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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabonos sutartimi
(2009/2062(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 211 ir 212 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą  (A7-0000/2009),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. primena, kad šie pakeitimai įsigalios pirmą dieną po to, kai įsigalios atitinkamos Sutarties 
nuostatos;

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

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

2. Komitetas pateikia pasiūlymą dėl 
sprendimo, kuriuo tik rekomenduojama 
patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti 
imunitetą ar prašymą ginti imunitetą ir 
privilegijas.

2. Komitetas pateikia pasiūlymą dėl
motyvuoto sprendimo, kuriuo 
rekomenduojama patenkinti ar atmesti 
prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą 
ginti imunitetą ir privilegijas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į Pirmosios instancijos teismo 2008 m. spalio 15 d. sprendimą 
byloje T-345/05 (Ashley Neil Mote). Šis pakeitimas taip pat suderintas su įpareigojimu 
nurodyti motyvus, paskatinusius priimti teisės aktus, kadangi pagal Lisabonos sutartį šis 
įpareigojimas nuo šiol tiesiogiai taikomas taip pat ir Europos Parlamentui (Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 296 straipsnis).

Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a. Tol, kol įsigalios nuostatos1, pagal 
kurias tam tikroms valstybėms narėms iki 
septintosios Parlamento kadencijos 
pabaigos skiriama papildomų vietų 
Parlamente, 1 dalis taikoma mutatis 
mutandis. Susijusios valstybės narės 
kviečiamos skirti stebėtojus pagal savo 
nacionalinės teisės nuostatas.
____________________________
1 Pagal 2008 m. gruodžio 11 ir 12 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikimo išvadas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą numatyta, kad 2009 m. gegužės mėn. į Darbo tvarkos taisykles įtrauktas 
naujas straipsnis dėl stebėtojų taikomas taip pat ir stebėtojams, kurie gali būti pakviesti į 
Parlamentą atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutartį tam tikroms valstybėms 
narėms būtų skirta papildomų vietų. Atsižvelgiant į 2009 m. birželio 1819 d. Europos 
Vadovų Tarybos išvadas, naujoms valstybėms narėms paliekama teisė pasirinkti, kaip jos 
paskirs savo stebėtojus. 

Pakeitimas 3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
36 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

36 straipsnis 36 straipsnis

Tyrimas dėl pagrindinių teisių, 
subsidiarumo ir proporcingumo principų 
laikymosi, teisinės valstybės ir finansinių 

padarinių

Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijos nuostatų laikymasis

Svarstant pasiūlymą dėl teisės akto, 
Parlamentas ypač atkreipia dėmesį į tai, 
ar laikomasi pagrindinių žmogaus teisių 
ir žiūri, kad teisės aktas neprieštarautų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijai, subsidiarumo ir proporcingumo 
bei teisinės valstybės principams. Be to, jei 

1. Parlamentas, vykdamas visą savo 
veiklą, laikosi visų pagrindinių teisių, 
išdėstytų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje.
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siūlomas teisės aktas sukelia finansinių 
padarinių, Parlamentas patikrina, ar 
numatyta pakankamai lėšų.

Parlamentas taip pat laikosi visų Europos 
Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 
6 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų teisių ir 
principų.
2. Kai atsakingas komitetas, frakcija ar ne 
mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento 
narių mano, kad pasiūlymas dėl įstatymo 
galią turinčio teisės akto arba šio 
pasiūlymo dalys neatitinka teisių, 
nurodytų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, šis klausimas jų prašymu 
perduodamas komitetui, atsakingam už 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos išaiškinimą. Šio komiteto 
nuomonė pridedama prie atsakingo 
komiteto pranešimo.

Or. en

(Žr. 38 straipsnio -1 dalies (nauja) ir 38 a straipsnio (naujas) pakeitimus.)

Pagrindimas

Pateikiama nauja tikrinimo procedūra dėl atitikties pagrindinėms teisėms. Taip pat atitinka 
mažumos teisę.

Pakeitimas 4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
38 straipsnio -1 dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1. Jei pasiūlymas dėl teisės akto sukelia 
finansinių padarinių, Parlamentas 
patikrina, ar numatyta pakankamai lėšų.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tekstas identiškas 36 straipsniui, kurio paskutinis sakinys dėl 2 pakeitimo 
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perkeltas į 38 straipsnį.

Pakeitimas 5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
38 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Subsidiarumo ir proporcingumo principų 

laikymosi vertinimas
1. Parlamentas, svarstydamas pasiūlymą 
dėl įstatymo galią turinčio teisės akto, 
atkreipia ypatingą dėmesį į tai, ar 
laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo 
principų. Parlamentas nebaigia savo 
pirmojo svarstymo prieš pasibaigiant 
aštuonių savaičių terminui, kuris 
nurodytas Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnyje, išskyrus skubius atvejus, 
kurie nurodyti Protokolo dėl nacionalinių 
parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 
4 straipsnyje.
2. Už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas komitetas gali nuspręsti teikti 
rekomendaciją komitetui, atsakingam už 
bet kokį pasiūlymą dėl įstatymo galią 
turinčio teisės akto.
3. Jei nacionalinis parlamentas atsiunčia 
Pirmininkui pagrįstą nuomonę pagal 
Protokolo dėl nacionalinių parlamentų 
vaidmens Europos Sąjungoje 3 straipsnį 
ir pagal Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnį, šis dokumentas perduodamas 
atsakingajam komitetui, taip pat 
perduodamas susipažinti už subsidiarumo 
principo laikymąsi atsakingam komitetui. 
Kai Parlamentas gauna pagrįstą 
nuomonę po to, kai atsakingas komitetas 
patvirtina savo pranešimą, ši pagrįsta 
nuomonė, kaip plenarinio posėdžio 
dokumentas, iki balsavimo išdalijama 
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visiems Parlamento nariams. Atsakingojo 
komiteto pirmininkas gali kreiptis su 
prašymu grąžinti klausimą svarstyti 
komitetui.
4. Kai pateikiama pagrįsta nuomonė, kad 
įstatymo galią turinčio teisės akto 
projektas neatitinka subsidiarumo 
principo, ir šiai pagrįstai nuomonei 
pritariama mažiausiai vienu trečdaliu 
nacionaliniams parlamentams skirtų 
balsų arba, jeigu įstatymo galią turinčio 
teisės akto projektas pateiktas pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
76 straipsnį, jai pritariama ketvirtadaliu 
balsų, Parlamentas nepriima sprendimo, 
kol pasiūlymo autorius nepraneša, ką 
ketina daryti.
5. Kai įprastinės teisėkūros procedūros 
metu pagrįstai nuomonei dėl to, kad 
pasiūlymas dėl įstatymo galią turinčio 
teisės akto neatitinka subsidiarumo 
principo, pritariama bent paprastąja 
nacionaliniams parlamentams skirtų 
balsų dauguma, atsakingasis komitetas, 
apsvarstęs nacionalinių parlamentų ir 
Komisijos pateiktas pagrįstas nuomones ir 
išklausęs už subsidiarumo principo 
laikymąsi atsakingą komitetą, gali 
rekomenduoti Parlamentui atmesti 
pasiūlymą remdamasis tuo, kad pažeistas 
subsidiarumo principas. Šią 
rekomendaciją gali pateikti ir 
dešimtadalis Parlamento narių. Prie bet 
kokios šio pobūdžio rekomendacijos 
pridedama už subsidiarumo principo 
laikymąsi atsakingo komiteto parengta 
nuomonė.
Rekomendacija pateikiama Parlamentui, 
kuris dėl jos diskutuoja ir balsuoja. Jei 
rekomendacija atmesti pasiūlymą 
patvirtinama balsavusiųjų dauguma, 
Pirmininkas paskelbia, kad procedūra 
baigta. Jei Parlamentas neatmeta 
pasiūlymo, procedūra tęsiama 
atsižvelgiant į visas Parlamento 
patvirtintas rekomendacijas.
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6. Jei Regionų komitetas persiunčia 
Parlamentui nuomonę, kurioje 
prieštaraujama siūlomam teisės aktui, nes 
pagal jį pažeidžiamas subsidiarumo 
principas, ši nuomonė persiunčiama 
atsakingajam ir už subsidiarumo principo 
laikymąsi atsakingam komitetams. 
Pastarasis komitetas gali teikti 
rekomendacijas, dėl kurių balsuojama 
prieš baigiant pirmąjį svarstymą.

