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PARLAMENTO KOMITETŲ STEIGIAMŲJŲ POSĖDŽIŲ
TVARKA

Darbo tvarkos taisyklių 191 ir 198 straipsniai
atsižvelgiant į 12, 13, 14, 168, 169 ir 187 straipsnius ir remiantis 195 ir 196 straipsniais ir I 

priedu

oOo

1. POSĖDŽIO PRADŽIA PIRMININKAUJANT LAIKINAI PIRMININKO PAREIGAS 

EINANČIAM PARLAMENTO NARIUI

Laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys

1. (prireikus) įsitikina, kad kadenciją baigiantis pirmininkas arba vienas iš kadenciją 

baigiančių pirmininko pavaduotojų pagal pirmumo teisę arba, jiems nedalyvaujant, 

ilgiausiai mandatą turintis Parlamento narys nepageidauja pirmininkauti;

2. pradeda posėdį;

3. primena nariams:

a) posėdžio tikslą: delegacijos biuro sudarymas išrenkant pirmininką ir vieną, 

du arba tris pirmininko pavaduotojus pagal Darbo tvarkos taisyklių 191 ir 198 

straipsnius;

b) rinkimų eilės tvarką:

. renkamas pirmininkas,

. renkami pirmininko pavaduotojai;

4. praneša apie pavaduojančius narius (187 straipsnis).

                                               
1 Taikoma tarpparlamentinėms delegacijoms, delegacijoms jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijoms 
parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir delegacijoms daugiašalėse asamblėjose.



2. PIRMININKO RINKIMAI PIRMININKAUJANT LAIKINAI PIRMININKO 

PAREIGAS EINANČIAM PARLAMENTO NARIUI

A. Pasiruošimas

Laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys:

1. konstatuoja, jog yra kvorumas (vienas ketvirtadalis narių) (195 straipsnio 2 

dalis);

2. paskelbia kandidatus į pirmininko pareigas užimti ir patikrina, ar:

a) juos siūlo frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. nuolatinių Parlamento narių 

(13 straipsnio 1 dalis);

b) kandidatas ar kandidatai sutinka būti nominuoti (jei kandidatas nedalyvauja, 

gali būti pateikiamas rašytinis jo (jos) sutikimas) (13 straipsnio 1 dalis);

c) kandidatas ar kandidatai užpildė finansinių interesų deklaraciją (I priedo 

1 straipsnio 2 dalis ir 2 straipsnis).

B. Rinkimas pritariant balsu

Jeigu yra tik vienas kandidatas ir jei bent šeštadalis delegacijos narių neprašo balsuoti 

slaptai (191 straipsnio 2 dalis, antra pastraipa) laikinai pirmininko pareigas einantis 

Parlamento narys paskelbia, jog jis išrinktas pritariant balsu (191 straipsnio 2 

dalies 1 pastraipa).

Laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys paprašo išrinktojo nario 

eiti į pirmininko vietą.

Naujasis pirmininkas iš karto pereina prie 3 punkto.



C. Rinkimas slaptu balsavimu

Esant keletui kandidatų arba šeštadalio delegacijos narių prašymu laikinai 

pirmininko pareigas einantis Parlamento narys kviečia balsuoti slaptai (191 

straipsnio 2 dalies 2 pastraipa).

Laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys:

1. primena, kad kiekvienas narys turi tik vieną balsą ir kad rinkimus laimės 

asmuo, kuris:

- surinks už ir prieš balsavusių narių absoliučią balsų daugumą1 (191 straipsnio 

2 dalies 3 ir 4 pastraipos); 

a) jei pateikta tik viena kandidatūra (nepaisant balsavimo turo) (191 

straipsnio 2 dalies 3 pastraipa);

b) per pirmą balsavimą (nepaisant kandidatų skaičiaus) (191 straipsnio 2 

dalies 4 pastraipa);

- surinks paprastą balsavusių narių balsų daugumą: jei per antrąjį balsavimą 

renkama iš kelių kandidatų (balsams pasiskirsčius po lygiai, išrenkamas vyriausias 

pagal amžių kandidatas (191 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa);

2. praneša apie pavaduojančius narius;

3. informuoja narius apie galimybę renkant pirmininką slaptai balsuoti arba 

naudojantis balsadėže arba elektronine balsų skaičiavimo sistema (168 

straipsnio 1 dalis).

