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  PE 422.604/BUR 

LEIDIMO RENGTI PRANEŠIMUS SAVO INICIATYVA SUTEIKIMO 

TVARKA 
 

PIRMININKŲ SUEIGOS SPRENDIMAS  

 

2002 M. GRUODŽIO 12 D.1 

 

 

 

PIRMININKŲ SUEIGA, 

 

 

atsižvelgdama į Darbo tvarkos taisyklių 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, 216 straipsnio 2 

dalį ir 220 straipsnio 1 dalį, 

 

 

NUSPRENDĖ 

 

 

1 straipsnis 

Bendrosios nuostatos 

 

Taikymo sritis 

 

1. Šis sprendimas taikomas tokių kategorijų pranešimams savo iniciatyva:  

 

a) savo iniciatyva teikiamiems teisėkūros pranešimams, parengtiems vadovaujantis 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsniu ir Darbo tvarkos taisyklių 46 

straipsniu; 

 

b) strateginiams pranešimams, parengtiems remiantis su teisėkūra nesusijusiomis 

strateginėmis bei prioritetinėmis iniciatyvomis, numatytomis Komisijos metinėje darbo 

programoje; 
 

c) savo iniciatyva teikiamiems ne teisėkūros pranešimams, kurie nėra parengti remiantis 

kitos Europos Sąjungos institucijos ar įstaigos dokumentu arba kurie yra parengti remiantis 

Parlamentui susipažinti perduotu dokumentu, nedarant poveikio 2 straipsnio 3 dalies 

nuostatų taikymui; 
 

                                                 
1  Šis sprendimas buvo iš dalies pakeistas Pirmininkų sueigos 2003 m. birželio 26 d. sprendimu ir konsoliduotas 

2004 m. gegužės 3 d. Jis buvo dar kartą pakeistas 2006 m. birželio 15 d. ir 2007 m. lapkričio 13 d. plenariniuose 

posėdžiuose priimtais sprendimais ir Pirmininkų sueigos 2008 m. vasario 14 d., 2011 m. gruodžio 15 d., 2014 m. 

kovo 6 d. ir 2016 m. balandžio 7 d. sprendimais, 2016 m. liepos 15 d. klaidų ištaisymu ir Pirmininkų sueigos 

2019 m. balandžio 3 d. sprendimu. 
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d) metiniams veiklos ir stebėjimo pranešimams, išvardytiems 1 priede2;3  

 

e) įgyvendinimo pranešimams dėl Sutarčių ir kitų Sąjungos teisės aktų, privalomos teisinės 

galios neturinčių teisės aktų ir galiojančių arba laikinai taikomų tarptautinių sutarčių 

perkėlimo į nacionalinę teisę, įgyvendinimo ir taikymo4. 

 

 

Kvota 

 

2. Per pirmąją Parlamento kadencijos pusę kiekvienas Parlamento komitetas vienu metu gali 

parengti iki šešių pranešimų savo iniciatyva. Pakomitečius turintiems komitetams ši kvota 

padidinama trimis pranešimais kiekvienam pakomitečiui. Šiuos papildomus pranešimus 

rengia pakomitetis. 

 

Per antrąją Parlamento kadencijos pusę kiekvienas Parlamento komitetas vienu metu gali 

parengti iki trijų pranešimų savo iniciatyva. Pakomitečius turintiems komitetams ši kvota 

padidinama dviem pranešimais kiekvienam pakomitečiui. Šiuos papildomus pranešimus 

rengia pakomitetis. 

 

Šie apribojimai netaikomi: 

 

 savo iniciatyva teikiamiems teisėkūros pranešimams; 

 

 įgyvendinimo pranešimams (tokį pranešimą kiekvienas komitetas gali bet kuriuo 

metu). 

 

Minimalus laikotarpis iki priėmimo 

 

3. Prašantys suteikti leidimą komitetai atitinkamą pranešimą gali priimti ne anksčiau kaip 

praėjus trims mėnesiams nuo leidimo suteikimo dienos, o tuo atveju, kai reikia apie 

pranešimą pranešti, ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams nuo Komitetų pirmininkų 

sueigos posėdžio, kurio metu buvo pranešta apie pranešimą, dienos. 

