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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio 
nuostatų dėl Europos Parlamento sudėties likusiu 2009–2014 m. kadencijos laikotarpiu, 
projekto
(17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos Pirmininko 2009 m. gruodžio 18 d. laišką 
Europos Parlamento Pirmininkui dėl Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio 
nuostatų (17196/2009),

– atsižvelgdamas į ES sutarties 48 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Europos Vadovų Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0001/2010),

– atsižvelgdamas į ES sutarties 14 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėtą prie 
Lisabonos sutarties,

– atsižvelgdamas į 1976 m. rugsėjo 20 d. aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų 
vadovaujantis tiesioginio visuotinio balsavimo teise,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento sudėties1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 11–12 d. ir 2009 m. birželio 18–19 d. vykusių Europos 
Vadovų Tarybos susitikimų išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 11 straipsnio 4 dalį ir 74a straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi ES sutarties 14 straipsnio 2 dalyje, kaip pateikiama Lisabonos sutartyje, 
numatyta, kad Europos Parlamento iniciatyva ir gavusi jo pritarimą Europos Vadovų 
Taryba vienbalsiai priima sprendimą, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis,

B. kadangi, atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties įsigaliojimą ir remdamasis šios sutarties 
Protokolu Nr. 36, Europos Parlamentas savo minėtojoje 2007 m. spalio 11 d. rezoliucijoje, 
susijusioje su A. Lamassoure'o ir A. Severino pranešimu, pateikė Europos Vadovų 
Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projektą,

C. kadangi, kai buvo pasirašyta Lisabonos sutartis, Europos Vadovų Taryba dar nebuvo 
priėmusi oficialaus sprendimo dėl Europos Parlamento sudėties, tačiau, padidinusi bendrą 
EP narių skaičių nuo iš pradžių numatytų 750 iki 751, išreiškė pritarimą minėtojoje 
rezoliucijoje pateiktam pasiūlymui,

                                               
1 OL C 227 E, 2008 9 4, p. 132.
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D. kadangi pagal Europos Vadovų Taryboje pasiektą susitarimą bendras EP narių skaičius 
buvo padidintas 15 narių, palyginti su Nicos sutartimi (nuo 736 iki 751), ir 12 valstybių 
narių buvo paskirstyta 18 papildomų vietų, o Vokietijai, atsižvelgiant į ES sutartyje 
nustatytą didžiausią vietų skaičių, buvo skirta 3 vietomis mažiau, 

E. kadangi vykstant 2009 m. Europos rinkimams Lisabonos sutartis dar nebuvo įsigaliojusi, 
taigi jie vyko laikantis Nicos sutarties nuostatų ir dabar Europos Parlamentas turi 736 
narius,

F. kadangi 2009 m. gruodžio 1 d. pagaliau įsigaliojo Lisabonos sutartis, taigi 18 papildomų 
EP narių iš 12 valstybių narių dabar turėtų teisėtai pradėti eiti savo pareigas,

G. kadangi, remiantis 1976 m. rugsėjo 20 d. akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų 
remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 5 straipsniu, prasidėjus kadencijai EP narių 
įgaliojimai nenutraukiami, vadinasi, esamo EP narių iš Vokietijos skaičiaus sumažinti 
trimis negalima,

H. kadangi dėl 2009–2010 m. kadencijos metu EP narių gretas papildžiusių 18 narių bendras 
EP narių skaičius pakils iki 754 ir kadangi dėl to, kad šis skaičius viršija Lisabonos 
sutartyje numatytą EP narių skaičių (751), reikia iš dalies keisti pirminę teisę,

I. kadangi jau 2008 m. gruodžio 11–12 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
išvadose numatyta, kad turės būti priimtos pereinamojo laikotarpio nuostatos, kad būtų 
sudarytos sąlygos šios kadencijos metu atvykti papildomiems nariams, ir kadangi 2009 m. 
birželio 18–19 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose nustatytos 
taisyklės, pagal kurias turi būti laikinai padidinamas Europos Parlamento narių skaičius, 

J. kadangi, savo ruožtu, Europos Parlamentas 2009 m. lapkričio 25 d. iš dalies pakeitė savo 
Darbo tvarkos taisykles, kad papildomiems nariams būtų sudarytos sąlygos atvykti kaip 
stebėtojams, kol įsigalios priemonės, pagal kurias jiems bus leidžiama eiti savo pareigas,

1. mano, Europos Vadovų Tarybos prašymas iš dalies pakeisti Protokolą Nr. 36 yra tiesiogiai 
susijęs su naujomis Lisabonos sutarties nuostatomis, ir šis pakeitimas bus tinkamas 
sprendimas, sudarysiantis sąlygas visoms valstybėms narėms, kurioms numatyta 
papildomų vietų, paskirti savo narius;

2. apgailestauja dėl to, kad Taryba laiku nepriėmė reikiamų priemonių, kurios papildomiems 
nariams būtų sudariusios galimybę eiti savo pareigas, kai tik įsigaliojo Lisabonos sutartis, 
ir dėl to, kad vienas iš daliniame pakeitime, kurį prašoma atlikti, numatytų sprendimų 
neatititinka 1976 m. akto principų, pagal kuriuos Europos Parlamento nariai turi būti 
renkami tiesiogiai, o ne netiesiogiai, remiantis nacionalinių parlamentų rinkimais;

3. vis dėlto pritaria minčiai sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją su sąlyga, kad joje būtų 
aptariamas tik pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl Europos Parlamento sudėties likusiu 
2009–2014 m. kadencijos laikotarpiu klausimas;

4. primena, kad laikotarpiu nuo Protokolo Nr. 36 dalinio pakeitimo priėmimo iki jo 
įsigaliojimo papildomi EP nariai, remiantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 11 
straipsnio 4 dalimi, turės galimybę būti stebėtojais;
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5. be to, primena, kad bet kokiu atveju Europos Vadovų Taryba sprendimą, kuriuo bus 
nustatyta Europos Parlamento sudėtis, turi priimti reikiamu laiku prieš baigiantis 
dabartinei kadencijai ir kad, remdamasis ES sutarties 14 straipsnio 2 dalimi, Parlamentas 
šiuo klausimu pateiks iniciatyvą;

6. be to, pabrėžia, kad naujuose sprendimuose dėl Europos Parlamento sudėties reikia 
atsižvelgti į tuo tarpu galintį įvykti naujų šalių įstojimą, taigi reikia numatyti, kiek vietų 
bus skiriama naujosioms valstybėms narėms; 

7. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


