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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 49 ir 50 straipsnių dėl Parlamento 
komitetų bendradarbiavimo pakeitimo
(2012/2012(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pirmininko 2013 m. gruodžio 19 d. laišką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

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

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

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

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

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
49 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Jei tekstas nėra susijęs su teisėkūra, 
nuomonėje turi būti pateikiamos 
rekomendacijos atsakingo komiteto 
pasiūlymui dėl rezoliucijos.

Jei tekstas nėra susijęs su teisėkūra, 
nuomonėje turi būti pateikiamos 
rekomendacijos atsakingo komiteto 
pasiūlymui dėl rezoliucijos arba šio 
komiteto pasiūlymo dėl rezoliucijos 
projekto pakeitimai. Pastaruoju atveju 
4 dalies nuostatos netaikomos.

Or. fr

Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
49 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Dabartinis tekstas Pakeitimai

Nuomonę teikiantis komitetas gali vietoj 
nuomonės priimti pasiūlymo dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto arba, 
jei tekstas nėra susijęs su teisėkūra, 
atsakingo komiteto pasiūlymo dėl 
rezoliucijos projekto pakeitimų. Šiuos 
pakeitimus iki atsakingo komiteto 
nustatyto termino, kaip nurodyta 3 dalyje, 
nuomonę teikiančio komiteto vardu 
pateikia jo pirmininkas. Tokiu atveju 
4 dalies nuostatos netaikomos.

Or. fr

Pakeitimas 3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
49 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 pastraipos

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Atsakingas komitetas šiuos pakeitimus ar
rekomendacijas teikia balsuoti.

Atsakingas komitetas šiuos pakeitimus,
rekomendacijas ar dalinius pakeitimus
teikia balsuoti.

Nuomonėse aptariami tik nuomonę 
teikiančio komiteto kompetencijai 
priklausantys klausimai.

Nuomonėse ar pakeitimuose aptariami tik 
nuomonę teikiančio komiteto 
kompetencijai priklausantys klausimai.

Or. fr

Pakeitimas 4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
49 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

3. Atsakingas komitetas nustato terminą, 
iki kurio nuomonę teikiantis komitetas turi
ją pateikti, kad atsakingas komitetas galėtų 
į ją atsižvelgti. Atsakingas komitetas 

3. Atsakingas komitetas nustato terminą, 
iki kurio nuomonę teikiantis komitetas turi 
pateikti nuomonę ar pakeitimus, kad 
atsakingas komitetas galėtų į ją (ar juos)
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nedelsdamas praneša nuomonę teikiančiam 
komitetui apie bet kokius darbo grafiko 
pasikeitimus. Atsakingas komitetas 
nepateikia savo išvadų, kol nesibaigė šis 
terminas.

atsižvelgti. Atsakingas komitetas 
nedelsdamas praneša nuomonę teikiančiam 
komitetui apie bet kokius darbo grafiko 
pasikeitimus. Atsakingas komitetas 
nepateikia savo išvadų, kol nesibaigė šis 
terminas.

Or. fr

Pakeitimas 5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
50 straipsnio įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Kai, remiantis 188 straipsnio 2 dalimi arba 
48 straipsniu, klausimas dėl kompetencijos 
perduodamas Pirmininkų sueigai ir 
Pirmininkų sueiga, remdamasi VII priedu, 
mano, kad klausimas beveik vienodai 
priklauso dviejų ar daugiau komitetų
kompetencijai, ar kad skirtingi klausimo 
aspektai priklauso dviejų ar daugiau 
komitetų kompetencijai, taikomas
49 straipsnis ir šios papildomos nuostatos:

Kai, remiantis 188 straipsnio 2 dalimi arba 
48 straipsniu, klausimas dėl kompetencijos 
perduodamas Pirmininkų sueigai ir 
Pirmininkų sueiga, remdamasi VII priedu, 
mano, kad klausimas iš esmės susijęs su
dviejų ar daugiau komitetų kompetencijos 
sritimis, ji gali nuspręsti susieti šiuos 
komitetus, kad jie glaudžiau 
bendradarbiautų. Tokiu atveju taikomas 
49 straipsnis ir šios papildomos nuostatos:

Or. fr

Pakeitimas 6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
50 straipsnio 1–5 įtraukos

Dabartinis tekstas Pakeitimai

– darbo grafikas sudaromas bendru 
atitinkamų komitetų susitarimu;

a) darbo grafikas sudaromas bendru 
atitinkamų komitetų susitarimu;

– pranešėjas ir nuomonės referentai vienas 
kitą informuoja ir stengiasi susitarti dėl 
tekstų, kuriuos kiekvienas jų siūlo savo 
komitetui, taip pat dėl pozicijos pakeitimų 
atžvilgiu;

b) pranešėjas ir nuomonės referentai vienas 
kitą informuoja ir stengiasi susitarti dėl 
tekstų, kuriuos kiekvienas jų siūlo savo 
komitetui, taip pat dėl pozicijos pakeitimų 
atžvilgiu;
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– atitinkami komitetų pirmininkai, 
pranešėjai ir nuomonės referentai kartu 
nustato jų išimtinei arba bendrai 
kompetencijai priklausančias teksto dalis 
bei susitaria dėl tikslių bendradarbiavimo 
metodų. Jei nesutariama dėl 
kompetencijos ribų, vienam iš 
nesutariančių komitetų paprašius, 
klausimas pateikiamas Pirmininkų 
sueigai, kuri gali priimti sprendimą dėl 
atitinkamos kompetencijos arba nuspręsti, 
kad pagal 51 straipsnį taikoma bendrų 
komitetų posėdžių procedūra; 
188 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 
taikoma mutatis mutandis;

c) visų susijusių komitetų pirmininkai ir 
pranešėjai kviečiami į:

– atsakingas komitetas be balsavimo 
priima susijusio komiteto pakeitimus, 
kurie priklauso išimtinei susijusio 
komiteto kompetencijai. Jei atsakingas 
komitetas atmeta pakeitimus tais 
klausimais, kurie priklauso bendrai 
atsakingo komiteto ir susijusio komiteto 
kompetencijai, susijęs komitetas gali teikti 
tuos pakeitimus tiesiogiai Parlamentui;

– visus atsakingo komiteto posėdžius, 
įskaitant neoficialius, darbo grupių ir 
šešėlinių pranešėjų posėdžius,

– visus viešuosius svarstymus,

– visus derybų grupės, nurodytos 
70 straipsnio 3 dalyje, posėdžius ir

– visus – oficialius ar neoficialius –
tarpinstitucinių derybų posėdžius 
(„trišalius dialogus“),

kuriuose svarstomas tas klausimas;

– jeigu dėl pasiūlymo vyksta taikinimo 
procedūra, Parlamento delegacijoje turi 
dalyvauti visų susijusių komitetų 
pranešėjai ir nuomonės referentai.

d) jeigu dėl pasiūlymo vyksta taikinimo 
procedūra, Parlamento delegacijoje turi 
dalyvauti visų susijusių komitetų 
pranešėjai ir nuomonės referentai.

Or. fr

Pakeitimas 7

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
50 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Dabartinis tekstas Pakeitimai

1a. Jei įvykdomos 1 dalies pirmo sakinio 
sąlygos ir jei vienas ar daugiau klausimo 
aspektų priklauso dviejų ar daugiau 
komitetų išimtinei kompetencijai:

– atitinkami pirmininkai, pranešėjas ir 
nuomonės referentai kartu nustato teksto 
dalis, priklausančias atitinkamų jų 
komitetų išimtinei kompetencijai; Jei 
nesutariama dėl kompetencijos ribų, 
vienam iš nesutariančių komitetų 
paprašius, klausimas pateikiamas 
Pirmininkų sueigai, kuri gali priimti 
sprendimą dėl atitinkamos kompetencijos 
arba nuspręsti, kad pagal 51 straipsnį 
taikoma bendrų komitetų posėdžių 
procedūra; 188 straipsnio 2 dalies antra 
pastraipa taikoma mutatis mutandis.

– atsakingas komitetas be balsavimo 
perima susijusio komiteto pakeitimus, 
kurie priklauso išimtinei susijusio 
komiteto kompetencijai.

Or. fr