                                               
1 Balsų skaičius, didesnis negu pusė bendro balsavusių narių balsų skaičiaus.



1) Pirmasis balsavimas

Balsadėžės

Laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys:

1. burtų keliu sudaro nuo dviejų iki aštuonių narių balsų skaičiavimo grupę (169 

straipsnio 4 dalies 1 pastraipa) (Pastaba. Kandidatai pagal 169 straipsnio 4 dalies 2 

pastraipą negali būti skiriami balsų skaičiuotojais.);

2. paskelbia kandidatūras;

3. prašo išdalyti balsavimo biuletenius su kandidatų pavardėmis;

4. pradeda balsavimą abėcėlės tvarka kviesdamas kiekvieną delegacijos narį; šie 

nariai įmeta savo biuletenius į balsadėžę ir pasirašo balsuojančiųjų sąraše;

5. balsavimui pasibaigus sustabdo posėdį, kad būtų suskaičiuoti balsai.

Balsus skaičiuoja balsų skaičiuotojai (169 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa);

6. paskelbia rezultatus:

. balsavusiųjų skaičių,

. tuščių ar negaliojančių biuletenių skaičių,

. atiduotų balsų skaičių (neskaitant tuščių ar negaliojančių biuletenių),

. reikiamą balsų daugumą,

. kiekvieno kandidato surinktą balsų skaičių:

. jei kandidatas surinko absoliučią balsavusių narių balsų daugumą, 

laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys paskelbia

išrinktą narį pirmininku ir užleidžia jam pirmininko vietą;

naujasis pirmininkas iš karto pereina prie 3 punkto;

. priešingu atveju laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys 

paskelbia antrąjį balsavimą. 

(žr. taip pat 2) Antrasis balsavimas).



Elektroninis balsavimas (taikoma, kai daugiausia 2 kandidatai į postą)

Laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys

1. patikrina, ar balsavime dalyvaujantys nariai ir pakaitiniai nariai turi balsavimo 

kortelę; 

2. jei vienas iš balsavime dalyvaujančių narių ir pakaitinių narių neturi savo 

balsavimo kortelės, nurodo, kad reikia balsuoti naudojantis balsadėžėmis (pagal

anksčiau nurodytą procedūrą „balsadėžės“);

3. jei visi balsavime dalyvaujantys nariai ir pakaitiniai nariai turi savo balsavimo 

kortelę, nurodo, kad bus balsuojama naudojantis elektronine balsų skaičiavimo 

sistema;

4. paskelbia kandidatūras;

5. patikslina kandidatų eilę (abėcėlės tvarka)

– žalias mygtukas: pirmas kandidatas

– raudonas mygtukas: antras kandidatas

– baltas mygtukas: susilaikymas, negaliojantis balsavimas, nebalsavimas

(Pastaba. Renkant atsižvelgiama tik į balsavusių narių balsus.);

6. primena balsuojantiems, kad suklydus pakanka paspausti 2 mygtukus tuo pačiu metu 

ir bus galima balsuoti dar kartą;

7. nurodo, kad balsavimas slaptas;

8. paskelbia, kad pradedamas balsavimas; 

9. praneša, kad balsavimas baigtas;

10. paskelbia rezultatus:

. balsavusiųjų skaičių,



. atiduotų balsų skaičių (neskaitant tuščių ar negaliojančių biuletenių),

. reikiamą balsų daugumą,

. kiekvieno kandidato surinktą balsų skaičių:

. jei kandidatas surinko absoliučią balsavusių narių balsų daugumą, 

laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys paskelbia

išrinktą narį pirmininku ir užleidžia jam pirmininko vietą;

naujasis pirmininkas iš karto pereina prie 3 punkto;

. priešingu atveju laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys 

paskelbia antrąjį balsavimą;

(žr. taip pat 2) Antrasis balsavimas).



