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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio dėl pritarimo procedūros 
pakeitimo
(2012/2124(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko 2011 m. gruodžio 9 d. laišką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. primena, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną ir bus taikomi toms 
pritarimo procedūroms, kurioms atsakingas komitetas rekomendacijos dar nepriėmė;

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

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
81 straipsnis

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, atsižvelgdamas į atsakingo 
komiteto rekomendaciją, kurioje siūloma 
pritarti šiam teisės aktui arba jį atmesti. Į 
rekomendaciją įtraukiamos 
nurodomosios, bet ne konstatuojamosios 
dalys. Į ją gali būti įtraukta trumpa 
aiškinamoji dalis, už kurią atsakingas 
pranešėjas; dėl jos nebalsuojama. 
Komitete pasiūlyti pakeitimai priimtini tik 
tuo atveju, jei jais siekiama iš pagrindų 
pakeisti rekomendaciją, kaip siūlo 
pranešėjas.
2. Atsakingas komitetas kartu su savo 
rekomendacija gali pateikti su teisėkūra 
nesusijusį pasiūlymą dėl rezoliucijos.
3. Atsakingas komitetas nedelsdamas 
nagrinėja prašymą dėl pritarimo. Jei 
atsakingas komitetas nepriėmė 
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rekomendacijos per keturis mėnesius nuo 
tos dienos, kai į jį kreiptasi su prašymu dėl 
pritarimo, Pirmininkų sueiga gali įtraukti 
šį klausimą į darbotvarkę svarstyti kitoje 
mėnesinėje sesijoje.

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

4. Dėl teisės akto, kurį, remiantis Europos 
Sąjungos sutartimi arba Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo, galima priimti 
tik gavus Parlamento pritarimą, 
Parlamentas sprendžia vienu balsavimu 
siekiant pritarimo, neatsižvelgiant į tai, ar 
atsakingo komiteto rekomendacijoje 
siūloma šį aktą priimti ar atmesti, ir dėl 
šio teisės akto 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, arba, jei dauguma nenurodyta, 
balsavusiųjų daugumą. Jei nepavyko 
gauti reikiamos balsų daugumos, 
laikoma, kad siūlomas aktas nepriimtas.

2. Stojimo sutartims, tarptautiniams 
susitarimams bei siekiant nustatyti, kad 
valstybė narė rimtai ir nuolat pažeidinėja 
bendruosius principus, atitinkamai taikomi 
74c, 74e ir 90 straipsniai. Tvirtesnio 
bendradarbiavimo procedūrai toje srityje, 
kuriai taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra, taikomas Darbo tvarkos 
taisyklių 74g straipsnis.

5. Be to, tarptautiniams susitarimams, 
stojimo sutartims, bei siekiant nustatyti, 
kad valstybė narė rimtai ir nuolat 
pažeidinėja pagrindinius principus, 
siekiant nustatyti Parlamento sudėtį, 
vykdyti tvirtesnį valstybių narių 
bendradarbiavimą ar priimti daugiametę 
finansinę programą, atitinkamai taikomi 
90, 74c, 74e, 74f, 74g ir 75 straipsniai.

3. Kai reikalingas Parlamento pritarimas 
dėl siūlomo įstatymo galią turinčio teisės 
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 siūlomą teisės aktą.

6. Kai reikalingas Parlamento pritarimas 
dėl siūlomo įstatymo galią turinčio teisės 
akto, atsakingas komitetas gali pateikti 
Parlamentui preliminarų pranešimą dėl 
Komisijos pasiūlymo. Tokiame pranešime 
pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos su 
rekomendacijomis, kaip keisti ar 
įgyvendinti siūlomą teisės aktą.

Or. en



PR\928877LT.doc 5/10 PE506.183v01-00

LT



PE506.183v01-00 6/10 PR\928877LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiame pranešime aptariama, kaip Parlamentas duoda pritarimą procedūrose, kuriose tai būtina 
pagal Sutartis (pritarimo procedūra).

