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7-oji KADENCIJA (2009–2014 M.)

2009 M. LIEPA

PARLAMENTO KOMITETŲ STEIGIAMIEJI POSĖDŽIAI

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ STRAIPSNIAI, KURIUOSE REGLAMENTUOJAMI 
PARLAMENTO KOMITETŲ 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.



PE418.515 2/8 DV\769932LT.doc

LT

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 
pagalamžių 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 šio 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, balsavimorezultatas 
įrašomas į posėdžio protokolą, nurodant balsavusiojo pavardę. Balsavusių Parlamentonarių
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 



DV\769932LT.doc 3/8 PE418.515

LT

straipsnio 1 dalies ir 191 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatų.

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 
balsųskaičiuotojais. 

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

186 straipsnis
Komitetų sudėtis

1. Komitetų ir tyrimo komitetų nariai renkami frakcijoms ir nepriklausomiems Parlamento 
nariams pasiūlius kandidatus. Pirmininkų sueiga teikia Parlamentui pasiūlymus. Komitetų
sudėtis,kiek įmanoma, turi atitikti Parlamento sudėtį.

Perėjęs į kitą frakciją, narys išsaugo vietą Parlamento komitetuose iki kadencijos, trunkančios 
du su puse metų, pabaigos. Jei dėl nario perėjimo į kitą frakciją komitete būtų pažeista politinių 
jėgų pusiausvyra, remdamasi šio straipsnio 1 dalies antrame sakinyje minėta procedūra, 
Pirmininkųsueiga privalo pateikti naujų pasiūlymų dėl šio komiteto sudėties, su sąlyga, kad būtų 
užtikrintosindividualios atitinkamo nario teisės.

Proporcingai skiriant vietas komitetuose, frakcijoms tenkantis vietų skaičius turi būti lygus 
artimiausiam atitinkamam sveikam skaičiui. Jei frakcija nusprendžia neužimti jai priklausančių 
vietų komitete, šios vietos lieka laisvos, ir atitinkamai sumažėja komiteto narių skaičius. 
Frakcijoms negali būti leidžiama tarp savęs keistis joms skirtomis vietomis komitetuose.

2. Pakeitimai dėl Pirmininkų sueigos pasiūlymų priimtini su sąlyga, kad juos teikia ne mažiau 
kaip keturiasdešimt Parlamento narių. Parlamentas dėl šių pakeitimų balsuoja slaptu balsavimu.

3. Išrinktais laikomi Parlamento nariai, kurių pavardės yra pirmininkų sueigos pasiūlymuose su 
pagal 2 dalį priimtais pakeitimais.

4. Jei, šio straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, iki Pirmininkų sueigos nustatyto termino frakcija 
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nepasiūlo jokių kandidatų į tyrimo komitetą, Pirmininkų sueiga teikia Parlamentui tik iki šio 
termino pabaigos iškeltas kandidatūras.

5. Pirmininkų sueiga, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalies nuostatas ir pritariant būsimiems 
nariams, gali iš anksto nuspręsti, ką paskirti į galimas laisvas komitetų narių vietas.

6. Šie pakeitimai teikiami Parlamentui tvirtinti kito posėdžio metu.

187 straipsnis
Pavaduojantys nariai

1. Frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai gali skirti tiek nuolatinių pavaduojančių narių į
kiekvieną komitetą, kiek yra komitete jiems atstovaujančių tikrųjų narių. Apie tai turi būti 
pranešta Pirmininkui. Nuolatiniai pavaduojantys nariai turi teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose, 
kalbėti ir, nesant tikrajam nariui, dalyvauti balsavime.

2. Be to, kai tikrasis narys posėdyje nedalyvauja ir jei nėra paskirta nuolatinių pavaduojančių
narių ar šiems nesant, tikrąjį komiteto narį posėdžio metu gali pavaduoti kitas tos pačios 
frakcijos narys, turintis teisę balsuoti. Jo pavardė pranešama komiteto pirmininkui prieš
prasidedant balsavimui.

2 dalis mutatis mutandis taikoma nepriklausomiems Parlamento nariams. 

Pagal 2 dalies paskutinio sakinio reikalavimus, pavardė turi būti pranešama prieš pasibaigiant 
diskusijoms ar prieš prasidedant balsavimui dėl klausimo(-ų), dėl kurio(-ių) narys 
pavaduojamas.

* * *
Šio straipsnio nuostatos apima dvi sąvokas, kurias aiškiai apibūdina šis tekstas:

– komitete frakcija negali turėti daugiau nuolatinių pavaduojančių narių nei tikrųjų
narių;

– tik frakcijos gali skirti nuolatinius pavaduojančius narius su viena sąlyga, kad apie
tai jos informuoja Pirmininką.