2) Antrasis balsavimas

Jis vyksta taip pat kaip ir pirmasis balsavimas:

1. kvorumo konstatavimas (195 straipsnio 2 dalis);

2. kandidatūrų paskelbimas;

3. balsavimas vyksta

– naudojantis balsadėžėmis

Pastaba. Balsų skaičiavimo grupę sudaro tie patys nariai kaip ir pirmajame 

balsavime. (Jei vienas ar keli balsų skaičiuotojai nebedalyvauja, burtų būdu

renkami nauji skaičiuotojai tik iš pakaitinių balsų skaičiuotojų.);

– naudojantis elektronine balsų skaičiavimo sistema;

4. rezultatų paskelbimas:

. balsavusiųjų skaičius,

. tuščių ar negaliojančių biuletenių skaičius,

. atiduotų balsų skaičius,

. kiekvieno kandidato surinktų balsų skaičius:

. paskelbiamas išrinktas kandidatas:

- jei pateikta tik viena kandidatūra, kandidatas išrenkamas tik tada, jei 

surenka absoliučią balsavusių narių balsų daugumą;

- jei renkama iš keleto kandidatų, išrenkamas kandidatas, surinkęs 

didžiausią balsų skaičių;

- balsams pasiskirsčius po lygiai, išrenkamas vyriausias pagal amžių 

kandidatas (191 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa).

Laikinai pirmininko pareigas einantis Parlamento narys paprašo išrinktojo 

nario eiti į pirmininko vietą.

Naujasis pirmininkas pereina prie 3 punkto.



3. PIRMININKO PAVADUOTOJŲ RINKIMAI PIRMININKAUJANT PIRMININKUI

A. Pasiruošimas

Pirmininkas paskelbia vieno, dviejų arba trijų pirmininko pavaduotojų rinkimus.

Pirmininkas eilės tvarka atskirai paskelbia kandidatus į pirmojo, antrojo ir trečiojo 

pirmininko pavaduotojo pareigas ir patikrina, ar:

1) kandidatūras siūlo frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. nuolatinių Parlamento narių (13 

straipsnio 1 dalis); 

2) kandidatas ar kandidatai sutinka būti nominuoti (jei kandidatas nedalyvauja, gali būti 

pateikiamas rašytinis jo (jos) sutikimas) (13 straipsnio 1 dalis); 

3) kandidatai užpildė finansinių interesų deklaraciją (I priedo 1 straipsnio 2 dalis ir 2 

straipsnis). 

B. Rinkimas pritariant balsu

Jei kandidatų skaičius atitinka numatytą vietų skaičių ir jei vienas šeštadalis delegacijos

narių neprašo balsuoti slaptai (191 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa), kandidatas ar 

kandidatai skelbiami išrinktais pritariant balsu (191 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa). 

Pirmininkas pakviečia išrinktuosius pirmininko pavaduotojus užimti vietas šalia jo.

C. Rinkimas slaptu balsavimu

Jei kandidatų skaičius didesnis už numatytą vietų skaičių arba jei šeštadalis delegacijos

narių prašo, pirmininkas kviečia balsuoti slaptai (191 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa).

Pirmininkas eilės tvarka skelbia atskirą balsavimą dėl kiekvieno iš pirmininko pavaduotojų 

(191 straipsnio 1 dalis).



Kiekvieno pirmininko pavaduotojo rinkimas vyksta pagal nustatytą pirmininko

rinkimų tvarką (žr. taip pat 2C punktą). 

Pastaba. Balsų skaičiuotojai yra tie patys kaip ir renkant pirmininką. (Jei vienas ar keli balsų 

skaičiuotojai nebedalyvauja, burtų būdu tik iš pakaitinių balsų skaičiuotojų renkami nauji 

skaičiuotojai.)

Po kiekvieno balsavimo pirmininkas pakviečia išrinktąjį pirmininko pavaduotoją 

užimti vietą šalia jo.