1) Pritarimo procedūra

Pritarimo (angl. consent) procedūra, anksčiau žinoma kaip pritarimo (angl. assent) procedūra, 
1986 m. Suvestiniame Europos akte nustatyta dviejose srityse: asociacijos susitarimų ir 
stojimo sutarčių. Šios procedūros taikymo sritis buvo išplėsta visuose vėlesniuose Sutarčių 
pakeitimuose. Pagal Lisabonos sutartį ji dabar yra speciali teisėkūros procedūra, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 289 straipsnio 2 dalyje.

Visi atvejai, kuriais taikoma pritarimo procedūra, yra numatyti Sutartyse. Daugiausiai tai:

– susitarimai, nustatantys konkrečią institucinę struktūrą, susitarimai, turintys svarbių 
padarinių Sąjungos biudžetui, arba susitarimai, apimantys sritis, kurioms taikoma įprasta 
teisėkūros procedūra arba speciali teisėkūros procedūra, kai reikia Parlamento pritarimo1;

– stojimo sutartys2;
– lankstumo sąlygos taikymas3;
– tvirtesnio bendradarbiavimo vykdymas4;
– prisijungimas prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos5;
– daugiametės finansinės programos priėmimas6;
– vienoda EP narių rinkimų tvarka7;
– Parlamento sudėtis8;
– Sąjungos piliečių teisių stiprinimas9;
– Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos sprendimai dėl šiurkštaus ir nuolatinio Sąjungos 

vertybių pažeidimo10;
– Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės11.

2) Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklėse šiems atvejams taikomas bendrasis straipsnis (81 straipsnis) ir 
keletas specialiųjų straipsnių, kuriuose kaip lex specialis išdėstytos tiems atvejams skirtos 
konkrečios nuostatos, pateikiant nuorodą į bendrojo pobūdžio 81 straipsnį. Specialieji 
straipsniai yra šie: 90 straipsnis (Tarptautiniai susitarimai); 74c straipsnis (Stojimo sutartys); 

                                               
1 SESV 218 straipsnio 6 dalies a punktas.
2 ES sutarties 49 straipsnis.
3 SESV 352 straipsnis.
4 SESV 329 straipsnio 1 dalis.
5 SESV 218 straipsnio 6 dalies a punktas.
6 SESV 312 straipsnio 2 dalis.
7 SESV 223 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.
8 ES sutarties 14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa.
9 SESV 25 straipsnio antra pastraipa.
10 ES sutarties 7 straipsnio 1 ir 2  dalys.
11 SESV 311 straipsnio 4 pastraipa.
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74g straipsnis (Tvirtesnis valstybių narių bendradarbiavimas); 74f straipsnis (Parlamento 
sudėtis); taip pat 74e straipsnis (Valstybės narės padarytas pagrindinių principų pažeidimas).

Bendrasis 81 straipsnis (svarbiausias šiam dokumentui) yra toks:

„81 straipsnio 1 ir 3 dalys

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

3. Kai reikalingas Parlamento pritarimas dėl siūlomo įstatymo galią turinčio teisės 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 siūlomą teisės aktą.“

81 straipsnyje nenurodyta komiteto rekomendacijos forma. Tačiau paprastai ji pateikiama 
teisėkūros rezoliucijos, kuria Parlamentas pritaria arba nepritaria atitinkamam aktui, pavidalu. 
Jei Sutartyse nenustatyta kitaip, Parlamento pritarimui reikalinga atiduotų balsų dauguma1. 
Kai kuriais atvejais, pvz., naujos valstybės narės stojimui arba rinkimų tvarkos nustatymui, 
reikalinga visų Parlamento narių dauguma2.

