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7-OJI PARLAMENTO KADENCIJA (2009–2014 m.)

2009 M. RUGSĖJIS

TARPARLAMENTINIŲ DELEGACIJŲ STEIGIAMIEJI POSĖDŽIAI1

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ STRAIPSNIAI, KURIUOSE REGLAMENTUOJAMI 
TARPARLAMENTINIŲ DELEGACIJŲ STEIGIAMIEJI POSĖDŽIAI

12 straipsnis 
Laikinai einantis Pirmininko pareigas

1. Kol bus išrinktas Pirmininkas, 134 straipsnio 2 dalyje numatytam posėdžiui, taip pat bet 
kuriam kitam Pirmininko ir Biuro rinkimams skirtam posėdžiui pirmininkauja kadenciją 
baigiantis Pirmininkas arba, jei jo arba jos nėra, kadenciją baigiantis Pirmininko pavaduotojas 
eilės tvarka arba, jei jo arba jos nėra, Parlamento narys, kuris ilgiausiai ėjo pareigas.

2. Pirmininkaujant Parlamento nariui, kuris laikinai eina Pirmininko pareigas pagal 1 dalį, 
negali vykti jokių diskusijų, išskyrus tas, kurios susijusios su Pirmininko rinkimais ar jo 
įgaliojimų patikrinimu.

Parlamento nariui, kuris laikinai eina Pirmininko pareigas pagal 1 dalį, suteikiami 3 straipsnio 
2 dalies antroje pastraipoje numatyti Pirmininko įgaliojimai. Visi kiti klausimai dėl įgaliojimų 
patikrinimo, kurie iškeliami jam arba jai pirmininkaujant, perduodami už įgaliojimų patikrinimą 
atsakingam komitetui.

13 straipsnis
Kandidatūros ir bendrosios nuostatos

1. Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai yra renkami slaptu balsavimu 169 
straipsnyje nurodyta tvarka. Kandidatūros turi būti siūlomos sutinkant asmenims, kuriuos 
numatoma rinkti. Kandidatūras gali siūlyti tik frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt 
Parlamento narių. Tačiau kai kandidatūrų skaičius neviršija numatytų vietų skaičiaus, kandidatai 
gali būti renkami be balsavimo, dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus.

2. Renkant Pirmininką, Pirmininko pavaduotojus ir kvestorius, reikia atsižvelgti, kad būtų 
tolygiai atstovaujama visoms valstybėms narėms ir politinėms tendencijoms.

                                               
1 Taikoma tarpparlamentinėms delegacijoms, delegacijoms jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijoms 
parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose, delegacijoms daugiašalėse asamblėjose.
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14 straipsnis
Pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba

1. Pirmiausia renkamas Pirmininkas. Parlamento nariui, kuris laikinai eina Pirmininko 
pareigas pagal 12 straipsnį, prieš kiekvieną balsavimą pristatomos kandidatūros, su kuriomis jis 
supažindina Parlamentą. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka absoliučios 
balsavusiųjų daugumos, per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo 
metu daugiausiai balsų surinkusių narių; balsams pasidalijus po lygiai, išrinktu laikomas 
vyresnis pagal amžių kandidatas.

2. Išrinkus Pirmininką, Parlamento narys, kuris laikinai eina Pirmininko pareigas pagal 12 
straipsnį, jam perleidžia pirmininko vietą. Tik išrinktas Pirmininkas gali sakyti sveikinimo 
kalbą.

164 straipsnis
Balsavimo teisė

Balsavimo teisė yra asmeninė teisė.

Parlamento nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai.

Bet koks straipsnio pažeidimas bus laikomas rimtu trukdymu posėdžio darbui pagal 153 
straipsnio 1 dalį ir sukels tame straipsnyje nurodytas teisines pasekmes.

168 straipsnis
Elektroninis balsavimas

1. Pirmininkas gali bet kuriuo metu nuspręsti balsuoti dėl 165, 167 ir 169 straipsniuose 
numatytų balsavimo atvejų naudojantis elektronine balsų skaičiavimo sistema.
Jei naudotis elektronine balsų skaičiavimo sistema dėl techninių priežasčių yra neįmanoma, 
balsavimas vyksta 165 straipsnyje, 167 straipsnio 2 dalyje ar 169 straipsnyje numatyta tvarka.
Biuro nurodymai reglamentuoja šios sistemos naudojimo techninius aspektus.

