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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 20 ir 27 straipsnių pakeitimo ir 48 
straipsnio 2 dalies ir 50 straipsnio išaiškinimo
(2012/2012(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko 2011 m. kovo 17 d. ir rugsėjo 
27 d. laiškus,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

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
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimai

3a. Siekdamas, kad Parlamento 
procedūros būtų vykdomos sklandžiai, 
Parlamento pirmininkas Komitetų 
pirmininkų sueigos pirmininko siūlymu, 
pateiktu pagal 27 straipsnio 2 dalies
trečioje pastraipoje numatytus 
reikalavimus, gali nuspręsti taikyti bet 
kokias tinkamas priemones, įskaitant, jei 
reikia, pakeisti arba panaikinti 
Parlamento komiteto ar jo pirmininko 
priimtą sprendimą dėl procedūros. 
Parlamento pirmininko sprendimas yra 
neginčijamas.

Or. fr
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Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
27 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

2. Komitetų pirmininkų sueiga gali teikti
rekomendacijas Pirmininkų sueigai dėl 
komitetų darbų ir dėl mėnesinių sesijų 
darbotvarkės rengimo.

2. Komitetų pirmininkų sueiga užtikrina, 
kad būtų tinkamai koordinuojama 
Parlamento komitetų veikla. Ji teikia
rekomendacijas Pirmininkų sueigai dėl 
komitetų darbų ir dėl mėnesinių sesijų 
darbotvarkės rengimo.

Jei kurio nors Parlamento komiteto 
pirmininkas pastebi, kad skiriasi 
nuomonės dėl komitetų bendradarbiavimo 
ir atitinkamų teisių ir pareigų paisymo, šis 
klausimas teikiamas Komitetų pirmininkų 
sueigai. 
Jei Komitetų pirmininkų sueigos 
pirmininkas konstatuoja, kad komitetas 
grubiai pažeidė Darbo tvarkos taisyklių 
nuostatas arba sąžiningo komitetų 
bendradarbiavimo taisykles ir dėl to iškilo 
didelė grėsmė sklandžiam Parlamento 
procedūrų vykdymui, jis, išklausęs 
atitinkamų komitetų pirmininkus, gali 
siūlyti Parlamento pirmininkui pagal 20 
straipsnio 3a dalį imtis tinkamų 
priemonių.

Or. fr

Pakeitimas 3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
48 straipsnio 2 dalis išaiškinimas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Darbo su susijusiais komitetais 
procedūros atveju pranešėjo išimtines 
teises dėl klausimų, kurie priskiriami 
išimtinei susijusio komiteto 
kompetencijai, įgyvendina šio komiteto 



PR\890629LT.doc 5/8 PE480.747v01-00

LT

nuomonės referentas. Bendrų komitetų 
posėdžių atveju pranešėjai gali teikti 
pakeitimus tik bendru sutarimu.

Or. fr

Pakeitimas 4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
50 straipsnio ketvirtos įtraukos išaiškinimas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Išimtinė teisė teikti pakeitimus tiesiogiai 
plenariniame posėdyje pagal ketvirtą 
įtrauką yra specialioji nuostata, kurios 
tikslas – suteikti galimybę Parlamentui 
plenariniame posėdyje minėtoje įtraukoje 
numatytomis sąlygomis išspręsti 
klausimus, dėl kurių negalėjo susitarti 
atsakingas komitetas ir susijęs komitetas. 
Kitos Darbo tvarkos taisyklių nuostatos, 
kuriomis susiaurinamos teisės teikti 
pakeitimus, netaikomos susijusio komiteto 
teisėms, numatytoms toje įtraukoje.

Or. fr
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AIŠKINAMOJO DALIS

2011 m. kovo 17 d. laiške Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas paprašė mūsų komiteto 
paaiškinti, ar 48 straipsnio 2 dalies nuostatos, kuriose įtvirtinamos pranešimų savo iniciatyva 
pakeitimų pateikimo plenariniame posėdyje taisyklės, gali trukdyti susijusiam komitetui teikti 
pakeitimus plenariniame posėdyje pagal 50 straipsnio ketvirtą įtrauką.

2011 m. rugsėjo 27 d. laiške Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas taip pat išreiškė 
susirūpinimą dėl 50 straipsnio taikymo, susijusio su faktišku atsakingo komiteto ir susijusio (-
ių) komiteto (-ų) įsipareigojimų dėl teksto dalių, kurios priklauso išimtinei ar bendrai 
kompetencijai, laikymusi. Jis mūsų komiteto paprašė apsvarstyti galimybę įdiegti 
mechanizmą, kurio tikslas būtų užtikrinti, kad įsipareigojimų būtų laikomasi abipusiškai. 

Dabartinė padėtis

50 straipsnyje nustatoma susijusių komitetų bendradarbiavimo tvarka ir šio straipsnio 
ketvirtos įtraukos antrame sakinyje, kaip suformuluota dabar, numatyta: „Jei atsakingas 
komitetas atmeta pakeitimus tais klausimais, kurie priklauso bendrai atsakingo komiteto ir 
susijusio komiteto kompetencijai, susijęs komitetas gali teikti tuos pakeitimus tiesiogiai 
Parlamentui“. Visgi ši nuostata prieštarauja 48 straipsnio 2 daliai, kurioje apribojama 
galimybė teikti pranešimų savo iniciatyva pakeitimus: juos gali teikti atsakingo komiteto 
pranešėjas tik tais atvejais, kai reikia atsižvelgti į naują informaciją, arba viena dešimtoji 
Parlamento narių.