3) Nuoroda į AFCO

Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas Klaus-Heiner Lehne savo 2011 m. gruodžio 9 d. 
laiške nurodė, kad Parlamento komitetuose pritarimo procedūrai taikoma tvarka gerokai 
skiriasi3. Jis komitetų pirmininkų vardu pasiūlė AFCO komitetui peržiūrėti atitinkamus Darbo 
tvarkos taisyklių straipsnius siekiant paaiškinti pritarimo procedūras, padaryti jas skaidresnes 
ir galbūt efektyvesnes. Tame laiške taip pat pateikti keturi klausimai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti AFCO komitetas. Svarstymo komitete tikslais juos būtų galima sumažinti iki šių 
trijų esminių klausimų:

– Ar rekomendacijos projekte ir atsakingo komiteto rekomendacijoje plenariniam posėdžiui 
turėtų būti leidžiama pateikti konstatuojamąsias dalis?

– Ar rekomendacijos projekte komitete ir rekomendacijoje plenariniame posėdyje turėtų būti 
leidžiama pateikti pakeitimus, o jeigu taip – kokių dalių?

                                               
1 SESV 231 straipsnis.
2 81 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.
3 Taip pat žr. 2011 m. rugsėjo mėn. apžvalgą, kurią atliko Teisėkūros koordinavimo skyrius (Sąjungos vidaus 
politikos GD). 
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– Ar neigiamas balsavimas dėl rekomendacijos dalies, kurioje nurodytas sprendimas 
(sprendžiamoji dalis), gali būti laikomas balsavimu už priešingą poziciją?

4) Konstatuojamosios dalys

Iki šiol konstatuojamosios dalys, sudarančios atsakingo komiteto pateiktos rekomendacijos 
plenariniam posėdžiui dalį, buvo laikomos nepriimtinomis, išskyrus tuos atvejus, kai jos 
susijusios su faktais arba dokumentais ir todėl yra lygiavertės nurodomosios dalims1.

Ši praktika pagrįsta tuo, kad sprendimas, kurį turi priimti Parlamentas (taip arba ne), 
pateikiamas su konstatuojamosiomis dalimis atrodytų mažiau aiškus ir ne toks svarbus. Kitas 
šios pozicijos paaiškinimas – teisėkūros rezoliucijoje, pateikiamoje teisėkūros pranešime dėl 
Komisijos pasiūlymo, taip pat negali būti konstatuojamųjų dalių (55 straipsnio 2 dalis). 
Politiniai komentarai arba reikalavimai dėl siūlomo akto ar susitarimo prieš jo priėmimą ar 
sudarymą gali būti pareikšti preliminariame pranešime pagal 81 straipsnio 3 dalį ir 
90 straipsnio 4 dalį.

Kita vertus politiniais sumetimais (jei ne dėl būtinybės) pageidautina, kad Parlamentas 
pagrįstų savo sprendimą.

Šiame pranešime siūlomas laikinas sprendimas neleisti konstatuojamųjų dalių, bet leisti 
atsakingam komitetui kartu su savo rekomendacija plenariniam posėdžiui pateikti pasiūlymą 
dėl su teisėkūra nesusijusios rezoliucijos. Šiuo būdu ir vėliau plenariniame posėdyje 
komitetas (-ai) turėtų galimybę pareikšti nuomonę dėl siūlomo akto ir išsamiai paaiškinti savo 
poziciją. Korekcinis koeficientas Parlamente paprastai užtikrina, kad priimta rezoliucija 
neprieštarauja sprendimui, priimtam taikant pritarimo procedūrą (žr. toliau).

