
 

 

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas. Komiteto 
darbo tvarkos taisyklės1 
 
1 straipsnis. Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas 
 
Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas (toliau – Patariamasis 
komitetas) vykdo Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių I priedo (Europos 
Parlamento narių elgesio kodeksas finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais, 
toliau – elgesio kodeksas) 7 ir 8 straipsniuose nustatytas funkcijas. 
 
2 straipsnis. Kadencija 
 
Patariamojo komiteto narių kadencija sutampa su juos skiriančio Europos Parlamento 
pirmininko kadencija. 
 
3 straipsnis. Pirmininkavimas 
 
Kiekvienas Patariamojo komiteto narys eina pirmininko pareigas šešis mėnesius 
laikantis rotacijos principo. Rotacija nustatoma pagal Patariamąjį komitetą sudarančių 
narių frakcijų dydį mažėjančia tvarka. 
 
4 straipsnis. Patariamojo komiteto posėdžiai 
 
1. Patariamasis komitetas posėdžiauja bent kartą per mėnesį. 
 
2. Neeilinį Patariamojo komiteto posėdį gali sušaukti pirmininko pareigas einantis 

narys arba jis gali būti sušauktas daugumos Patariamojo komiteto narių prašymu. 
 
3. Patariamojo komiteto posėdžiai yra uždari. 
 
4. Tik Patariamojo komiteto sekretoriatui ir paskirtiems pagalbiniams darbuotojams 

ir vertėjams žodžiu leidžiama dalyvauti Patariamojo komiteto posėdžiuose. 
 
5 straipsnis. Patariamojo komiteto sprendimai 
 
1. Patariamasis komitetas priima sprendimus bendru sutarimu.  Kai tai neįmanoma, 

jis priima sprendimus savo narių balsų dauguma. 
 
2. Patariamojo komiteto narys ar nariai, nepritariantys rekomendacijai, kurią 

Patariamasis komitetas teikia Europos Parlamento pirmininkui dėl įtariamo 
elgesio kodekso nuostatų pažeidimo, gali pateikti mažumos rekomendaciją, kuri 
perduodama Parlamento pirmininkui kartu su Patariamojo komiteto daugumos 
rekomendacija. 

 
3. Patariamasis komitetas, laikydamasis rašytinės procedūros, gali priimti kitus 

sprendimus nei sprendimas dėl rekomendacijos Europos Parlamento pirmininkui 
dėl įtariamo elgesio kodekso nuostatų pažeidimo. Tokiais atvejais pirmininko 
pareigas einantis narys Patariamojo komiteto nariams išplatina informacinį 
pranešimą apie svarstytiną klausimą ir sprendimo projektą. Patariamojo komiteto 
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nariai per 48 valandas pritaria arba nepritaria teksto projektui ar pasiūlo jo 
pakeitimus.  Pagal rašytinę procedūrą priimti sprendimai įtraukiami į kito 
Patariamojo komiteto posėdžio protokolą. 

 
4. Kvorumas susidaro, jei priimant sprendimą dalyvauja trys Patariamojo komiteto 

nariai. 
 
6 straipsnis. Europos Parlamento narių prašymai pateikti gaires 
 
Į visus Parlamento narių prašymus pateikti elgesio kodekso nuostatų aiškinimo ir 
įgyvendinimo gaires Patariamasis komitetas atsako per 30 kalendorinių dienų nuo 
prašymo gavimo dienos – nusiunčia pirmininko pareigas einančio nario pasirašytą 
konfidencialų laišką. Prašymai teikiami tik raštu ir siunčiami Patariamajam komitetui 
į komiteto e. pašto dėžutę. 
 
7 straipsnis. Įtariami elgesio kodekso nuostatų pažeidimai 
 
1. Jei Parlamento pirmininkas kreipiasi į Patariamąjį komitetą dėl įtarimų, kad 

Parlamento narys pažeidė elgesio kodekso nuostatas, Patariamasis komitetas vieną 
savo narį paskiria pranešėju įtariamo pažeidimo klausimu (juo gali būti paskirtas ir 
pirmininko pareigas einantis narys). Pranešėjas negali būti iš tos pačios frakcijos, 
kuriai priklauso elgesio kodekso pažeidimu įtariamas Parlamento narys. 

 
2. Atlikdamas įtariamo elgesio kodekso nuostatų pažeidimo tyrimą, atitinkamą 

Parlamento narį išklausyti gali tik visos sudėties Patariamasis komitetas. 
Išimtiniais atvejais jis gali įgalioti pranešėją išklausyti Parlamento narį. 

 
3. Pranešėjas parengia ir pateikia Patariamajam komitetui svarstyti rekomendacijos 

Parlamento pirmininkui dėl įtariamo elgesio kodekso nuostatų pažeidimo projektą. 
Rekomendacijos projekte pateikiami su įtariamu pažeidimu susiję faktai, 
atitinkamo Parlamento nario argumentai, šių faktų ir argumentų vertinimas ir 
išvados. Išvadose nurodoma, ar elgesio kodekso nuostatos pažeistos, ar ne, taip pat 
pateikiami patarimai dėl galimų veiksmų ir rekomendacija Parlamento 
pirmininkui dėl galimo sprendimo. 

 
4. Jei atitinkamas Parlamento narys, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 154 

straipsniu, pateikia vidaus skundą, pirmininko pareigas einantis narys ir (arba) 
pranešėjas gali prašyti leisti dalyvauti Biuro posėdyje, kuriame bus nagrinėjamas 
skundas. 

 
8 straipsnis. Išorės ekspertų paslaugos 
 
Patariamasis komitetas gali prašyti išorės ekspertų konsultacijų tik elgesio kodekso 2, 
3, 4 ir 5 straipsnių nuostatų aiškinimo ir įgyvendinimo klausimais. 
 
9 straipsnis. Metinė ataskaita 
 
1. Patariamasis komitetas priima praėjusių metų metinę ataskaitą iki trečiojo metų 

posėdžio. 
 



 

 

2. Metinė ataskaita siunčiama visiems Parlamento nariams ir paskelbiama Europos 
Parlamento interneto svetainėje. 

 