Or. en

Pagrindimas

Į Darbo tvarkos taisykles perkeliamos naujos, nacionaliniams parlamentams skirtos 
procedūros, susijusios su subsidiarumo principo laikymusi (vadinamosios geltonosios ir 
oranžinės kortelės procedūros). 
Kadangi pagal Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 8 straipsnį 
Regionų komitetas gali pateikti ieškinį dėl subsidiarumo principo pažeidimo, Parlamentas 
turėtų ypač atsižvelgti į šio komiteto nuomonę, kurioje dėl tokios priežasties prieštaraujama 
siūlomam teisės aktui.

Pakeitimas 6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
44 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Konsultacija dėl valstybės narės pateiktų 
iniciatyvų

Teisėkūros procedūros dėl valstybės narės 
pateiktų iniciatyvų

1. Pagal EB sutarties 67 straipsnio 1 dalį 
ar ES sutarties 34 straipsnio 2 dalį ir 42 
straipsnį pateiktos valstybės narės 
iniciatyvos nagrinėjamos vadovaujantis šio 
straipsnio ir Darbo tvarkos taisyklių 36–39, 
43 ir 55 straipsnių nuostatomis.

1. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 76 straipsnį pateiktos valstybės 
narės iniciatyvos nagrinėjamos 
vadovaujantis šio straipsnio ir Darbo 
tvarkos taisyklių 36–39, 43 ir 55 straipsnių 
nuostatomis.

2. Atsakingas komitetas gali pasiūlyti 
iniciatyvą pateikusios valstybės narės 
atstovui pristatyti iniciatyvą komitetui.
Kartu su šiuo atstovu gali dalyvauti 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
atstovai.

2. Atsakingas komitetas gali pasiūlyti 
iniciatyvą pateikusių valstybių narių 
atstovams pristatyti iniciatyvą komitetui.
Kartu su šiais atstovais gali dalyvauti 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
atstovai.

3. Prieš balsavimą atsakingas komitetas 3. Prieš balsavimą atsakingas komitetas 
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paklausia Komisijos, ar ji priėmė poziciją 
dėl iniciatyvos ir, teigiamo atsakymo 
atveju, prašo Komisijos pristatyti ją 
komitetui.

paklausia Komisijos, ar ji priėmė poziciją 
dėl iniciatyvos ir, teigiamo atsakymo 
atveju, prašo Komisijos pristatyti ją 
komitetui.

4. Kai Komisija ar valstybė narė vienu 
metu ar per trumpą laiką pateikia 
Parlamentui du ar daugiau pasiūlymų dėl 
teisės aktų dėl to paties dalyko, 
Parlamentas dėl jų parengia vieną 
pranešimą. Atsakingas komitetas jame 
nurodo, kuriam tekstui siūlo pakeitimus, o 
kitus tekstus mini teisėkūros rezoliucijoje.

4. Kai Komisija ar valstybė narė vienu 
metu ar per trumpą laiką pateikia 
Parlamentui du ar daugiau pasiūlymų dėl 
teisės aktų dėl to paties dalyko, 
Parlamentas dėl jų parengia vieną 
pranešimą. Atsakingas komitetas jame 
nurodo, kuriam tekstui siūlo pakeitimus, o 
kitus tekstus mini teisėkūros rezoliucijoje.

5. ES sutarties 39 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas terminas prasideda, kai 
plenarinio posėdžio metu paskelbiama 
apie Parlamento gautą iniciatyvą 
oficialiomis kalbomis kartu su 
aiškinamąja dalimi, patvirtinančia 
iniciatyvos atitikimą Protokolui dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo, pridėtam prie EB sutarties.

Or. en

Pakeitimas 7

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
58 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Parlamentui priėmus poziciją dėl 
Komisijos pasiūlymo, atsakingo komiteto 
pirmininkas ir pranešėjas seka tolesnę 
procedūrą, kurios metu Taryba priima 
pasiūlymą, kad įsitikintų, jog Taryba ir 
Komisija laikosi Parlamentui duotų 
įsipareigojimų dėl Parlamento pakeitimų.

1. Parlamentui priėmus poziciją dėl 
Komisijos pasiūlymo, atsakingo komiteto 
pirmininkas ir pranešėjas seka tolesnę 
procedūrą, kurios metu Taryba priima 
pasiūlymą, kad įsitikintų, jog Taryba ir 
Komisija laikosi Parlamentui duotų 
įsipareigojimų dėl Parlamento pozicijos.

Or. en

Pagrindimas

Techninis ir terminologinis pritaikymas.
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Pakeitimas 8

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
59 straipsnio pirma paantraštė

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Bendro sprendimo procedūra Įprasta teisėkūros procedūra

Or. en

Pakeitimas 9

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
60 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

60 straipsnis Išbraukta.
1975 metų bendroje deklaracijoje 

numatyta derinimo procedūra
1. Jei Taryba ketina nukrypti nuo 
Parlamento nuomonės kai kurių 
Bendrijai svarbių sprendimų atveju, 
Parlamentas gali, pateikdamas savo 
nuomonę, pradėti derinimo procedūrą su 
Taryba, aktyviai dalyvaujant Komisijai.
2. Šią procedūrą pradeda Parlamentas 
savo paties arba Tarybos iniciatyva.
3. Delegacijos derinimo komitete sudėtį, 
procedūrą jo darbo metu ir rezultatų 
paskelbimą Parlamentui reglamentuoja 
68 straipsnio nuostatos.
4. Atsakingas komitetas parengia 
pranešimą dėl šio derinimo rezultatų. Šis 
pranešimas pateikiamas diskusijoms ir 
balsavimui Parlamente.

Or. en
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Pagrindimas

Priėmus naujas biudžeto nuostatas ir daugiametę finansinę programą, 1975 m. bendros 
deklaracijos nuostatos nebeaktualios.

Pakeitimas 10

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
61 straipsnio pavadinimas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie Tarybos bendrąją poziciją Pranešimas apie Tarybos poziciją

(Horizontalusis pakeitimas: žodžiai 
„bendroji Tarybos pozicija“, „bendroji 
pozicija“ keičiami žodžiais „Tarybos 
pozicija“ arba „pozicija“. Tai taikoma 
visam Darbo tvarkos taisyklių tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Techninis ir terminologinis pritaikymas.

Pakeitimas 11

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
62 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Dėl terminų pratęsimo, pagal EB sutarties 
252 straipsnio g punktą arba ES sutarties 
39 straipsnio 1 dalį, Pirmininkas prašo 
Tarybos pritarimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Lisabonos sutartyje nebėra nuostatų, kurios čia minimos.
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Pakeitimas 12

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
62 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Pirmininkas praneša Parlamentui apie 
terminų pratęsimą pagal EB sutarties 251 
straipsnio 7 dalį, Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva.

2. Pirmininkas praneša Parlamentui apie 
terminų pratęsimą pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 
14 dalį, Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva.

(Horizontalusis pakeitimas: Darbo tvarkos 
taisyklėse ES sutarties ir EB sutarties 
straipsniai sunumeruojami naujai, 
pritaikant prie konsoliduotos Europos 
Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo.)

Or. en

Pagrindimas

Techninis ir terminologinis pritaikymas.

Pakeitimas 13

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
62 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Remiantis EB sutarties 252 straipsnio g 
punktu, Pirmininkas, pasikonsultavęs su 
atsakingo komiteto pirmininku, gali 
patvirtinti Tarybos prašymą pratęsti 
terminus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 62 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pakeitimą.



PR\786857LT.doc 13/45 PE427.153v01-00

LT

Pakeitimas 14

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
65 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies, 
jei Parlamentas nusprendžia atmesti 
bendrąją poziciją pagal EB sutarties 252 
straipsnio nuostatas, Pirmininkas paprašo 
Komisijos savo pasiūlymą atšaukti. Jei 
Komisija pasiūlymą atšaukia, 
Pirmininkas plenarinio posėdžio metu 
paskelbia, kad teisėkūros procedūra 
baigta.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

EB sutarties 252 straipsnis išbrauktas.