2. Elektroninio balsavimo metu įrašomas tik skaitmenimis išreikštas rezultatas.
Tačiau jei, remiantis 167 straipsnio 1 dalimi, buvo pareikalauta balsuoti vardiniu būdu, 
balsavimo rezultatas įrašomas į posėdžio protokolą, nurodant balsavusiojo pavardę. Balsavusių 
Parlamento narių pavardžių sąrašą abėcėlės tvarka sudaro frakcijos.

3. Dalyvaujančių posėdyje Parlamento narių daugumos prašymu, vardinis balsavimas 
vyksta 167 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Kad būtų nustatyta reikalinga dauguma, gali būti 
panaudota šio straipsnio 1 dalyje nurodyta sistema.

169 straipsnis 
Slaptas balsavimas

1. Skyrimo į pareigas atveju balsuojama slaptai, nepažeidžiant 13 straipsnio 1 dalies, 186 
straipsnio 1 dalies ir 191 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatų.
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Skaičiuojant balsus, atsižvelgiama tik į biuletenius, kuriuose nurodytos kandidatūras iškėlusių 
narių pavardės.

2. Slaptai balsuojama ir kai to reikalauja ne mažiau kaip penktadalis visų Parlamento narių. 
Prašymas turi būti pateiktas prieš prasidedant balsavimui.

Jei prieš prasidedant balsavimui ne mažiau kaip penktadalio visų Parlamento narių pateikiamas 
prašymas balsuoti slaptai, Parlamentas privalo balsuoti slaptai.

3. Prašymas balsuoti slaptai turi pirmenybę prašymo balsuoti vardiniu būdu atžvilgiu.

4. Slapto balsavimo balsus skaičiuoja iš Parlamento narių tarpo burtų keliu paskirtų nuo 
dviejų iki aštuonių narių balsų skaičiavimo grupė, jei nevyksta elektroninis balsavimas.

Jei balsavimas vyksta šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka, kandidatai negali būti paskirti 
balsų skaičiuotojais.

Slaptai balsavusių Parlamento narių pavardės įrašomos į posėdžio, kurio metu vyko 
balsavimas, protokolą.

198 straipsnis
Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai

1. Remdamasis pirmininkų sueigos pasiūlymu, Parlamentas sudaro nuolatines tarpparlamentines 
delegacijas ir, atsižvelgdamas į jų įgaliojimus, nustato jų pobūdį bei narių skaičių. Delegacijų 
nariai yra išrenkami per pirmą arba antrą mėnesinę sesiją po Parlamento rinkimų visai naujo 
Parlamento kadencijai. 

2. Delegacijų nariai yra renkami po to, kai jų kandidatūras Pirmininkų sueigai pristato frakcijos 
ir nepriklausomi Parlamento nariai. Pirmininkų sueiga teikia Parlamentui pasiūlymus, 
atsižvelgdama, kiek tai įmanoma, į proporcingesnį atstovavimą įvairioms valstybėms narėms ir 
politinėms pažiūroms. Taikomos 186 straipsnio 2, 3, 5, ir 6 dalys. 

3. Delegacijų biurai sudaromi pagal 191 straipsnyje išdėstytą nuolatiniams komitetams taikomą 
procedūrą. 

4. Parlamentas nustato atskirų delegacijų bendruosius įgaliojimus. Bet kuriuo metu jis gali 
nuspręsti šiuos įgaliojimus išplėsti ar sumažinti. 

5. Kad delegacijos galėtų vykdyti savo įgaliojimus, Pirmininkų sueiga, remdamasi Delegacijų 
pirmininkų sueigos pasiūlymu, tvirtina įgyvendinimo nuostatas. 

6. Delegacijos pirmininkas pristato delegacijos veiklos ataskaitą komitetui, atsakingam už 
užsienio ir saugumo reikalus.

7. Delegacijos pirmininkui suteikiama galimybė pasisakyti komitete, jei į darbotvarkę įtrauktas 
punktas iš delegacijos kompetencijos srities. Tokia galimybė taip pat suteikiama to komiteto 
pirmininkui arba pranešėjui per delegacijos posėdžius. 
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200 straipsnis
Jungtiniai parlamentiniai komitetai

1. Europos Parlamentas gali sudaryti jungtinius parlamentinius komitetus su asocijuotų valstybių 
parlamentais arba su valstybių, su kuriomis jau yra pradėtos stojimo derybos, parlamentais. 