 

 

2 straipsnis 

Leidimo suteikimo sąlygos 

 

1. Siūlomame pranešime neturi būti nagrinėjamos temos, kurias nagrinėjant iš esmės reikia 

atlikti analizę ir mokslinius tyrimus ir kurios gali būti išnagrinėtos kitais būdais, 

pavyzdžiui, parengiant tyrimą. 

 

2. Siūlomame pranešime neturi būti nagrinėjamos temos, kurios jau buvo nagrinėjamos 

                                                 
2 Parlamento komitetai, ketinantys rengti metinius veiklos ir stebėjimo pranešimus pagal Darbo tvarkos taisyklių 

132 straipsnio 1 dalį arba pagal kitus teisės aktus (kaip išvardyta 2 priede), privalo iš anksto pranešti Komitetų 

pirmininkų sueigai ir nurodyti atitinkamą teisinį pagrindą Sutartyse ir kituose teisės aktuose, įskaitant 

Parlamento darbo tvarkos taisykles. Komitetų pirmininkų sueiga apie juos informuoja Pirmininkų sueigą. 

Leidimas rengti tokius pranešimus suteikiamas savaime, o 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta kvota šiems 

pranešimams netaikoma. 
3
  Savo 2011 m. balandžio 7 d. sprendime Pirmininkų sueiga nustatė, kad savo iniciatyva teikiami pranešimai, 

parengti remiantis metiniais veiklos ir stebėjimo pranešimais, išvardytais šio sprendimo 1 ir 2 prieduose, laikomi 

strateginiais pranešimais pagal Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 5 dalį. 
4 Žr. šio sprendimo 3 priedą. 

F1_Sprendimas dėl leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo tvarkos



 

  

pranešime, patvirtintame per pastarųjų dvylikos mėnesių plenarinius posėdžius, išskyrus 

atvejus, kai išimties tvarka tai pateisinama dėl naujos informacijos. 

 

3. Jei pranešimas rengiamas remiantis Parlamentui susipažinti perduotu dokumentu, 

taikomos šios sąlygos: 

 

 pagrindinis dokumentas turi būti oficialus Europos Sąjungos institucijos ar įstaigos 

dokumentas ir turi būti: 

 

(a) oficialiai perduotas Parlamentui dėl konsultacijos ar susipažinti arba 

(b) paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dėl konsultacijos su 

suinteresuotomis šalimis, arba 

(c)  oficialiai pateiktas Europos Vadovų Tarybai; 

 

 dokumentas turi būti perduotas visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis ir 

 

 prašymas suteikti leidimą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo 

tos dienos, kai minėtas dokumentas buvo perduotas perduotas Parlamentui arba kai jis 

buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

 

 

3 straipsnis 

Procedūra 

 

Savaime suteikiamas leidimas 

 

1. Leidimas, pranešus apie prašymą Komitetų pirmininkų sueigai, suteikiamas savaime rengti: 

 

 įgyvendinimo pranešimus;  

 

 1 priede išvardytus metinius veiklos ir stebėjimo pranešimus. 

 

Komitetų pirmininkų sueigos vaidmuo 

 

2. Tinkamai pagrįsti prašymai suteikti leidimą perduodami Komitetų pirmininkų sueigai. Ji 

išnagrinėja, ar laikomasi 1 ir 2 straipsniuose nurodytų kriterijų ir 1 straipsnyje nustatytos 

kvotos. Visuose tokiuose prašymuose būtina nurodyti pranešimo rūšį, tikslų pavadinimą ir 

pagrindinį (-ius) dokumentą (-us), jei tokių yra. 

 

3. Leidimus rengti strateginius pranešimus suteikia Komitetų pirmininkų sueiga, išsprendusi 

visus galimus nesutarimus dėl kompetencijos. Pirmininkų sueiga, esant specialiam frakcijos 

prašymui, gali atšaukti tokius leidimus per keturias Parlamento darbo savaites.  