Pakeitimas 15

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6 a skyriaus (naujo) pavadinimas (įtraukiamas po 74 straipsnio ir prieš 7 skyrių)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6a SKYRIUS
KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

Or. en

Pakeitimas 16

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
74 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6a skyrių (naują))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

74a straipsnis
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Įprasta Sutarties peržiūra
1. Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 
41 ir 48 straipsniais, atsakingas komitetas 
gali pateikti Parlamentui pranešimą, 
kuriame pateikiami pasiūlymai Tarybai 
dėl Sutarčių keitimo.
2. Jei Europos Vadovų Taryba 
nusprendžia sušaukti konventą, 
Parlamentas skiria savo atstovus, 
remdamasis Pirmininkų sueigos 
pasiūlymu.
Parlamento delegacija išsirenka vadovą ir 
kandidatus į visų konvento iniciatyvinių 
grupių ar biuro narius.
3. Jei Europos Vadovų Taryba prašo 
Parlamento duoti pritarimą sprendimui 
nesušaukti konvento, kuriame būtų 
nagrinėjami siūlomi Sutarčių pakeitimai, 
šis klausimas pagal 81 straipsnį 
perduodamas atsakingam komitetui.

Or. en

Pagrindimas

Galbūt ne visuomet geriausia, kad Parlamento delegacijai pirmininkautų konvento 
iniciatyvinės grupės, biuro ar prezidiumo narys.

Pakeitimas 17

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
74 b straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 a skyrių (naują))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

74b straipsnis
Supaprastinta Sutarties peržiūra

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 
41 straipsniu ir 48 straipsniais atsakingas 
komitetas, laikydamasis Europos 
Sąjungos sutarties 48 straipsnio 6 dalyje 
nurodytos procedūros, gali pateikti 
Parlamentui pranešimą, kuriame Europos 
Vadovų Tarybai pateikiami pasiūlymai dėl 
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Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
trečiosios dalies visų ar kai kurių 
nuostatų pakeitimo.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka naujas Parlamento teises, kurias suteikia Lisabonos sutartis ir pagal kurias 
Parlamentas gali siūlyti Sutarčių pakeitimus.

Pakeitimas 18

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
74 c straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6a skyrių (naujas))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

74c straipsnis
Stojimo sutartys

1. Visi Europos valstybių prašymai tapti 
Europos Sąjungos nare perduodami 
nagrinėti atsakingam komitetui.
2. Parlamentas, remdamasis atsakingo 
komiteto, frakcijos ar mažiausiai 
40 Parlamento narių pasiūlymu, gali 
nuspręsti pakviesti Komisiją ir Tarybą 
diskusijoms prieš pradedant derybas su 
valstybe kandidate.
3. Derybų metu Komisija ir Taryba 
reguliariai, išsamiai ir, jei reikia, slaptai 
informuoja atsakingą komitetą apie 
derybų eigą.
4. Bet kuriuo derybų etapu Parlamentas, 
remdamasis atsakingo komiteto 
pranešimu, gali patvirtinti 
rekomendacijas ir pareikalauti, kad į jas 
būtų atsižvelgta prieš sudarant stojimo į 
Europos Sąjungą sutartį su valstybe 
kandidate.
5. Deryboms pasibaigus, bet dar 
nepasirašius jokio susitarimo, susitarimo 
projektas pateikiamas Parlamentui 
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pritarti pagal 81 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 19

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
74 d straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 a skyrių (naujas))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

74d straipsnis

Išstojimas iš Sąjungos
Jei valstybė narė nori išstoti iš Sąjungos 
pagal Europos Sąjungos sutarties 
50 straipsnį, šis klausimas perduodamas 
atsakingam Parlamento komitetui. 
74c straipsnis taikomas mutatis 
mutandis. Parlamentas balsavusiųjų 
dauguma priima sprendimą, ar duoti 
pritarimą susitarimui dėl išstojimo.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į naują galimybę išstoti iš Sąjungos.

Pakeitimas 20

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
74 e straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 a skyrių (naują))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

74e straipsnis
Valstybės narės padarytas pagrindinių 

principų pažeidimas
1. Parlamentas, gavęs specialųjį atsakingo 
komiteto pranešimą, parengtą pagal 41 ir 
48 straipsnius, gali:
a) balsuoti dėl motyvuoto pasiūlymo, 
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kuriuo Taryba kviečiama veikti, 
vadovaujantis ES sutarties 7 straipsnio 
1 dalimi;
b) balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo 
Komisija ar valstybės narės kviečiamos 
pateikti pasiūlymą, remiantis ES sutarties 
7 straipsnio 2 dalimi;
c) balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo Taryba 
raginama veikti pagal Europos Sąjungos 
sutarties 7 straipsnio 3 dalį arba 
atitinkamai pagal 7 straipsnio 4 dalį.
2. Visi Tarybos prašymai duoti pritarimą 
dėl pasiūlymo, pateikto pagal Europos 
Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 ir 2 
dalis, kartu su atitinkamos valstybės narės 
pastabomis paskelbiami Parlamentui ir 
vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 
81 straipsniu perduodami atsakingam 
komitetui. Parlamentas priima sprendimą 
atsižvelgdamas į atsakingo komiteto 
pasiūlymą, išskyrus skubos ir kitaip 
pateisinamus atvejus.
3. Sprendimams pagal 1 ir 2 dalis priimti 
būtina dviejų trečdalių balsavusiųjų, kurie 
atitinka visų Parlamento narių daugumą, 
balsų dauguma.
4. Pirmininkų sueigai davus leidimą, 
atsakingas komitetas gali pateikti lydintį 
pasiūlymą dėl rezoliucijos. Šiame 
pasiūlyme dėl rezoliucijos išdėstoma 
Parlamento nuomonė dėl šiurkščių 
valstybės narės padarytų pažeidimų, dėl 
jai taikytinų sankcijų ir dėl jų keitimo ar 
atšaukimo.
5. Atsakingas komitetas užtikrina, kad 
Parlamentas būtų išsamiai 
informuojamas arba, jei būtina, su juo 
būtų konsultuojamasi dėl tolesnių 
veiksmų po to, kai Parlamentas pagal 
3 dalies reikalavimus davė savo pritarimą. 
Tarybos prašoma pranešti apie tolesnius 
veiksmus. Parlamentas, atsižvelgdamas į 
atsakingo komiteto pasiūlymą, parengtą 
gavus Pirmininkų sueigos leidimą, gali 
patvirtinti Tarybai skirtas 



PE427.153v01-00 18/45 PR\786857LT.doc

LT

rekomendacijas.

Or. en

(Šiame pakeitime atkuriama beveik visa 102 straipsnio, kuris priėmus šį pakeitimą bus 
išbrauktas, pateikiant nuorodą į 41 straipsnį, formuluotė)

Pagrindimas

Su nedideliais pakeitimais atkuriama 102 straipsnio formuluotė.

Pakeitimas 21

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
74 f straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6a (naujas) skyrių )

Dabartinis tekstas Pakeitimas

74f straipsnis
Parlamento sudėtis

Deramu laiku iki Parlamento kadencijos 
pabaigos Parlamentas, gavęs atsakingo 
komiteto pranešimą, parengtą pagal 
41 straipsnį, gali pateikti pasiūlymą 
pakeisti savo sudėtį. Europos Vadovų 
Tarybos sprendimo projektas, kuriame 
nustatoma Parlamento sudėtis, 
nagrinėjamas vadovaujantis Darbo 
tvarkos taisyklių 81 straipsniu.

Or. en

Pagrindimas

Atspindi naują iniciatyvos teisę pagal ES sutarties 14 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

Pakeitimas 22

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
82 straipsnis (kaip 74 g straipsnis įtraukiamas į 6 a skyrių (naujas))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

82 straipsnis 74g straipsnis
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Procedūros Parlamente Tvirtesnis valstybių narių 
bendradarbiavimas

1. Valstybių narių prašymus ar Komisijos 
pasiūlymus pradėti glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių bei 
konsultacijas su Parlamentu pagal ES
sutarties 40a straipsnio 2 dalį Pirmininkas 
perduoda nagrinėti atsakingam komitetui.
Esant reikalui, taikomi šių Darbo tvarkos 
taisyklių 37–39, 43, 63–60 ir 81 
straipsniai.