Taigi:

– nuolatinio pavaduojančio nario statusas išimtinai priklauso nuo narystės tam tikrai frakcijai;

– pasikeitus frakcijai atstovaujančių tikrųjų narių skaičiui komitete, atitinkamai keičiamas 
maksimalus nuolatinių pavaduojančių narių, kuriuos frakcija gali skirti į šį komitetą, skaičius;

– nariui perėjus į kitą frakciją, jis negali išsaugoti nuolatinio pavaduojančio nario įgaliojimų, 
kuriuos turėjo ankstesnėje frakcijoje;

– komiteto narys jokiu būdu negali pavaduoti kitai frakcijai priklausančio kolegos.
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190 straipsnis
Pakomitečiai

1. Gavus Pirmininkų sueigos išankstinį sutikimą, visi nuolatiniai ir specialieji komitetai darbo 
tikslais gali sudaryti vieną ar daugiau pakomitečių komitete. Vadovaudamiesi 186 straipsniu, jie 
nusprendžia dėl pakomitečių sudarymo ir jų veiklos srities. Pakomitečiai yra atskaitingi juos 
sudariusiems komitetams.

2. Pakomitečiams taikoma ta pati procedūra kaip ir komitetams.

3. Pavaduojantys nariai dalyvauja pakomitečių darbe tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir 
komitetų darbe.

4. Šių nuostatų taikymas turi užtikrinti tarpusavio priklausomybę tarp pakomitečio ir ją
sudariusio komiteto. Todėl visi pakomitečio tikrieji nariai renkami iš pagrindinio komiteto narių.

191 straipsnis
Komitetų biurai

1. Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį po komiteto narių rinkimų pagal 186 straipsnį, 
komitetas išsirenka pirmininką ir – atskirais balsavimais – vieną, du ar tris pirmininko 
pavaduotojus, kurie kartu sudaro komiteto biurą.

Ši nuostata nedraudžia pagrindinio komiteto pirmininkui įtraukti pakomitečių pirmininkus į 
biuro darbą arba leisti jiems pirmininkauti debatams tais klausimais, kuriuos atitinkami 
pakomitečiai nagrinėja; ji leidžia tokius veiksmus, jeigu ši procedūra bus pateikta nagrinėti 
visam biurui, ir biuras jai pritars.

2. Jei kandidatų skaičius atitinka numatytų vietų skaičių, rinkimai gali vykti pritariant balsu. 
Priešingu atveju arba šeštadalio komiteto narių prašymu rinkimai vyksta balsuojant slaptai.

Jei buvo pateikta tik viena kandidatūra, išrenkamas asmuo, surinkęs už ir prieš balsavusių narių
absoliučią balsų daugumą.

Esant keletui kandidatų, per pirmą balsavimą išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs balsavusių
narių absoliučią balsų daugumą, kaip tai nurodyta ankstesnėje pastraipoje.  Antruoju balsavimu 
išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. Balsams pasiskirsčius po lygiai, išrenkamas 
vyriausias pagal amžių kandidatas.

Jei reikalingas antras balsavimas, gali būti teikiamos naujos kandidatūros.

195 straipsnis
Balsavimas komitete
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1. Visi Parlamento nariai gali teikti pakeitimus, kurie perduodami nagrinėti komitetui.

2. Komiteto balsavimas galioja, jei posėdyje dalyvauja ketvirtadalis visų jo narių. Tačiau jei 
šeštadalis visų komiteto narių to paprašo prieš prasidedant balsavimui, balsavimas galioja tik jei 
posėdyje dalyvauja dauguma visų komiteto narių.

3. Komitete balsuojama rankos pakėlimu, nebent ketvirtadalis komiteto narių paprašytų balsuoti 
vardiniu būdu. Šiuo atveju balsuojama pagal 167 straipsnio 2 dalį.

4. Komiteto pirmininkas dalyvauja diskusijose ir balsavime be lemiamo balso teisės.

5. Pateikus pakeitimus, komitetas, užuot balsavęs, gali paprašyti pranešėją pateikti naują
projektą, kuriame būtų atsižvelgiama į kiek įmanoma daugiau pakeitimų. Šiuo atveju nustatomas 
naujas terminas, iki kurio galima teikti pakeitimus šiam projektui.

196 straipsnis
Komitetuose taikytinos plenarinio posėdžio nuostatos

Komiteto posėdžiams mutatis mutandis taikomi 12–14, 17, 18, 36–44, 148 straipsniai, 149
straipsnio 2 ir 10 dalys, 152, 154, 156–159, 161 straipsniai, 163 straipsnio 1 dalis, 164, 165, 168,
169, 171–174, 177 ir 178 straipsniai.
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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, 
žodžiuinformuoja 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
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sekretoriato darbui), kuri, jei būtų suteikta Parlamento nariams individualiai, turėtų būti 
deklaruota, remiantis šio straipsnio nuostatomis.

Kvestoriai yra atsakingi už tokių grupių registro ir paramos iš išorės tokioms grupėms 
deklaravimo taisyklių sudarymą.