 

4. Komitetų pirmininkų sueiga pateikia Pirmininkų sueigai kriterijus ir skirtą kvotą 

atitinkančius prašymus suteikti leidimą rengti savo iniciatyva teikiamus teisėkūros 

pranešimus ir savo iniciatyva teikiamus ne teisėkūros pranešimus. Komitetų pirmininkų 

sueiga tuo pat metu informuoja Pirmininkų sueigą apie 1 ir 2 prieduose išvardytus metinius 

veiklos ir stebėjimo pranešimus, įgyvendinimo pranešimus ir strateginius pranešimus, 

kuriems buvo suteikti leidimai. 

 

Pirmininkų sueigos leidimų suteikimas ir nesutarimų dėl kompetencijos sprendimas 
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5. Komitetų pirmininkų sueigai pateikus prašymą rengti teisėkūros pranešimus ir savo iniciatyva 

teikiamus ne teisėkūros pranešimus, Pirmininkų sueiga turi priimti sprendimą per keturias 

Parlamento darbo savaites, jei ji išimties tvarka nenusprendžia šį terminą pratęsti. 

 

6. Jei abejojama komiteto kompetencija parengti pranešimą, Pirmininkų sueiga per šešias 

Parlamento darbo savaites priima sprendimą, remdamasi Komitetų pirmininkų sueigos 

rekomendacija, o jei tokios rekomendacijos nėra – tos sueigos pirmininko pateikta 

rekomendacija. Jei per šį laikotarpį Pirmininkų sueiga nepriima sprendimo, laikoma, kad 

rekomendacija patvirtinta.  

 

 

4 straipsnis 

Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnio taikymas. Darbo su susijusiais komitetais procedūra 

 

1. Prašymai taikyti Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį pateikiami ne vėliau kaip pirmadienį 

prieš Komitetų pirmininkų sueigos posėdį, per kurį svarstomi prašymai leisti rengti 

pranešimus savo iniciatyva. 

 

2. Komitetų pirmininkų sueiga prašymus leisti rengti pranešimus savo iniciatyva ir prašymus 

taikyti 54 straipsnį svarsto per kiekvieną mėnesį rengiamą posėdį.  

 

3. Jei susiję komitetai nepasiekia susitarimo dėl prašymo taikyti 54 straipsnį, Pirmininkų sueiga 

per šešias Parlamento darbo savaites priima sprendimą, remdamasi Komitetų pirmininkų 

sueigos rekomendacija, o jei tokios rekomendacijos nėra – tos sueigos pirmininko pateikta 

rekomendacija. Jei per šį laikotarpį Pirmininkų sueiga nepriima sprendimo, laikoma, kad 

rekomendacija patvirtinta. 

 

 

5 straipsnis 

Baigiamosios nuostatos 

 

1. Artėjant Parlamento kadencijos pabaigai, prašymai leisti rengti pranešimus savo iniciatyva 

turi būti pateikti ne vėliau kaip metų, einančių prieš rinkimus, liepos mėnesį. Vėliau negali 

būti patenkintas joks prašymas, išskyrus išimtinius tinkamai pagrįstus prašymus. 

 

2. Komitetų pirmininkų sueiga kas dvejus su puse metų teikia Pirmininkų sueigai pranešimų 

savo iniciatyva rengimo ataskaitą. 

 

3. Šis sprendimas įsigalioja 2002 m. gruodžio 12 d. Juo panaikinami ir pakeičiami šie 

sprendimai: 

 

– Pirmininkų sueigos 1999 m. gruodžio 9 d. sprendimas dėl leidimo parengti pranešimą 

savo iniciatyva suteikimo tvarkos, kaip apibrėžta Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnyje, 

ir Pirmininkų sueigos 2001 m. vasario 15 d. ir gegužės 17 d. sprendimai, kuriais 

atnaujinamas šio sprendimo priedas, 

 

– Pirmininkų sueigos 2000 m. birželio 15 d. sprendimas dėl leidimo rengti pranešimus, 

remiantis kitų Europos Sąjungos institucijų ar įstaigų perduotais dokumentais Europos 

Parlamentui susipažinti, suteikimo tvarkos. 
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1 priedas 

 

 