5) Pakeitimai

Kadangi plenariniame posėdyje neleidžiama pateikti konstatuojamųjų dalių, nekyla klausimo 
dėl pakeitimų. Tai grindžiama 81 straipsnio formuluote: „Dėl teisės akto, kurį, remiantis 
Sutartimi [...], Parlamentas sprendžia vienu balsavimu, ir dėl šio teisės akto negali būti 
teikiami jokie pakeitimai“2. Ši nuostata neabejotinai taikoma paties akto tekstui. Specialiąja 
nuostata dėl tarptautinių sutarčių pateikiamas toks paaiškinimas:

„90 straipsnio 7 dalis

7. Parlamentas teikia nuomonę arba duoda pritarimą dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, 
atnaujinimo ar pakeitimo arba dėl Europos Sąjungos sudaryto finansinio protokolo vienu 
balsavimu balsavusiųjų dauguma. Susitarimo ar protokolo teksto pakeitimai nepriimtini.“

Paties akto tekstas nekeičiamas, nes, atsižvelgiant į galimą didelį Parlamento sprendimo 
poveikį, reikia užtikrinti, kad Parlamento sprendimas būtų aiškus ir besąlygiškas. Tarptautinių 
susitarimų atveju kitas argumentas yra tai, kad susitarimas, dėl kurio sutarta derybose, jokiu 

                                               
1  Reikėtų atkreipti dėmesį, kad dabartiniu metu Parlamento naudojamame atitinkamame dokumento šablone 
konstatuojamosios dalys iš viso nenumatytos. 
2 81 straipsnio 1 dalies antra pastraipa. 
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būdu negali būti vienašališkai keičiamas. Vis dėlto šie argumentai netaikomi galimiems 
rekomendacijos projekto elementams, kaip antai nurodomosioms, konstatuojamosioms arba 
sprendžiamosioms dalims. Jei, kaip siūloma, komiteto rekomendacija negali turėti 
konstatuojamųjų dalių (jų funkciją perima pasiūlymas dėl rezoliucijos) galimi pakeitimai 
apsiribotų (turėtų apsiriboti) sprendžiamosioms dalims. Šio paskutinio elemento atveju 
pakeitimų galimybė iš tiesų svarbi siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl konkrečios 
komiteto (-ų) pozicijos.

6) Balsavimas

Kai balsuojant komitete rekomendacijos projekte pasiūlytas sprendimas arba balsuojant 
plenariniame posėdyje rekomendacija nesurenka reikiamos balsų daugumos ir nepateikiamas 
arba negauna reikiamos balsų daugumos priešingas pakeitimas, kyla klausimas dėl tokio 
rezultato interpretavimo. Ar jį derėtų laikyti sprendimu, kad komitete arba plenarinio posėdžio 
metu iš viso nepriimamas sprendimas, ar priimamas priešingas pasiūlymui sprendimas? 
Pastaroji situacija reikštų, jog, pasiūlius pritarti atitinkamam aktui ir pasiūlymui nesurinkus 
balsų daugumos, laikoma, kad aktui nepritarta, ir priešingai – pasiūlymui nepritarti nesurinkus 
daugumos, laikoma, kad duotas pritarimas aktui1.

Pastarasis aiškinimas, kuris buvo įprasta praktika plenariniuose posėdžiuose, buvo 
grindžiamas nuoroda į 90 straipsnio 9 dalį: „Jei Parlamentas neduoda savo pritarimo 
tarptautiniam susitarimui, Parlamento pirmininkas Tarybai praneša, kad susitarimas negali 
būti sudarytas.“ Nuo 2012 m. liepos 4 d. balsavimo dėl ACTA susitarimo Parlamento praktika 
pasikeitė – dabar jis įprastai balsuoja dėl pritarimo, nepaisant komiteto rekomendacijos 
pobūdžio. Jei pritarimui nesurenkama balsų daugumos, laikoma, kad aktui nepritarta.

