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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 196 straipsnio dėl komitetuose 
taikytinų plenarinio posėdžio nuostatų pakeitimo
(2011/2257(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo (B7-0479/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

kadangi:

A. Parlamentas siekia laikytis aukščiausių demokratinės atskaitomybės ir skaidrumo 
standartų, ypač vykdydamas teisėkūros veiklą;

B. Parlamento įgaliojimai teisėkūros srityje buvo išplėsti priėmus Lisabonos sutartį;

C. Parlamento siekis taikant įprastą teisėkūros procedūrą susitarti per pirmąjį svarstymą 
reiškia, kad daugelis svarbių teisėkūros sprendimų priimama komitetų lygmeniu,

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
196 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Komiteto posėdžiams mutatis mutandis
taikomi 12–14, 17, 18, 36–44, 
148 straipsniai, 149 straipsnio 2 ir 10 dalys, 
152, 154, 156–159, 161 straipsniai, 
163 straipsnio 1 dalis, 164, 165, 168, 169, 
171–174, 177 ir 178 straipsniai.

Komiteto posėdžiams mutatis mutandis
taikomi 12–14, 17, 18, 36–44, 
148 straipsniai, 149 straipsnio 2 ir 10 dalys, 
152, 154, 156–159, 161 straipsniai, 
163 straipsnio 1 dalis, 164, 165, 
166 straipsniai, 167 straipsnio 2 dalis,168, 
169, 171–174, 177 ir 178 straipsniai.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti Parlamento veiklą su gerąja kitų parlamentų patirtimi ir 
atsižvelgti į teisėkūros pareigas, kurių padaugėjo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Siekiant 
užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, galutinis balsavimas dėl visų teisėkūros 
pranešimų (nesvarbu, kokiu teisėkūros proceso etapu) turėtų būti vykdomas taikant vardinį 
balsavimą, o rezultatai įrašomi į posėdžio protokolą.