1. Prašymus pradėti tvirtesnį valstybių 
narių bendradarbiavimą pagal Europos 
Sąjungos sutarties 20 straipsnį
Pirmininkas perduoda nagrinėti atsakingam 
komitetui. Esant reikalui, taikomi šių 
Darbo tvarkos taisyklių 37, 38, 39, 43, 53–
59 ir 81 straipsniai.

2. Atsakingas komitetas patikrina atitikimą
EB sutarties 11 straipsniui bei ES sutarties
27a, 27b, 40, 43, 44 ir 44a straipsniams.

2. Atsakingas komitetas patikrina atitikimą
Europos Sąjungos sutarties 20 straipsniui 
ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
326–334 straipsniams.

3. Pagal glaudesnį bendradarbiavimą 
siūlomus vėlesnius aktus Parlamentas 
nagrinėja pagal tas pačias procedūras, kaip 
ir nesant glaudesnio bendradarbiavimo.

3. Pagal tvirtesnį bendradarbiavimą 
siūlomus vėlesnius aktus Parlamentas 
nagrinėja pagal tas pačias procedūras, kaip 
ir nesant tvirtesnio bendradarbiavimo.
Taikomas 43 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 23

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

75 straipsnis Išbraukta.
Bendrasis biudžetas

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto bei 
papildomų biudžetų svarstymui taikytinos 
procedūros, remiantis finansinėmis 
Europos Bendrijų steigimo sutarčių 
nuostatomis, tvirtinamos Parlamento 
rezoliucija, kuri pridedama prie šių Darbo 
tvarkos taisyklių1.
1Žr. V priedą.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi V priedas įtrauktas į Darbo tvarkos taisykles, šios nuostatos nebereikia.

Pakeitimas 24

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 7 skyrių „Biudžeto procedūros“)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

75a straipsnis
Daugiametė finansinė programa

Kai Taryba prašo Parlamento pritarti 
reglamentui, kuriame nustatoma 
daugiametė finansinė programa, šis 
klausimas perduodamas atsakingam 
komitetui, vadovaujantis procedūra, 
išdėstyta Darbo tvarkos taisyklių 
81 straipsnyje. Siekiant Parlamento 
pritarimo būtina gauti visų jo narių balsų 
daugumą.

Or. en

Pagrindimas

Atspindi tai, kad Daugiametė finansinė programa tapo teisės aktu, kuriam būtinas 
Parlamento pritarimas.

Pakeitimas 25

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 b straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

75b straipsnis
1. Parlamento nariams turi būti prieinami 
šie dokumentai:
a) Komisijos pateiktas biudžeto projektas;
b) Tarybos svarstymų dėl biudžeto 
projekto santrauka;
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c) Tarybos pozicija dėl biudžeto projekto, 
parengta atsižvelgiant į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
3 dalį;
d) sprendimo, kuriame numatoma taikyti 
laikiną dvyliktųjų biudžeto dalių sistemą, 
kaip numatyta pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 315 straipsnį, 
projektas;
2. Šie dokumentai perduodami 
atsakingam komitetui. Bet kuris 
suinteresuotas komitetas gali pateikti savo 
nuomonę. 
3. Jei kiti komitetai nori pateikti 
nuomones, Pirmininkas nustato terminą, 
per kurį jos turi būti pateiktos 
atsakingajam komitetui.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies atkuriama V priedo 1 straipsnio, kuris patvirtinus pakeitimą bus 
išbrauktas, formuluotė.)

Pakeitimas 26

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 c straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

75c straipsnis
Biudžeto projekto svarstymas. Pirmasis 

svarstymas
1. Laikydamasis toliau išdėstytų sąlygų, 
bet kuris Parlamento narys gali pateikti ir 
pristatyti biudžeto projekto pakeitimų 
projektus.
2. Pakeitimų projektai priimtini tik tuo 
atveju, jei jie pateikiami raštu ir yra 
pasirašyti ne mažiau kaip 
keturiasdešimties Parlamento narių arba 
pateikiami frakcijos ar komiteto vardu ir 
nurodoma biudžeto eilutė, kuriai jie 
taikomi, bei išlaikomas išlaidų ir pajamų 



PE427.153v01-00 22/45 PR\786857LT.doc

LT

balansas. Į pakeitimų projektus 
įtraukiama visa svarbi informacija, kurią 
reikėtų įtraukti į atitinkamos biudžeto 
eilutės pastabas.
Prie visų biudžeto pakeitimų projektų turi 
būti pridedami rašytiniai paaiškinimai.

3. Pirmininkas nustato pakeitimų projektų 
pateikimo terminą.
4. Atsakingas komitetas pateikia nuomonę 
dėl pateiktų tekstų prieš juos svarstant 
Parlamente.
Dėl pakeitimų projektų, kuriuos atmetė 
atsakingas komitetas, Parlamentas 
nebalsuoja, išskyrus atvejus, kai to raštu 
prašo komitetas arba ne mažiau kaip 
keturiasdešimt narių, iki termino, kurį 
nustato Pirmininkas, pabaigos; šis 
terminas negali būti trumpesnis kaip 
24 valandos iki balsavimo pradžios.
5. Parlamento sąmatos pakeitimų 
projektai, panašūs į projektus, kurie 
Parlamento jau buvo atmesti, kai buvo 
rengiama sąmata, svarstomi tik tuo atveju, 
jei atsakingas komitetas pateikia teigiamą 
nuomonę.
6. Nepažeidžiant Darbo tvarkos taisyklių 
55 straipsnio 2 dalies, Parlamentas 
atskirai ir nuosekliai balsuoja dėl:

 kiekvieno pakeitimo projekto;

 kiekvieno biudžeto projekto skirsnio;

 pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl biudžeto 
projekto.
Vis dėlto taikomos 161 straipsnio 4–8 
dalys.
7. Biudžeto projekto straipsniai, skyriai, 
antraštinės dalys ir skirsniai, dėl kurių 
nebuvo pateikta pakeitimų projektų, 
laikomi priimti.
8. Pakeitimų projektams patvirtinti būtina 
visų Parlamento narių balsų dauguma.
9. Jei Parlamentas iš dalies pakeitė 
biudžeto projektą, pakeistas biudžeto 
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projektas kartu su pagrindimu 
perduodamas Tarybai ir Komisijai.
10. Kiekvieno Parlamento posėdžio, 
kuriame Parlamentas pateikia nuomonę 
dėl biudžeto projekto, protokolas 
perduodamas Tarybai ir Komisijai.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies atkuriama V priedo 3 straipsnio, kuris patvirtinus pakeitimą bus 
išbrauktas, formuluotė.)

Pakeitimas 27

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 d straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

75d straipsnis
Trišalis susitikimas finansų klausimais

Pirmininkas dalyvauja nuolatiniuose 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pirmininkų susitikimuose, 
kurie rengiami Komisijos iniciatyva 
vykdant Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo šeštos dalies II antraštinėje dalyje 
nurodytas biudžeto sudarymo procedūras. 
Pirmininkas, siekdamas palengvinti 
minėtųjų procedūrų taikymą, imasi visų 
reikalingų priemonių, skirtų 
konsultavimuisi ir institucijų pozicijų 
derinimui skatinti.
Parlamento pirmininkas gali įpareigoti 
atlikti šią užduotį Pirmininko 
pavaduotoją, turintį patirties sprendžiant 
biudžeto klausimus, arba komiteto, 
atsakingo už biudžeto klausimus, 
pirmininką.