Šie komitetai gali pateikti rekomendacijas bendradarbiaujantiems parlamentams. Europos 
Parlamente šios rekomendacijos perduodamos atsakingam komitetui, kuris teikia pasiūlymus dėl 
tolesnių veiksmų.

2. Bendruosius įvairių jungtinių komitetų įgaliojimus apibrėžia Europos Parlamentas bei su 
trečiosiomis šalimis sudaryti susitarimai.

3. Jungtiniai parlamentiniai komitetai vadovaujasi procedūromis, išdėstytomis atitinkamame 
susitarime. Šios procedūros remiasi delegacijų pariteto principu tarp Europos Parlamento 
delegacijos ir bendradarbiaujančio parlamento delegacijos.

4. Jungtiniai parlamentiniai komitetai parengia savo darbo tvarkos taisykles ir jas pateikia 
tvirtinti Europos Parlamento ir bendradarbiaujančio parlamento biurams. 

5. Europos Parlamento delegacijų narių rinkimai į jungtinius parlamentinius komitetus yra 
organizuojami bei šių delegacijų biurų sudėtis yra tvirtinama vadovaujantis tarpparlamentinėms 
delegacijoms taikoma procedūra. 
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I PRIEDAS

9 straipsnio 1 dalies taikymą reglamentuojančios nuostatos: skaidrumas ir Parlamento 
narių finansiniai interesai

1 straipsnis
1. Prieš kalbėdamas Parlamente ar kuriame nors iš jo organų arba gavęs pasiūlymą parengti 
pranešimą, Parlamento narys, turintis tiesioginį finansinį interesą nagrinėjamu klausimu, žodžiu 
informuoja apie tai posėdžio dalyvius.

2. Tam, kad Parlamento narys būtų teisėtai paskirtas eiti atitinkamas pareigas Parlamente ar 
viename iš jo organų pagal 13, 191 straipsnius ir 198 straipsnio 2 dalį arba kad būtų oficialios 
delegacijos narys pagal 68 straipsnį arba 198 straipsnio 2 dalį, jis privalo tinkamai užpildyti 2 
straipsnyje numatytą deklaraciją.

2 straipsnis
Kvestoriai tvarko registrą, kuriame kiekvienas Parlamento narys asmeniškai ir išsamiai 
deklaruoja:

a) profesinę veiklą ir bet kokį kitą mokamą darbą arba veiklą;

b) bet kokį atlyginimą, kurį Parlamento narys gauna už įgaliojimų vykdymą kitame parlamente,

c) finansinę ir materialinę pagalbą bei personalą, kurį, greta Parlamento skirtų išteklių, jis gauna 
savo politinei veiklai iš trečiųjų asmenų, nurodydamas pastarųjų tapatybę.

Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus, susilaiko nuo bet kokios kitos naudos ir dovanų 
priėmimo.

Parlamento nariai asmeniškai atsako už registre esančių deklaracijų turinį ir privalo jas 
patikslinti kiekvienais metais.

Biuras gali periodiškai sudaryti registre deklaruotinos papildomos informacijos sąrašą.

Jeigu Parlamento narys, gavęs atitinkamą prašymą, neįvykdo savo įsipareigojimų pateikti 
deklaraciją pagal šio straipsnio a ir b punktus, Parlamento pirmininkas dar kartą jam primena 
pateikti deklaraciją per du mėnesius. Jei praėjus šiam terminui, Parlamento narys vis dar 
nepateikia deklaracijos, jo pavardė ir pažeidimas skelbiami kiekvienos minėtam terminui 
pasibaigus vykstančios mėnesinės sesijos pirmosios dienos protokole. Jei po pažeidimo 
paskelbimo Parlamento narys ir toliau atsisako pateikti deklaraciją, Parlamento pirmininkas 
imasi veiksmų sustabdyti Parlamento nario įgaliojimus 153 straipsnyje nustatyta tvarka.

Įvairių Parlamento narių grupių, tiek tarppartinių, tiek kitų oficialiai neįregistruotų grupių 
pirmininkai, privalo pranešti apie bet kokią gaunamą paramą pinigais ar natūra (pvz., paramą 
sekretoriato darbui), kuri, jei būtų suteikta Parlamento nariams individualiai, turėtų būti 
deklaruota, remiantis šio straipsnio nuostatomis.
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Kvestoriai yra atsakingi už tokių grupių registro ir paramos iš išorės tokioms grupėms 
deklaravimo taisyklių sudarymą.
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