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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio pakeitimo
(2011/2058(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pirmininko 2010 m. lapkričio 11 d. laišką,

– atsižvelgdamas į savo teminio skyriaus tyrimą „Rašytiniai pareiškimai Europos 
Parlamente: proceso ir poveikio apžvalga“ (angl. Written declarations in the European 
Parliament: a review of process and impact) (PE 462.424),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

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

kadangi:
A. per daugelį metų Parlamento galios gerokai padidėjo, taigi Parlamentas užsitikrino 

patikimas priemones, kuriomis naudodamasis gali daryti įtaką sprendimų, susijusių su 
dauguma Sąjungos veiklos sričių, priėmimo procesui Europos Sąjungoje,

B. praeityje rašytiniai pareiškimai buvo naudinga priemonė, kuria naudojantis buvo galima 
atkreipti dėmesį į klausimus, keliančius ypatingą Sąjungos piliečių susirūpinimą,

C. rašytiniai pareiškimai naudojami nuolat, tačiau nelabai dideliais kiekiais; tik nedidelė jų 
dalis gauna būtiną daugumos Parlamento narių pritarimą,

D. dauguma rašytinių pareiškimų nustoja galioti pasibaigus Darbo tvarkos taisyklėse 
nurodytam laikotarpiui,

E. dauguma priimtų rašytinių pareiškimų adresuoti Komisijai, kuri, kaip pripažįstama, yra 
vienintelė institucija, atsakanti į juose pateiktus klausimus,

F. šiuose atsakymuose daugeliu atveju apsiribojama priminimu apie Komisijos vykdomą 
veiklą ir tik išskirtiniais atvejais juose kalbama apie specifinius veiksmus, paminėtus 
rašytiniame pareiškime,

G. Parlamentui įgyjant vis daugiau galių rašytinių pareiškimų svarba gerokai sumažėjo,

H. darbotvarkių rengimo ir įtakos institucijų priimamiems sprendimams požiūriais rašytinių 
pareiškimų poveikis labai nedidelis, taigi gali susidaryti neteisingas įspūdis dėl jų 
veiksmingumo,

I. turėtų būti laipsniškai ribojamas rašytinių pareiškimų naudojimas ir per kitą kadenciją 
Parlamentas turėtų svarstyti, ar nereikėtų jų visiškai atsisakyti,

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

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

3. ragina Biurą apsvarstyti dabartines saugumui taikomas taisykles siekiant išvengti pernelyg 
didelės rašytinių pareiškimų reklamos ir užtikrinti, kad Parlamento nariai galėtų 
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netrukdomi patekti į Parlamento rūmus;

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

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kuriame neaptariami tie klausimai, kurie 
nagrinėjami šiuo metu vykstančiame 
teisėkūros procese. Parlamento 
pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia 
atskirai. Rašytiniai pareiškimai 
spausdinami ir platinami oficialiosiomis 
kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų 
pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis 
registras yra viešas ir jį galima rasti prie 
įėjimo į posėdžių salę per Parlamento 
mėnesines sesijas arba atitinkamoje 
kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje 
laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

1. Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai 
gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 
200 žodžių pareiškimą išimtinai Europos 
Sąjungos kompetencijai priklausančiais 
klausimais, kuriame neaptariami tie 
klausimai, kurie nagrinėjami šiuo metu 
vykstančiame teisėkūros ar su teisėkūra 
nesusijusiame procesuose. Parlamento 
pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia 
atskirai. Rašytiniai pareiškimai skelbiami
oficialiosiomis kalbomis Parlamento 
tinklavietėje ir elektroniniu būdu 
išplatinami visiems Parlamento nariams. 
Kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra 
įrašomi į elektroninį registrą. Šis registras 
yra viešas ir jį galima pasiekti naudojantis 
Parlamento tinklaviete.

Or. en

Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

2. Bet kuris Parlamento narys gali 
pasirašyti po pareiškimu, įrašytu į registrą.

2. Bet kuris Parlamento narys gali 
pasirašyti po pareiškimu, įrašytu į registrą. 
Jį galima atsiimti bet kuriuo metu, kol 
nesibaigė trijų mėnesių nuo pareiškimo 
įtraukimo į registrą laikotarpis.

Or. en
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Pakeitimas 3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Parlamento pirmininkas 
apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia 
pasirašiusiųjų pavardes protokole ir tai, kad 
pareiškimo tekstas priimtas.

3. Jei baigiantis trijų mėnesių nuo jo 
įtraukimo į registrą laikotarpiui po 
pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Parlamento pirmininkas 
apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia 
pasirašiusiųjų pavardes protokole ir tai, kad 
pareiškimo tekstas priimtas.

Or. en

Pakeitimas 4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

5. Rašytinis pareiškimas, kuris registre yra 
ilgiau kaip tris mėnesius ir po kuriuo 
nepasirašo ne mažiau kaip pusė visų 
Parlamento narių, anuliuojamas.

5. Rašytinis pareiškimas, kuris registre yra 
ilgiau kaip tris mėnesius ir po kuriuo 
nepasirašo ne mažiau kaip pusė visų 
Parlamento narių, anuliuojamas be 
galimybės pratęsti šį trijų mėnesių 
laikotarpį.

Or. en