Or. en
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Pakeitimas 28

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 e straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

75e straipsnis
Biudžeto derinimas

1. Pirmininkas sukviečia Taikinimo 
komitetą, kaip numatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
4 dalyje.
2. Parlamento delegacijos, kuri vykstant 
biudžeto procedūrai dalyvauja Taikinimo 
komiteto darbe, narių skaičius lygus 
Tarybos delegacijos narių skaičiui.
3. Kasmet prieš Parlamento balsavimą dėl 
Tarybos pozicijos delegacijos narius 
paskiria frakcijos, pageidautina iš 
komiteto, atsakingo už biudžeto 
klausimus, arba kitų susijusių komitetų 
narių. Delegacijai vadovauja Parlamento 
pirmininkas. Parlamento pirmininkas šias 
pareigas gali pavesti Pirmininko 
pavaduotojui, turinčiam patirties 
sprendžiant biudžeto klausimus, arba 
komiteto, atsakingo už biudžeto 
klausimus, pirmininkui.
4. Taikomos 68 straipsnio 2, 4, 5, 7 ir 8 
dalys.
5. Kai Taikinimo komitete sutariama dėl
bendro teksto, šis klausimas įtraukiamas į 
Parlamento posėdžio, kuris turi būti 
surengtas per keturiolika dienų nuo 
susitarimo datos, darbotvarkę. Bendras 
tekstas pateikiamas visiems Parlamento 
nariams. Taikomos 69 straipsnio 2 ir 
3 dalys.
6. Dėl viso bendro teksto balsuojama 
vieną kartą. Balsuojama vardiniu 
balsavimu. Laikoma, kad bendras tekstas 
patvirtintas, nebent jam nepritartų 
dauguma visų Parlamento narių.



PR\786857LT.doc 25/45 PE427.153v01-00

LT

7. Kai Parlamentas patvirtina bendra 
tekstą, bet Taryba jį atmeta, atsakingas 
komitetas gali pateikti visus ar kai kuriuos 
Parlamento pateiktus Tarybos pozicijos 
pakeitimus patvirtinti pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
7 dalies d punktą.
Balsavimas dėl patvirtinimo įtraukiamas į 
Parlamento posėdžio, kuris turi būti 
surengtas per keturiolika dienų nuo datos, 
kai Taryba praneša apie tai, kad atmetė 
bendrą tekstą, darbotvarkę.
Jei pakeitimams pritaria dauguma visų 
Parlamento narių ir trys penktadaliai 
balsavusių narių, laikoma, kad šie 
pakeitimai patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 29

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 f straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

75f straipsnis
Galutinis biudžeto patvirtinimas

Kai Pirmininkas įsitikina, kad biudžetas 
buvo patvirtintas pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
nuostatas, jis Parlamente paskelbia, kad 
biudžetas buvo galutinai patvirtintas. 
Pirmininkas pasirūpina jo paskelbimu 
Oficialiajame leidinyje.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies atkuriama V priedo 4 straipsnio, kuris patvirtinus pakeitimą bus 
išbrauktas, formuluotė.)
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Pakeitimas 30

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 g straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

75g straipsnis
Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema
1. Visi Tarybos sprendimai, kuriais 
suteikiamas leidimas viršyti laikinąją 
dvyliktąją išlaidų dalį, perduodami 
atsakingam komitetui.
2. Atsakingas komitetas gali pateikti 
sprendimo projektą, pagal kurį siekiama 
sumažinti išlaidas, nurodytas 1 dalyje. 
Parlamentas dėl to nusprendžia per 
30 dienų nuo Tarybos sprendimo 
patvirtinimo.
3. Parlamentas priima sprendimą visų 
Parlamento narių balsų dauguma.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies atkuriama V priedo 7 straipsnio, kuris patvirtinus pakeitimą bus 
išbrauktas, formuluotė.)

Pakeitimas 31

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
79 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

79a straipsnis
Procedūra, taikoma rengiant Parlamento 

sąmatą
1. Biuras ir už biudžetą atsakingas 
komitetas priima sprendimus dėl 
Parlamento biudžeto šia eilės tvarka:
a) dėl personalo plano;
b) dėl preliminaraus projekto ir sąmatos 
projekto.



PR\786857LT.doc 27/45 PE427.153v01-00

LT

2. Sprendimai dėl personalo plano 
priimami pagal šią procedūrą:
a) Biuras kiekvienais finansiniais metais 
parengia personalo planą;
b) pradedama Biuro ir už biudžetą 
atsakingo komiteto derinimo procedūra 
tuo atveju, jei komiteto nuomonė skiriasi 
nuo pradinio Biuro sprendimų;
c) procedūrai pasibaigus Biuras priima 
galutinį sprendimą dėl personalo plano 
sąmatos pagal Darbo tvarkos taisyklių 
207 straipsnio 3 dalį, nepažeisdamas 
sprendimų, priimtų vadovaujantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
314 straipsniu.
3. Po to, kai Biuras galutinai priima 
sprendimą dėl personalo plano, 
pradedama sąmatos rengimo procedūra. 
Šios procedūros etapai nurodyti Darbo 
tvarkos taisyklių 79 straipsnyje. Derinimo 
procedūra pradedama tokiu atveju, jei 
Biuro ir už biudžetą atsakingo komiteto 
nuomonės itin išsiskiria.

Or. en

(Šiuo pakeitimu beveik atkuriama V priedo 8 straipsnio, kuris patvirtinus pakeitimą bus 
išbrauktas, formuluotė. Jei šis pakeitimas bus patvirtintas, bus išbraukta taip pat ir 

79 straipsnio 7 dalis.)

Pakeitimas 32

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
81 straipsnis - pavadinimas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Pritarimo procedūra (Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.)

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 33

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
81 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Kai Parlamento prašoma duoti pritarimą 
siūlomam teisės aktui, jis priima 
sprendimą, remdamasis atsakingo komiteto 
rekomendacija, kurioje siūloma pritarti 
šiam teisės aktui arba jį atmesti.

1. Kai Parlamento prašoma duoti pritarimą 
siūlomam teisės aktui, jis priima 
sprendimą, remdamasis atsakingo komiteto 
rekomendacija, kurioje siūloma pritarti 
šiam teisės aktui arba jį atmesti.

Dėl teisės akto, kurį, remiantis EB ir ES 
sutartimis, galima priimti tik gavus 
Parlamento pritarimą, Parlamentas 
sprendžia vienu balsavimu. Negali būti 
teikiami jokie pakeitimai. Pritarimui 
reikalingą balsų daugumą apsprendžia 
atitinkamas EB sutarties ar ES sutarties
straipsnis, pasirinktas kaip siūlomo akto 
teisinis pagrindas.

Dėl teisės akto, kurį, remiantis Europos 
Sąjungos sutartimi arba Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo, galima priimti 
tik gavus Parlamento pritarimą, 
Parlamentas sprendžia vienu balsavimu.
Negali būti teikiami jokie pakeitimai.
Pritarimui reikalingą balsų daugumą 
apsprendžia atitinkamas Europos Sąjungos 
sutarties arba Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo straipsnis, pasirinktas 
kaip siūlomo akto teisinis pagrindas.

Or. en

Pagrindimas

Terminologinis pakeitimas.

Pakeitimas 34

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
81 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Stojimo sutartims, tarptautiniams 
susitarimams bei siekiant nustatyti, kad 
valstybė narė rimtai ir nuolat pažeidinėja 
bendruosius principus, atitinkamai taikomi 

2. Stojimo sutartims, tarptautiniams 
susitarimams bei siekiant nustatyti, kad 
valstybė narė rimtai ir nuolat pažeidinėja 
bendruosius principus, atitinkamai taikomi 
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89, 90 ir 102 straipsniai. Glaudesnio
bendradarbiavimo procedūrai toje srityje, 
kuriai taikoma EB sutarties 251 
straipsnyje numatyta procedūra, taikomas 
Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnis.

89, 90 ir 102 straipsniai. Tvirtesnio 
bendradarbiavimo procedūrai toje srityje, 
kuriai taikoma įprasta teisėkūros
procedūra, taikomas Darbo tvarkos 
taisyklių 82 straipsnis.
(Horizontalusis pakeitimas: Žodžiai „EB 
sutarties 251 straipsnyje numatyta 
procedūra“ keičiami žodžiais „įprasta 
teisėkūros procedūra“. Tai taikoma visam 
Darbo tvarkos taisyklių tekstui.)