Metiniai veiklos ir stebėjimo pranešimai, kuriems leidimas suteikiamas savaime ir kuriems 

taikoma pranešimų, kurie gali būti rengiami vienu metu, kvota (pagal šio sprendimo 1 

straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnį) 

 

 

 

 

KOMITETAS PAVADINIMAS 

Užsienio reikalų komitetas  [Eilės numeris] Tarybos metinė ataskaita pagal 

Europos Sąjungos elgesio kodekso ginklų 

eksporto srityje 8 operatyvinę nuostatą  

Vystymosi komitetas [metai] m. metinis pranešimas dėl AKR ir ES 

jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo 

Biudžeto komitetas ir Ekonomikos ir 

pinigų politikos komitetas (kas dvejus 

metus dalyvaujant kitiems 

atitinkamiems komitetams pagal 54 

straipsnį) 

[metai] m. metinis pranešimas dėl Europos 

investicijų banko finansinės veiklos 

Biudžeto kontrolės komitetas [metai] m. metinis pranešimas dėl Europos 

investicijų banko finansinės veiklos kontrolės 

Ekonomikos ir pinigų politikos 

komitetas 

[metai] m. ECB metinė ataskaita 

Ekonomikos ir pinigų politikos 

komitetas 

[metai] m. metinis pranešimas dėl konkurencijos 

politikos 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 

komitetas 

[metai] m. metinis pranešimas dėl bendrosios 

rinkos valdymo įgyvendinant Europos semestrą 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 

komitetas 

[metai] m. metinis pranešimas dėl vartotojų 

apsaugos 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 

komitetas 

[metai] m. metinis pranešimas dėl paslaugų ir 

prekių bendrojoje rinkoje 

Regioninės plėtros komitetas [Eilės numeris] ekonominės, socialinės ir 

teritorinės sanglaudos ataskaita 

Teisės reikalų komitetas Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena. [eilės 

numeris] metinė ataskaita ([metai] m.) 

Teisės reikalų komitetas ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir 

proporcingumas. [eilės numeris] ataskaita dėl 

geresnės teisėkūros ([metai] m.) 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 

reikalų komitetas  

[metai] m. metinis pranešimas dėl pagrindinių 

teisių padėties Europos Sąjungoje 

Moterų teisių ir lyčių lygybės 

komitetas 

[metai] m. metinis pranešimas dėl moterų ir vyrų 

lygybės Europos Sąjungoje 

Moterų teisių ir lyčių lygybės 

komitetas 

[metai] m. metinis pranešimas dėl lyčių aspekto 

integravimo Europos Parlamente 
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2 priedas 

 

 

Metiniai veiklos ir stebėjimo pranešimai, kuriems leidimas suteikiamas savaime ir kurie 

yra susiję su Darbo tvarkos taisyklėmis (netaikoma pranešimų, kurie gali būti rengiami 

vienu metu, kvota) 

 

 

 

  

KOMITETAS PAVADINIMAS 

Užsienio reikalų komitetas [metai] m. metinė pažangos ataskaita dėl šalių 

kandidačių 

Užsienio reikalų komitetas [metai] m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio 

ir saugumo politikos įgyvendinimo 

Užsienio reikalų komitetas (Saugumo 

ir gynybos pakomitetis) 

[metai] m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio 

ir saugumo politikos įgyvendinimo 

Užsienio reikalų komitetas (Žmogaus 

teisių pakomitetis) 

[metai] m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir 

demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

Tarptautinės prekybos komitetas [metai] m. metinis pranešimas dėl bendros prekybos 

politikos įgyvendinimo 

Biudžeto kontrolės komitetas [metai] m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos 

finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

Ekonomikos ir pinigų politikos 

komitetas 

[metai] m. metinis pranešimas dėl bankų sąjungos 

Ekonomikos ir pinigų politikos 

komitetas 

[metai] m. pranešimas dėl mokesčių 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir 

energetikos komitetas 

[metai] m. metinis pranešimas dėl energetikos 

sąjungos būklės 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 

reikalų komitetas 

[metai] m. metinė ataskaita dėl visuomenės teisės 

susipažinti su Europos Parlamento dokumentais 

Konstitucinių reikalų komitetas [metai] m. metinė ataskaita dėl Europos politinių 

partijų 

Peticijų komitetas Peticijų komiteto svarstymai [metai] m. 