Kadangi 48 straipsnio 2 dalimi buvo remiamasi siekiant plenariniuose posėdžiuose susijusio 
komiteto pateiktus pakeitimus paskelbti nepriimtinais, Komitetų pirmininkų sueigos 
pirmininko prašyme prašoma paaiškinti ryšį tarp 50 straipsnio ir 48 straipsnio 2 dalies.

Tikslas, kurio siekiama

48 straipsnis buvo įtrauktas siekiant, kad būtų greičiau svarstomi ir priimami pranešimai savo 
iniciatyva plenariniuose posėdžiuose. Todėl reikėtų kelti klausimą, kiek šis tikslas 
neprieštarauja tam, kad teisė teikti pakeitimus būtų suteikta susijusio komiteto pranešėjui. 
Suteikti pernelyg plačią teisę teikti pakeitimus iš tiesų reikštų atidaryti Pandoros skrynią ir 
sumenkinti priimant šį straipsnį turėtus ketinimus.

Kita vertus, 50 straipsnis grindžiamas sąžiningo susijusių komitetų bendradarbiavimo 
principu vykstant procedūrai, pagal kurią paprastai paskutinį žodį taria atsakingas komitetas, 
išskyrus klausimus, priskiriamus išimtinei susijusio komiteto kompetencijai. Negalima 
visiškai atmesti rizikos, kad atsakingas komitetas gali piktnaudžiauti savo padėtimi, nes nėra 
galimybės imtis veiksmų ir (arba) apskųsti, jei nepaisoma bendru sutarimu nustatytų taisyklių. 
50 straipsnio ketvirtos įtraukos antrame sakinyje numatyta apsauginė priemonė, kuri leidžia 
susijusiam komitetui teikti pakeitimus tiesiogiai plenariniame posėdyje, visgi prieštarauja 48 
straipsnio 2 dalies nuostatai. 

Taigi siekiama tikslo paaiškinti ryšį tarp šių dviejų straipsnių stengiantis, kiek galima, 
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neapsunkinti pranešimų savo iniciatyva svarstymo ir priėmimo plenariniame posėdyje 
procedūros ir taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi sąžiningo susijusių komitetų 
bendradarbiavimo principo vykstant 50 straipsnyje numatytai procedūrai.

Taigi reikia išsiaiškinti:

a) ar reikėtų susijusio komiteto pranešėjui suteikti teisę teikti pranešimų savo iniciatyva 
pakeitimus,

b) ar ši teisė turi būti tokia pati, kokia suteikta atsakingo komiteto pranešėjui, ar reikėtų ją 
apriboti paliekant tik klausimus, kurie priskiriami išimtinei susijusio komiteto kompetencijai,

c) ar reikia teisei teikti pakeitimus tiesiogiai plenariniame posėdyje (50 straipsnio ketvirta 
įtrauka) taikyti 48 straipsnio 2 dalies apribojimus, ar reikia teisę teikti pakeitimus tiesiogiai 
plenariniams posėdžiams/Parlamentui laikyti specialiąja nuostata, kurios tikslas – užtikrinti 
susijusiųjų komitetų išimtines teises visais svarstymo Parlamente etapais,

d) ar nereikia taip pat kelti klausimo, ar nebūtų tikslinga pasinaudoti šiuo prašymu ir taip pat 
atsižvelgti į bendrų komitetų atvejį.

Abiejų straipsnių išaiškinimas, pateikiamas pranešimo projekte, remiasi prielaida, kad:

– susijusio komiteto pranešėjas turi turėti tokias pačias išimtines teises, kokios suteiktos 
atsakingo komiteto pranešėjui, turint mintyje klausimus, kurie priskiriami išimtinei jo 
kompetencijai;

– būtinybė apsaugoti ir užtikrinti susijusių komitetų išimtines teises parodo tai, kad jokiais 
būdais negalima susiaurinti 40 straipsnio ketvirtos įtraukos taikymo srities;

– bendros procedūros pranešimo atveju abu pranešėjai turi veikti bendru sutarimu.

Spręsti problemą plačiau?

Nors Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko pateiktuose prašymuose prašoma įdiegti 
mechanizmą, kurio tikslas būtų išspręsti galimus konfliktus tarp susijusių komitetų rengiant 
pranešimus savo iniciatyva, galima pagrįstai kelti klausimą, ar nereikėtų pasinaudoti šiais 
prašymais ir įdiegti platesnį mechanizmą, kuris suteiktų Komitetų pirmininkų sueigai teisę 
imtis priemonių siekiant išspręsti įvairius tarp Parlamento komitetų kylančius konfliktus, 
nesvarbu, ar šie konfliktai kyla dėl 50 straipsnio taikymo, ar jie susiję su kitais klausimais.

Todėl reikia kelti klausimą, ar būtų naudinga įsteigti organą, kuris nagrinėtų nuomonę 
teikiančio komiteto arba susijusio komiteto, kurie galėtų pateikti pakankamai įrodymų, kad 
atsakingas komitetas tyčia ir grubiai pažeidė sąžiningo komitetų bendradarbiavimų taisyklių, 
prašymus. 

Jei pasirinktume šį kelią, atrodo, reikėtų papildyti Darbo tvarkos taisyklių 20 ir 27 straipsnius, 
kad Parlamento pirmininkui būtų aiškiai suteiktos galios po procedūros, kurioje dalyvauja 
Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas, galutinai išspręsti bet kokius procedūrinius 
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konfliktus, kurie galėtų iškilti tarp Parlamento komitetų, nepaisant atskirų atvejų, kurie gali 
rastis taikant 50 straipsnį ir 48 straipsnio 2 dalį.