Or. en

Pakeitimas 35

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
81 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Kai reikalingas Parlamento pritarimas 
dėl pasiūlymo dėl teisės akto, atsakingas 
komitetas, siekdamas teigiamos procedūros 
baigties, gali nuspręsti pateikti Parlamentui 
preliminarų pranešimą dėl Komisijos 
pasiūlymo. Tokiame pranešime 
pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos su 
rekomendacijomis, kaip keisti ar 
įgyvendinti pasiūlymą dėl teisės akto.

3. Kai reikalingas Parlamento pritarimas 
dėl siūlomo įstatymo galią turinčio akto 
arba dėl numatomos tarptautinės 
sutarties, atsakingas komitetas, siekdamas 
teigiamos procedūros baigties, gali 
nuspręsti pateikti Parlamentui preliminarų 
pranešimą dėl Komisijos pasiūlymo. 
Tokiame pranešime pateikiamas 
pasiūlymas dėl rezoliucijos su 
rekomendacijomis, kaip keisti ar 
įgyvendinti pasiūlymą dėl teisės akto.

Jeigu Parlamentas patvirtina nors vieną 
rekomendaciją, Pirmininkas prašo 
pratęsti nagrinėjimą kartu su Taryba.
Atsakingas komitetas, atsižvelgdamas į 
bendrų su Taryba svarstymų rezultatus, 
pateikia galutinę rekomendaciją dėl 
Parlamento pritarimo.

(Horizontalusis pakeitimas: išskyrus 56 ir 
57 straipsnius, žodžiai „Komisijos 
pasiūlymas“ ir „pasiūlymas dėl teisės 
akto“ visame Darbo tvarkos taisyklių 
tekste keičiami žodžiais „pasiūlymas dėl 
įstatymo galią turinčio akto“ arba 
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„siūlomas įstatymo galią turintis aktas“, 
nes taip tikslinga gramatiniu požiūriu).

Or. en

Pakeitimas 36

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

87a straipsnis
Deleguoti aktai

Jei teisės aktu Komisijai pavedami 
įgaliojimai papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras įstatymo galią turinčias teisės 
akto nuostatas, atsakingas komitetas:

  išnagrinėja visus deleguotų teisės aktų 
projektus, kurie Parlamentui perduodami 
jo peržiūrai per terminą, numatytą tame 
teisės akte;

 gali Parlamentui pateikti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos dėl atitinkamų pasiūlymų, 
atsižvelgiant į minėtojo teisės akto 
nuostatas.
Mutatis mutandis taikomas 88 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis skirtas perkelti į Darbo tvarkos taisykles naujai deleguotų aktų sistemai.

Pakeitimas 37

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
II a antraštinė dalis (nauja) (įtraukiama prieš 12 skyrių)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

IIa ANTRAŠTINĖ DALIS
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IŠORĖS SANTYKIAI

Or. en

Pagrindimas

Pateiktas siekiant pabrėžti šio punkto svarbą.

Pakeitimas 38

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
12 skyriaus pavadinimas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

SUTARTYS IR TARPTAUTINIAI 
SUSITARIMAI

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

Or. en

Pagrindimas

Skyrių perorganizavimo rezultatas.

Pakeitimas 39

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
92 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

92 straipsnis Išbraukta.
Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir 

saugumo politikai skyrimas
1. Prieš skiriant vyriausiąjį įgaliotinį 
bendrai užsienio ir saugumo politikai, 
Pirmininkas, remdamasis ES sutarties 21 
straipsniu, kviečia Tarybos pirmininką 
padaryti pareiškimą Parlamente. Tuo 
pačiu metu Parlamente kviečiamas 
padaryti pareiškimą ir Komisijos 
pirmininkas.
2. Skiriant naują vyriausiąjį įgaliotinį 
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bendrai užsienio ir saugumo politikai 
remiantis EB sutarties 207 straipsnio 2 
dalimi bet dar prieš jam oficialiai 
pradedant eiti pareigas, Pirmininkas 
pakviečia vyriausiąjį įgaliotinį padaryti 
pareiškimą atsakingame komitete ir 
atsakyti į jam pateiktus komiteto 
klausimus.
3. Po pareiškimo ir atsakymų, aptartų 1 ir 
2 dalyse, Parlamentas, atsakingo komiteto 
iniciatyva arba vadovaudamasis 121 
straipsniu, gali pateikti rekomendaciją.

Or. en

Pagrindimas

Vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai tampa Komisijos nariu. Todėl 
specialiosios nuostatos nėra būtinos.

Pakeitimas 40

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
93 straipsnis - pavadinimas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Specialių įgaliotinių bendrai užsienio ir 
saugumo politikai skyrimas

Specialieji įgaliotiniai

Or. en

Pakeitimas 41

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
93 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a. Tarybos paskirtas specialusis 
įgaliotinis, turintis įgaliojimus tam tikrais 
politikos klausimais, gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą atsakingame komitete 
Parlamento kvietimu arba savo paties 



PR\786857LT.doc 33/45 PE427.153v01-00

LT

iniciatyva.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies pakartojama dabartinio 94 straipsnio 3 dalies, kuri bus išbraukta, 
jei bus priimtas šis pakeitimas, formuluotė.)

Pagrindimas

Pagal tokią formuluotę suteikiama galimybė pakviesti specialiuosius įgaliotinius, kai būtina, 
o ne vien tik jų skyrimo proga.

Pakeitimas 42

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
94 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

94 straipsnis Išbraukta.
Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir 

saugumo politikai bei kitų specialių 
įgaliotinių pareiškimai

1. Mažiausiai keturis kartus per metus 
vyriausiasis įgaliotinis kviečiamas į 
Parlamentą padaryti pareiškimą. 
Taikomas 110 straipsnis.
2. Mažiausiai keturis kartus per metus 
vyriausiasis įgaliotinis kviečiamas atvykti 
į atsakingo komiteto posėdžius padaryti 
pareiškimą ir atsakyti į klausimus. 
Vyriausiasis įgaliotinis gali būti 
kviečiamas ir kitais atvejais, jei to 
pageidautų atsakingas komitetas arba 
paties vyriausiojo įgaliotinio iniciatyva.
3. Kai Taryba paskiria specialų įgaliotinį, 
turintį įgaliojimus dėl tam tikrų politikos 
klausimų, jis gali būti pakviestas padaryti 
pareiškimą atsakingame komitete 
Parlamento kvietimu arba savo paties 
iniciatyva.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 92 straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 43

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
96 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Atitinkami komitetai siekia užtikrinti, 
kad vyriausiasis įgaliotinis bendrai
užsienio ir saugumo politikai, Taryba ir 
Komisija reguliariai ir laiku informuotų 
komitetą apie Sąjungos bendros užsienio ir 
saugumo politikos plėtrą ir įgyvendinimą, 
apie numatomas išlaidas kiekvienu atveju 
kai priimamas šioje srityje sprendimas, 
turintis finansinių padarinių, bei apie kitus 
su šios politikos veiksmų įgyvendinimu 
susijusius finansinius aspektus. Išimties 
tvarka, atsižvelgiant į Tarybos, Komisijos 
ar vyriausiojo įgaliotinio prašymą, posėdis 
gali būti uždaras.

2. Atitinkami komitetai siekia užtikrinti, 
kad Komisijos pirmininko pavaduotojas ir 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai, Taryba ir 
Komisija reguliariai ir laiku informuotų 
komitetą apie Sąjungos bendros užsienio ir 
saugumo politikos plėtrą ir įgyvendinimą, 
apie numatomas išlaidas kiekvienu atveju 
kai priimamas šioje srityje sprendimas, 
turintis finansinių padarinių, bei apie kitus 
su šios politikos veiksmų įgyvendinimu 
susijusius finansinius aspektus. Išimties 
tvarka, atsižvelgiant į Tarybos, Komisijos 
ar vyriausiojo įgaliotinio prašymą, posėdis 
gali būti uždaras.
(Horizontalusis pakeitimas: „Vyriausiasis 
įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo 
politikai“ visame Darbo tvarkos taisyklių 
tekste keičiamas į „Komisijos pirmininko 
pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai“).