Atsakant į šį klausimą reikia atsižvelgti į du aspektus. Pirma, kadangi Parlamento pritarimas 
yra svarbi teisėkūros procedūros dalis, galima teigti, kad pritarimas turi būti duodamas 
teigiamu aktu, o ne Parlamento aktu priešingo sprendimo atžvilgiu. Antra, dėl tokio 
sprendimo gali iškilti problema kai tam, kad būtų priimti sprendimai dėl pritarimo, taikomos 
specialios ribos (pvz., narių dauguma dėl stojimo sutarčių pagal ES sutarties 49 straipsnį, dėl 
daugiametės finansinės programos pagal SESV 312 straipsnio 2 dalį, dėl rinkimų procedūros 
pagal SESV 223 straipsnio 1 dalį; dviejų trečdalių Parlamento narių daugumai atstovaujančių 
balsų dauguma pagal ES sutarties 7 straipsnį ir SESV 354 straipsnį, dėl Sąjungos vertybių 
pažeidimo).

Čia iškyla klausimas, ar balsavimas prieš neigiamą rekomendaciją paprastąja balsų dauguma 
(bet ne būtina kvalifikuota balsų dauguma) vis dėlto gali būti laikomas pritarimu. Mano 
manymu, negali.

Tam tikros daugumos reikalavimo priimant Parlamento sprendimus tikslas yra užtikrinti, kad 
itin svarbūs sprendimai nebūtų priimami atsitiktine balsų dauguma tuomet, kai plenariniame 
posėdyje dalyvauja nedaug narių. Šis tikslas nepasiekiamas, jei neigiamas balsavimas 

                                               
1 Žr., pvz. Darbo tvarkos taisyklių 210 straipsnio 3 dalį dėl Europos politinių partijų.  Parlamentas sprendžia 
(balsavusiųjų dauguma) dėl pasiūlymo dėl sprendimo, nustatančio, kad atitinkama politinė partija laikosi ar 
nesilaiko 1 dalyje išvardytų principų. Negalima teikti jokių pakeitimų. Bet kuriuo atveju, jei pasiūlymas dėl 
sprendimo nesurenka balsų daugumos, laikomas priimtu priešingas sprendimas.
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paprastąja balsų dauguma tam tikromis aplinkybėmis turėtų tokį patį poveikį kaip balsavimas, 
dėl kurio reikalaujama kvalifikuotos balsų daugumos.

Šių problemų būtų galima išvengta, jei balsavimas dėl pritarimo plenariniame posėdyje būtų 
„atsietas“ nuo rekomendacijos projekto ar rekomendacijos plenariniam posėdžiui. Kitaip 
tariant, būtų balsuojama tik dėl pritarimo, nepriklausomai nuo to, ką pranešėjas arba, 
atitinkamais atvejais, komitetas rekomenduoja. Atitinkamos balsų daugumos nesurinkęs aktas 
būtų laikomas atmestu. Terminas „rekomendacija“ šiuo atveju reikštų tai, ką jis paprastai 
reiškia, t. y. jokios privalomosios galios neturintis pasiūlymas. Tačiau tai nereikštų, kad ji 
neturi jokios politinės svarbos.

Beje, kaip minėta pirmiau, Parlamento praktika šiuo atžvilgiu nuo 2012 m. liepos 4 d. 
balsavimo dėl ACTA susitarimo pasikeitė. Siūlau Darbo tvarkos taisykles suderinti su šia 
praktika.

Balsavimas komitetuose vyksta šiek tiek kitaip, nes dėl pranešėjo pateiktos rekomendacijos 
projekto balsuojama „taip“ arba „ne“. Taikant fiktyvaus sprendimo vengimo principą, kuriam 
aš pritariu, reiškia, kad tais atvejais, kai komitetas nepritaria pranešėjui, jis visiškai neteikia 
rekomendacijos arba turi parengti naują projektą. Tam, kad tokia padėtis nesitęstų be galo, 
reikia numatyti galutinį terminą (žr. 81 straipsnio 3 dalį (nauja)).1

                                               
1 Taip pat žr. Konstitucinių reikalų komiteto pateiktą aiškinimą dėl balsavimo dėl pasiūlymo nesikišti į bylos 
nagrinėjimą rezultatus balsams pasiskirsčius po lygiai, 159 straipsnio 3 dalis, P7_TA-PROV (2013) 0121.