Peticijų komitetas 

 

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 

[metai] m. veiklą 
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3 priedas 

 

 

Įgyvendinimo pranešimai 

 

 

1. Įgyvendinimo pranešimų tikslas – informuoti Parlamentą apie Sąjungos teisės akto arba 1 

straipsnio 1 dalies e punkte nurodyto kito akto įgyvendinimą, kad plenariniame posėdyje 

būtų galima padaryti išvadas ir pateikti rekomendacijas, kokių konkrečių veiksmų reikėtų 

imtis. Juos sudaro dvi dalys: 

 
– aiškinamoji dalis, kurioje pranešėjas aprašo faktus ir pateikia savo išvadas apie 

įgyvendinimo pažangą, 
 
– pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuriame pateikiamos pagrindinės išvados ir konkrečios 

rekomendacijos, kokių veiksmų reikėtų imtis. 
 

Pagal 52a straipsnio 2 dalį už aiškinamąją dalį yra atsakingas pranešėjas, todėl dėl jos 

nebalsuojama. Jei paaiškėja, kad nesama bendro sutarimo ar didžiosios balsų daugumos dėl 

aiškinamosios dalies turinio ar taikymo srities, komiteto pirmininkas gali konsultuotis su 

komitetu. 

 
2. Kai planuojama rengti įgyvendinimo pranešimą, komitetas tinkamai atsižvelgia į tai, kiek 

yra patikimų faktų apie atitinkamo teisės akto įgyvendinimo pažangą. 

 

3. Komitetas įgyvendinimo pranešimus skiria taip, kad nebūtų daroma žala skiriant kitus 

teisėkūros ir ne teisėkūros pranešimus. 

 

4. Dėl įgyvendinimo pranešimo komitete turi būti nubalsuota ne vėliau kaip per 12 mėnesių 

nuo pranešimo apie jį Komitetų pirmininkų sueigai dienos. Šį terminą, esant pagrįstam 

pranešėjo prašymui, koordinatoriai gali pratęsti. 

 

5. Pranešėjui padeda projekto administravimo grupė, kurios darbą koordinuoja komiteto 

administratorius. Visuose pranešimo rengimo etapuose pranešėjas pasitelkia šešėlinius 

pranešėjus. 

 

6. Pranešėjui suteikiamos visos būtinos priemonės, susijusios su ekspertinėmis žiniomis 

Parlamente ir už jo ribų, visų pirma: 

 
– jis turi teisę prašyti leisti surengti ne mažiau kaip vieną komiteto klausymą ir pasiūlyti 

koordinatoriams sudaryti grupę, kuri priims galutinį sprendimą; 
 
– jam Parlamento teminiai skyriai ir Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinio 

direktorato Ex post poveikio vertinimo skyrius jam padeda atlikti analitinį darbą (visų 

pirma Europos įgyvendinimo vertinimus); 

 
– jis turi teisę prašyti leisti vykti į kelionę informacijai rinkti pagal 25 straipsnio 9 dalį; 

 
– jam suteikiamas leidimas arba įgaliojimai komiteto vardu susisiekti su nacionaliniais 

parlamentais, Audito Rūmais, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, 
Regionų komitetu ir visomis kitomis svarbiomis įstaigomis siekiant gauti faktinės 
informacijos; 
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– jam Parlamento pirmininkas suteikia įgaliojimus, pagal kuriuos leidžiama prašyti 

Komisijos atskleisti visą reikiamą informaciją apie Sąjungos teisės akto arba 1 

straipsnio 1 dalies e punkte nurodyto kito akto įgyvendinimą. 

 
Visus šiuos klausimus pranešėjas apibrėžia ir įtraukia į projektą. Projektas teikiamas 

koordinatoriams arba komitetui tvirtinti. 
 
7.  Pranešėjas reguliariai informuoja komitetą apie pažangą, pasiektą renkant informaciją. 
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