Or. en

Pakeitimas 44

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
96 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Kartą per metus rengiamos diskusijos 
dėl Tarybos priimto patariamojo pobūdžio

3. Du kartus per metus rengiamos 
diskusijos dėl Komisijos pirmininko 
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dokumento, kuriame pristatomi 
pagrindiniai Bendros užsienio ir saugumo 
politikos aspektai, esminiai pasirinkimai, 
taip pat jų finansinės pasekmės. Taikomos 
110 straipsnyje išdėstytos procedūros.

pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai parengto dokumento, kuriame 
pristatomi pagrindiniai bendros užsienio ir 
saugumo politikos aspektai, esminiai 
pasirinkimai, įskaitant bendrą saugumo ir 
gynybos politiką, taip pat jų finansinės
pasekmės Sąjungos biudžetui. Taikomos 
110 straipsnyje išdėstytos procedūros.

Or. en

Pakeitimas 45

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
14 skyriaus pavadinimas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

POLICIJOS IR TEISMINIS 
BENDRADARBIAVIMAS 

BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 46

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
99 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

99 straipsnis Išbraukta.
Informacijos apie policijos ir teisminį 

bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
teikimas Parlamentui

1. Atsakingas komitetas užtikrina, kad 
Parlamentas būtų visapusiškai ir nuolat 
informuojamas apie policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
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ir kad į Parlamento nuomonę būtų 
deramai atsižvelgta, Tarybai tvirtinant 
bendrąsias pozicijas, apibrėžiančias 
Sąjungos požiūrį konkrečiu klausimu 
pagal ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies a 
punktą.
2. Išimties tvarka, Komisijos ar Tarybos 
prašymu, komitetas gali nuspręsti 
posėdžiauti uždarai.
3. Svarstymas, numatytas ES sutarties 39 
straipsnio 3 dalyje, rengiamas pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2, 3 
ir 4 dalių nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 47

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
100 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

100 straipsnis Išbraukta.
Konsultavimasis su Parlamentu dėl 

policijos ir teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose

Konsultavimasis su Parlamentu, 
remiantis ES sutarties 34 straipsnio 2 
dalies b, c ir d punktais, vykdomos pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 36–39, 43, 44 ir 
55 straipsnius.
Jei tinkama, pasiūlymo svarstymas gali 
būti įrašomas vėliausiai į paskutinio 
posėdžio darbotvarkę ir yra svarstomas iki 
termino, nustatyto vadovaujantis ES 
sutarties 39 straipsnio 1 dalimi. Kai su 
Parlamentu konsultuojamasi dėl Tarybos 
sprendimo skirti Europolo direktorių ir 
valdybos narius.
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Mutatis mutandis taikomas Darbo tvarkos 
taisyklių 108 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 48

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
101 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

101 straipsnis Išbraukta.
Rekomendacijos dėl policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose
1. Komitetas, atsakingas už policijos ir 
teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose reikalus, gali 
pateikti rekomendacijas Tarybai dėl ES 
sutarties VI antraštinėje dalyje numatytų 
klausimų, gavęs Pirmininkų sueigos 
leidimą ar remdamasis pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 121 straipsnį pateiktu 
pasiūlymu.
2. Skubos atvejais 1 dalyje minėtas 
leidimas gali būti išduotas Pirmininko, 
kuris taip pat gali leisti sukviesti 
nepaprastąjį atitinkamo komiteto posėdį.
3. Taip parengtos rekomendacijos 
įrašomos į kitos Parlamento mėnesinės 
sesijos darbotvarkę. Mutatis mutandis 
taikoma 97 straipsnio 4 dalis.
(Taip pat žiūrėti 121 straipsnio 
išaiškinimą.)

Or. en
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Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 49

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
105 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Tarybai sutarus dėl Komisijos 
pirmininko kandidatūros, Pirmininkas 
pakviečia kandidatą padaryti pareiškimą
Parlamente ir pristatyti politines gaires. Po 
šio pareiškimo vyksta diskusijos.

1. Europos Vadovų Tarybai pasiūlius
Komisijos pirmininko kandidatūrą, 
Pirmininkas pakviečia kandidatą padaryti
pareiškimą Parlamente ir pristatyti 
politines gaires. Po šio pareiškimo vyksta 
diskusijos.

Taryba kviečiama dalyvauti diskusijose. Europos Vadovų Taryba kviečiama 
dalyvauti diskusijose.

2. Parlamentas patvirtina arba atmeta 
teikiamą kandidatūrą balsavusiųjų
dauguma.

2. Parlamentas renka Komisijos 
pirmininką visų savo narių balsų
dauguma.

Balsuojama slaptu balsavimu. Balsuojama slaptu balsavimu.

3. Jei kandidatas išrenkamas, Parlamento 
pirmininkas apie tai praneša Tarybai ir 
paprašo, kad ji ir išrinktas Komisijos 
pirmininkas bendru sutarimu teiktų
komisarų kandidatūras.

3. Jei kandidatas išrenkamas, Parlamento 
pirmininkas apie tai praneša Tarybai ir 
paprašo, kad ji ir išrinktas Komisijos 
pirmininkas bendru sutarimu teiktų
Komisijos narių kandidatūras.

4. Jei Parlamentas kandidato nepatvirtina, 
Pirmininkas prašo Tarybos teikti naują
kandidatūrą.

4. Jei kandidatas nesurenka būtinos 
daugumos, Pirmininkas paprašo Europos 
Vadovų Tarybos per vieną mėnesį 
pasiūlyti naują kandidatą rinkimams 
pagal tą pačią procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į naują Parlamento teisę rinkti Komisijos pirmininką.

Pakeitimas 50

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
107 a straipsnis (naujas)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

107a straipsnis
Teisėjų ir generalinių advokatų skyrimas 

Teisingumo Teisme
Parlamentas, gavęs savo atsakingo 
komiteto pasiūlymą, paskiria kandidatą į 
septynių asmenų grupę, kuri nagrinėja 
Teisingumo Teismo teisėjų arba 
generalinių advokatų kandidatūrų 
tinkamumo klausimą.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka naują Parlamento vaidmenį kandidatų Teisingumo Teisme skyrimo procedūroje.

Pakeitimas 51

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
121 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Frakcija arba mažiausiai keturiasdešimt 
Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą 
dėl rekomendacijos Tarybai dėl klausimų, 
kuriuos reglamentuoja ES sutarties V ir VI 
antraštinės dalys arba, jei su Parlamentu 
nebuvo konsultuotasi dėl tarptautinio 
susitarimo, kaip numatyta Darbo tvarkos 
taisyklių 90 ir 91 straipsniuose.

1. Frakcija arba mažiausiai keturiasdešimt 
Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą 
dėl rekomendacijos Tarybai dėl klausimų, 
kuriuos reglamentuoja Europos Sąjungos
sutarties V antraštinė dalis arba, jei su 
Parlamentu nebuvo konsultuotasi dėl 
tarptautinio susitarimo, kaip numatyta 
Darbo tvarkos taisyklių 90 ir 91 
straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Dabar galiojančios ES sutarties VI antraštinės dalies nuostatos dėl policijos ir teismų 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose keičiamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
V antraštinės dalies nuostatomis, pagal kurias su Parlamentu konsultuojamasi dėl minėtųjų 
klausimų.
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Pakeitimas 52

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
131 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Pirmininko siūlymu, Pirmininkų sueiga 
skiria savo delegacijos narius į COSAC ir 
gali jiems suteikti įgaliojimus. Delegacijai 
vadovauja vienas Pirmininko 
pavaduotojų, atsakingų už ryšių su 
nacionaliniais parlamentais palaikymą.

1. Pirmininko siūlymu, Pirmininkų sueiga 
skiria savo delegacijos narius į COSAC ir 
gali jiems suteikti įgaliojimus. Delegacijai 
vadovauja komiteto, atsakingo už Europos 
integracijos institucinius aspektus, 
pirmininkas. 

