būti pakoreguota šio straipsnio 6 dalis. Remiantis šia 
nuostata išties ribojama Parlamento galimybė siekti Teisingumo Teismo nuomonės dėl to, ar 
tarptautinis susitarimas suderinamas su Sutartimis, apimant tik susitarimus, kuriems turi 
pritarti Parlamentas, ir, savo ruožtu, neapimant susitarimų, dėl kurių būtina pateikti tik 
nuomonę. Tačiau Sutarties nuostata, kuria apibrėžiama Parlamento, Tarybos, Komisijos ir 
valstybių narių teisė gauti Teisingumo Teismo nuomonę, – SESV 218 straipsnio 11 dalis, –
tokio apribojimo nenumato. Sutarties nuostatos tikslas – vengti, kad Sąjungos tarptautiniai 
susitarimai prieštarautų Sąjungos pirminei teisei – tokio apribojimo irgi nepateisina.

                                               
1 Žr., pvz., 2013 m. sausio 17 d. sprendimą sujungtose bylose T-346/11 ir T-347/11 Bruno Gollnisch. 


