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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio ir II priedo dėl klausimų 
valandos keitimo
(2013/2083(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pirmininko 2013 m. vasario 13 d. laišką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

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

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. primena, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

3. nusprendžia pakeitimais sukurtą formų traukimo sistemą siekiant nustatyti Parlamento 
narius, kuriems leidžiama pateikti klausimą, įvertinti pasibaigus bandomajam [...] 
laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pakeitimų įsigaliojimo dienos;

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

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
116 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

1. Klausimų Komisijai valanda rengiama
per kiekvieną Parlamento mėnesinę sesiją
tuo metu, kurį Parlamentas nustato 
remdamasis Pirmininkų sueigos 
pasiūlymu.

1. Devyniasdešimties minučių trukmės
klausimų Komisijai valanda dėl konkrečios 
horizontaliosios temos, dėl kurios 
Pirmininkų sueiga sprendimą paprastai 
priima prieš mėnesį iki mėnesinės sesijos, 
vyksta per kiekvieną Parlamento mėnesinę 
sesiją.

2. Vienos Parlamento mėnesinės sesijos 
metu Parlamento narys gali pateikti ne 
daugiau kaip po vieną klausimą 
Komisijai.

2. Pirmininkų sueigos pakviestų dalyvauti 
Komisijos narių atsakomybės sritis turi 
būti susijusi su konkrečia horizontaliąja 
tema. Vienos Parlamento mėnesinės 
sesijos metu klausimų valandoje gali
dalyvauti du Komisijos nariai numatant 
galimybę leisti dalyvauti trečiam 
Komisijos nariui, atsižvelgiant į konkrečią 
klausimų valandai pasirinktą 
horizontaliąją temą.
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3. Klausimai pateikiami Parlamento
pirmininkui raštu ir jis nusprendžia, ar jie 
yra priimtini bei kokia tvarka bus pateikti. 
Klausimo teikėjui nedelsiant pranešama 
apie šį sprendimą.

3. Vienam iš Komisijos narių klausimą 
pateikiantys Parlamento nariai 
pasirenkami nurodytu būdu naudojant 
formų traukimo sistemą:

– likus 30 minučių iki klausimų valandos 
pradžios ant Pirmininko pakylos 
pastatomos dvi balsadėžės;
– klausimą pateikti pageidaujantys 
Parlamento nariai formoje įrašo savo 
vardą ir pavardę ir įmeta šią formą į vieną 
iš balsadėžių;
– Parlamento pirmininkas pradeda 
klausimų valandą ir uždaro balsadėžes;
– Parlamento pirmininkas traukia po 
vieną formą ir paprašo Parlamento nario,
kurio vardas ir pavardė nurodyti toje 
formoje, užduoti klausimą 
kompetentingam Komisijos nariui. 
Parlamento nariui suteikiama viena 
minutė klausimui užduoti, o Komisijos 
nariui – dvi minutės į jį atsakyti. Išimtiniu 
atveju Parlamento pirmininkas gali leisti 
bet kuriam dalyvaujančiam Parlamento 
nariui užduoti papildomą 30 sekundžių 
trukmės klausimą, jei mano, kad dėl 
Komisijos nario pateikto atsakymo to 
reikia. Komisijos nariui suteikiamos dvi 
minutės papildomam atsakymui.

4. Išsami tvarka reglamentuojama pagal 
Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytas 
gaires17.
5. Pagal Pirmininkų sueigos išdėstytas 
gaires atskiri laiko tarpai gali būti skirti 
pateikti klausimams Tarybai, Komisijos 
pirmininkui, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir euro grupės pirmininkui.

4. Pagal Pirmininkų sueigos išdėstytas 
gaires atskiri laiko tarpai gali būti skirti 
pateikti klausimams Tarybai, Komisijos 
pirmininkui, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir Euro grupės pirmininkui.

_______________
17 Žr. II priedą.

Or. en
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Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
II priedas

Dabartinis tekstas Pakeitimai

[…] Išbraukta.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

1) Bendroji informacija

2011 m. birželio mėn. Pirmininkų sueiga, siekdama pagerinti klausimų valandos kokybę ir 
užtikrinti, kad ji būtų gyvesnė, pervarstė klausimų Komisijai valandos tvarką. Buvo numatyta 
naują tvarką pradėti bandyti nuo 2011 m. rugsėjo mėn. ir įvertinti prieš galutinai priimant bet 
kokius pakeitimus.

2013 m. sausio 17 d. posėdyje Pirmininkų sueiga išnagrinėjo atsakingo Pirmininko 
pavaduotojo E. McMillano-Scotto parengtą vertinimo ataskaitą dėl bandomojo laikotarpio ir 
nusprendė patvirtinti persvarstytą devyniasdešimt minučių trukmės klausimų valandos, kuri 
toliau turėtų vykti vieną kartą per mėnesį, tvarką.

Pirmininkų sueiga taip pat nustatė, kad:

– dalyvaujančių Komisijos narių skaičių paprastai reikėtų riboti, vienos mėnesinės sesijos 
metu klausimų valandoje leidžiant dalyvauti dviem nariams, numatant galimybę leisti 
dalyvauti trečiam nariui priklausomai nuo temos;

– Pirmininkų sueiga iš principo turėtų priimti sprendimą dėl konkrečios diskusijai skirtos 
temos prieš mėnesį iki atitinkamos mėnesinės sesijos, taip siekiant užtikrinti atitinkamų
Komisijos narių dalyvavimą; vis dėlto, kad būtų paprasčiau planuoti plenarinio posėdžio 
darbotvarkę, šiuo klausimu reikia šiek tiek lankstumo.

Galiausiai, Pirmininkų sueiga nusprendė įprastinę sistemą „prašau žodžio“ pakeisti formų 
traukimo sistema ir vėliau įvertinti šią sistemą.

2013 m. vasario 13 d. laišku Pirmininkas apie šį sprendimą pranešė Konstitucinių reikalų 
komiteto pirmininkui ir perdavė klausimą svarstyti pagal Darbo tvarkos taisyklių 
211 straipsnį, kad būtų galima pakeisti Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnį ir II priedą.

2) Darbo tvarkos taisyklių straipsnių keitimas

Šiuo pranešimo projektu pasiūlytas Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio ir II priedo 
keitimas atitinka Pirmininkų sueigos sprendimą.

Pagrindiniai keitimo aspektai:

– Parlamento narių, kurių prašoma klausimą užduoti naudojantis sistema „prašau žodžio“, 
atranka pakeičiama visišką objektyvumą užtikrinančia formų traukimo sistema;

– klausimai nepateikiami raštu iš anksto, iš anksto taip pat nevertinama, ar jie priimtini;

– II priedas, kuriuo nustatomos išsamios gairės dėl klausimų priimtinumo vertinimo, 
papildomų klausimų ir pateikimo terminų, tampa nebereikalingas.