2. Kiti delegacijos nariai parenkami 
atsižvelgiant į COSAC susitikimo metu 
svarstomą temą bei į Parlamento bendrą 
politinę pusiausvyrą. Po kiekvieno 
susirinkimo delegacija pateikia pranešimą.

2. Kiti delegacijos nariai parenkami 
atsižvelgiant į COSAC susitikimo metu 
svarstomą temą ir, jei įmanoma, 
įtraukiami atitinkamus klausimus 
sprendžiančių komitetų pirmininkai ir 
pranešėjai. Be to, tinkamai atsižvelgiama į 
Parlamento bendrą politinę pusiausvyrą Po 
kiekvieno susirinkimo delegacija pateikia 
pranešimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į Darbo tvarkos taisykles perkeliamos Europos Parlamento 2009 m. gegužės 
7 d. rezoliucijos dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių plėtojimo pagal 
Lisabonos sutartį (P6_TA(2009)0388), pagrįstos Konstitucinių reikalų komiteto pranešimu 
Nr. A6-0133/2009 (pranešėjas  Elmar Brok), nuostatos. Šioje rezoliucijoje teigiama, kad 
Konstitucinių reikalų komitetas ir specializuoti komitetai, sprendžiantys COSAC posėdžio 
darbotvarkėje numatytus klausimus, turėtų aktyviau dalyvauti rengiant COSAC posėdžius ir 
kad juose šiems komitetams turėtų būti gausiau atstovaujama.

Pakeitimas 53

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
132 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Pirmininkų sueiga skiria Parlamento 
delegacijos narius į visus konventus,
konferencijas ar į kitus analogiškus 
organus, kuriuose dalyvauja parlamentų 

Pirmininkų sueiga skiria Parlamento 
delegacijos narius į visas konferencijas ar į 
kitus analogiškus organus, kuriuose 
dalyvauja parlamentų atstovai, ir suteikia 
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atstovai, ir suteikia savo delegacijai 
įgaliojimus pagal atitinkamas Parlamento 
rezoliucijas. Delegacija išsirenka savo 
pirmininką ir, esant reikalui, vieną ar 
daugiau pirmininko pavaduotojų.

savo delegacijai įgaliojimus pagal 
atitinkamas Parlamento rezoliucijas.
Delegacija išsirenka savo pirmininką ir, 
esant reikalui, vieną ar daugiau pirmininko 
pavaduotojų.

Or. en

Pagrindimas

Parlamento atstovavimas konvente aptartas 74 a straipsnyje (naujas).

Pakeitimas 54

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
149 straipsnio 12 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

12. Nepažeisdamas EB sutarties 197
straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško 
būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos
ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms 
skiriamo laiko.

12. Nepažeisdamas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 230 straipsnio nuostatų, 
Pirmininkas ieško būdų, kaip pasiekti 
sutarimą su Komisijos, Tarybos atstovais ir 
Europos Vadovų Tarybos pirmininku dėl 
jų kalboms skiriamo laiko.

Or. en

(Ši dalis tampa paskutine 149 straipsnio dalimi.)

Pagrindimas

Pritaikymas prie Europos Vadovų Tarybos pakitusio statuso.

Pakeitimas 55

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
204 straipsnis - pavadinimas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Ombudsmeno paskyrimas Ombudsmeno rinkimai

Or. en
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Pagrindimas

Techninis formuluotės pritaikymas prie Sutarties.

Pakeitimas 56

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
204 straipsnio 7 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7. Paskirtasis asmuo nedelsiant kviečiamas 
prisiekti Teisingumo Teisme.

7. Išrinktasis asmuo nedelsiant kviečiamas 
prisiekti Teisingumo Teisme.

Or. en

Pagrindimas

Techninis formuluotės pritaikymas prie Sutarties.

Pakeitimas 57

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
V priedo 2 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.
Norma

1. Atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas, 
bet kuris Parlamento narys gali pateikti ir 
pristatyti pasiūlymus dėl naujos 
didžiausios išlaidų normos nustatymo.
2. Tokie pasiūlymai yra priimtini tik tuo 
atveju, jei jie pateikiami raštu ir pasirašyti 
ne mažiau kaip keturiasdešimties 
Parlamento narių arba pateikti frakcijos 
ar komiteto vardu.
3. Pirmininkas nustato pasiūlymų 
pateikimo terminą.
4. Atsakingas komitetas pateikia 
pranešimą dėl šių pasiūlymų prieš jų 
svarstymą Parlamento plenarinio posėdžio 
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metu.
5. Tada Parlamentas balsuoja dėl 
pasiūlymų. 
Parlamentas priima sprendimą visų narių 
balsų dauguma ir trijų penktadalių 
balsavusių narių dauguma.
Jei Taryba praneša Parlamentui, kad ji 
sutinka dėl naujos normos nustatymo, 
plenarinio posėdžio metu Pirmininkas 
paskelbia, kad pakeista norma yra 
priimta.
Priešingu atveju, Tarybos pozicija 
perduodama atsakingam komitetui.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 58

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
V priedo 5 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Tarybos nutarimų svarstymas - antrasis 

etapas
1. Jei Taryba pakeitė vieną ar daugiau 
Parlamento padarytų pakeitimų, iš dalies 
pakeistas tekstas perduodamas 
atsakingam komitetui.
2. Laikydamasis toliau išdėstytų sąlygų, 
bet kuris Parlamento narys gali pateikti ir 
pristatyti pakeitimų projektus Tarybos 
pakeistiems tekstams.
3. Tokie projektai yra priimtini tik tuo 
atveju, jei jie pateikiami raštu ir yra 
pasirašyti ne mažiau kaip 
keturiasdešimties Parlamento narių arba 
pateikti frakcijos ar komiteto vardu ir 
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juose išlaikytas išlaidų ir pajamų 
balansas. 49 straipsnio 5 dalis netaikoma.
Pakeitimų projektai priimtini tik jei juose 
pateikiami pakeitimai Tarybos 
pakeistiems tekstams.
4. Pirmininkas nustato pakeitimų projektų 
pateikimo terminą.
5. Atsakingas komitetas pateikia savo 
nuomonę dėl Tarybos pakeistų tekstų ir 
dėl pateiktų pakeitimų projektų Tarybos 
pakeistiems tekstams.
6. Pakeitimų projektai Tarybos 
pakeistiems tekstams pateikiami 
balsavimui plenarinio posėdžio metu, 
nepažeidžiant 3 straipsnio 4 dalies antros 
pastraipos. Parlamentas priima 
sprendimą visų narių balsų dauguma ir 
trijų penktadalių balsavusių narių 
dauguma. Jei pakeitimų projektai 
priimami, Tarybos pakeistas tekstas 
laikomas atmestu. Jei jie atmetami, 
Tarybos pakeistas tekstas laikomas 
priimtu.
7. Tarybos svarstymų dėl Parlamento 
priimtų siūlomų pataisų rezultatų 
santrauka pateikiama diskusijoms, po 
kurių gali būti balsuojama dėl pasiūlymo 
dėl rezoliucijos.
8. Baigus šiame straipsnyje numatytą 
procedūrą, Pirmininkas, atsižvelgdamas į 
6 straipsnio nuostatas, plenarinio 
posėdžio metu paskelbia, kad biudžetas 
yra galutinai patvirtintas. Jis pasirūpina 
jo paskelbimu Oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.
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Pakeitimas 59

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
V priedo 6 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Visiškas atmetimas

1. Komitetas arba ne mažiau kaip 
keturiasdešimt Parlamento narių dėl 
svarbių priežasčių gali pateikti pasiūlymą 
atmesti visą biudžeto projektą. Toks 
pasiūlymas priimtinas tik tuo atveju, jei 
yra pateikiamas su rašytiniais 
paaiškinimais per Pirmininko nustatytą 
terminą. Atmetimo motyvai negali būti 
prieštaringi.
2. Prieš pateikiant tokį pasiūlymą 
balsavimui Parlamente, atsakingas 
komitetas pateikia dėl jo nuomonę.
Parlamentas priima sprendimą visų narių 
balsų dauguma ir dviejų trečdalių 
balsavusių narių dauguma. Jei 
pasiūlymas priimamas, visas biudžeto 
projektas grąžinamas Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.


