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PAKEITIMAI 001-006  
pateik÷ Konstitucinių reikalų komitetas 

 

Pranešimas 
Alain Lamassoure A7-0039/2012 
Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir institucijų, 

atstovaujančių nacionalin÷ms vyriausyb÷ms, santykių pokyčius įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 

 

Darbo tvarkos taisykl÷s (2011/2266(REG)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas  1 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisykl÷s 
116 straipsnio 1 dalis 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimai 

1. Klausimų Komisijai ir Tarybai valanda 

rengiama per kiekvieną Parlamento 

m÷nesinę sesiją tuo metu, kurį Parlamentas 

nustato remdamasis Pirmininkų sueigos 

pasiūlymu. 

1. Klausimų Komisijai valanda rengiama 

per kiekvieną Parlamento m÷nesinę sesiją 

tuo metu, kurį Parlamentas nustato 

remdamasis Pirmininkų sueigos pasiūlymu. 

Pagrindimas 

Pagal įprastą teis÷kūros procedūrą ir biudžeto procedūrą Parlamentas turi tiek pat galių, kiek 

ir Taryba. Atsižvelgiant į naują institucinę pusiausvyrą, nepagrįsta darbotvark÷je toliau 

išlaikyti klausimų Tarybai valandą tokią, kokia ji yra šiuo metu. 

 

Pakeitimas  2 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisykl÷s 
116 straipsnio 2 dalis 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimai 

2. Vienos Parlamento m÷nesin÷s sesijos 2. Vienos Parlamento m÷nesin÷s sesijos 
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metu Parlamento narys gali pateikti ne 

daugiau kaip po vieną klausimą Tarybai ir 

Komisijai. 

metu Parlamento narys gali pateikti ne 

daugiau kaip po vieną klausimą Komisijai. 

Pagrindimas 

Pagal įprastą teis÷kūros procedūrą ir biudžeto procedūrą Parlamentas turi tiek pat galių, kiek 

ir Taryba. Atsižvelgiant į naują institucinę pusiausvyrą, nepagrįsta darbotvark÷je toliau 

išlaikyti klausimų Tarybai valandą tokią, kokia ji yra šiuo metu. 

 

Pakeitimas  3 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisykl÷s 

116 straipsnio 5 dalis 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimai 

5. Pagal Pirmininkų sueigos išd÷stytas 

gaires atskiri laiko tarpai gali būti skirti 

pateikti klausimams Komisijos 

pirmininkui, Komisijos pirmininko 

pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai 

įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 

politikai ir euro grup÷s pirmininkui. 

5. Pagal Pirmininkų sueigos išd÷stytas 

gaires atskiri laiko tarpai gali būti skirti 

pateikti klausimams Tarybai, Komisijos 

pirmininkui, Komisijos pirmininko 

pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai 

įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 

politikai ir euro grup÷s pirmininkui. 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į kitus Tarybos įgaliojimus, visų pirma jos funkcijas d÷l politikos formavimo, 

koordinavimo ir vykdymo, yra pagrįsta sukurti galimybę surengti atskirą klausimų šiai 

institucijai valandą. 

 

Pakeitimas  4 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisykl÷s 
II priedo A dalies 1 dalies antra įtrauka 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimai 

– susiję su Komisijos ir Tarybos 

kompetencijos ir atsakomyb÷s sritimis bei 

yra visuotin÷s svarbos; 

– susiję su jų adresato kompetencijos ir 

atsakomyb÷s sritimis bei yra visuotin÷s 

svarbos, 

 

Pakeitimas  5 
 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisykl÷s 
II priedo A dalies 1 punkto 2 a įtrauka (nauja) 
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Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 – kalbant apie konkrečiai Tarybai skirtus 

klausimus, jie yra susiję su jos 

funkcijomis formuoti, koordinuoti ir 

vykdyti Sąjungos politiką, su jos 

įgaliojimais vykstant paskyrimo 

procedūroms, su Sąjungos institucijų, 

organų ir įstaigų veikimu arba su 

Sutarčių peržiūra, 

 

Pakeitimas  6 
 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisykl÷s 
II priedo A dalies 2 punktas 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

2. Klausimas nepriimtinas, jei 

darbotvark÷je jau yra numatytas tos pačios 

temos svarstymas dalyvaujant 

suinteresuotai institucijai. 

2. Klausimas nepriimtinas, jei 

darbotvark÷je jau yra numatytas tos pačios 

temos svarstymas dalyvaujant 

suinteresuotai institucijai arba klausimas 

yra susijęs su Tarybos teis÷kūros ir 

biudžetin÷mis funkcijomis, numatytomis 

Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 

1 dalies pirmame sakinyje.  

 

 

 


