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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti Parlamento veikimą 
ypatingomis aplinkybėmis
(2020/2098(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 236 ir 237 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0194/2020),

1. nusprendžia padaryti toliau pateikiamus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. pabrėžia, kad dėl pandemijos Covid-19 kilusi sveikatos krizė parodė, jog Darbo tvarkos 
taisyklėse reikia numatyti išsamesnes procedūras, siekiant užtikrinti neribojamą 
Parlamento veiklą esant įvairioms ypatingoms aplinkybėms;

3. pabrėžia, kokios svarbios yra laikinosios priemonės, kurias pagal teisinės viršenybės 
principą šios sveikatos krizės metu priėmė Parlamento pirmininkas ir valdymo organai, 
siekdami reaguoti į tokias ypatingas aplinkybes; pabrėžia, kad šioms priemonėms 
nebuvo jokių alternatyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti Parlamento veiklos 
tęstinumą, kaip reikalaujama Sutartyse, ir kad jos leido Parlamentui krizės metu vykdyti 
savo teisėkūros, biudžeto ir politinės kontrolės funkcijas laikantis Sutartyse numatytų 
procedūrų;

4. pabrėžia, kad laikinosios priemonės buvo visiškai pagrįstos ir kad jos užtikrino visų 
balsavimų, vykusių jų taikymo laikotarpiu, galiojimą;

5. primena, kad svarbu užtikrinti, kiek leidžia galimybės, tinkamas sąlygas neįgaliems 
Parlamento nariams ir jų darbuotojams, kol Parlamentas vykdo veiklą ypatingomis 
aplinkybėmis;

6. mano, kad toliau pateikiami pakeitimai turėtų būti priimti laikantis įprastos tvarkos;

7. nusprendžia, kad šie pakeitimai įsigalios pirmą dieną po jų priėmimo;

8. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams susipažinti.

Pakeitimas 1

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XIII a antraštinė dalis (nauja)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

XIIIa ANTRAŠTINĖ DALIS 
YPATINGOS APLINKYBĖS

Pakeitimas 2

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
237 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

237 a straipsnis
Ypatingos priemonės

1. Šis straipsnis taikomas tais 
atvejais, kai Europos Parlamentas dėl 
išimtinių ir nenumatytų aplinkybių, kurių 
jis negali kontroliuoti, negali vykdyti savo 
pareigų ir naudotis savo prerogatyvomis 
pagal Sutartis ir kai, norint patvirtinti 
ypatingas priemones, leidžiančias jam 
toliau vykdyti šias pareigas ir naudotis 
šiomis prerogatyvomis, būtina laikinai 
nukrypti nuo įprastų Parlamento 
procedūrų, nustatytų kitose šių Darbo 
tvarkos taisyklių nuostatose.
Tokios ypatingos aplinkybės laikomos 
susidariusiomis, kai Parlamento 
pirmininkas, remdamasis patikimais 
įrodymais, kuriuos prireikus patvirtina 
Parlamento tarnybos, padaro išvadą, kad 
dėl saugumo ar saugos priežasčių arba 
dėl to, kad nėra techninių priemonių, 
Parlamentui yra arba bus neįmanoma 
arba pavojinga sušaukti posėdžius 
laikantis savo įprastų procedūrų, 
nustatytų kitose šių Darbo tvarkos 
taisyklių nuostatose, ir jo patvirtinto 
kalendoriaus.
2. Jei esama 1 dalyje nustatytų 
sąlygų, Parlamento pirmininkas, gavęs 
Pirmininkų sueigos pritarimą, gali 
nuspręsti taikyti vieną ar kelias 3 dalyje 
nurodytas priemones.
Jei dėl būtinos skubos priežasčių 
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neįmanoma sušaukti Pirmininkų sueigos 
fiziškai ar virtualiai, Parlamento 
pirmininkas gali nuspręsti taikyti vieną ar 
kelias 3 dalyje nurodytas priemones. Toks 
sprendimas nustoja galioti praėjus 
penkioms dienoms po jo priėmimo, jei per 
tą laikotarpį jo nepatvirtina Pirmininkų 
sueiga.
Parlamento pirmininkui priėmus 
sprendimą, kurį patvirtino Pirmininkų 
sueiga, ne mažiau kaip vidutinę ribą 
siekiantis Parlamento narių skaičius arba 
frakcija ar frakcijos bet kuriuo metu gali 
prašyti, kad kai kurios arba visos tame 
sprendime numatytos priemonės būtų 
atskirai pateiktos Parlamentui tvirtinti be 
diskusijų. Balsavimas plenariniame 
posėdyje įtraukiamas į pirmo plenarinio 
posėdžio, įvyksiančio po prašymo 
pateikimo dienos, darbotvarkę. Pakeitimų 
teikti negalima. Jei atitinkama priemonė 
nesurenka balsavusiųjų daugumos, ji 
nustoja galioti pasibaigus mėnesinei 
sesijai. Dėl plenariniame posėdyje 
patvirtintos priemonės negali būti vėl 
balsuojama per tą pačią mėnesinę sesiją.
3. 2 dalyje nurodytame sprendime 
gali būti numatomos visos reikiamos 
priemonės, taikomos susidarius 1 dalyje 
nurodytoms ypatingoms aplinkybėms, visų 
pirma šios priemonės:
a) atidėti numatytą mėnesinę sesiją, 
plenarinį posėdį arba komiteto posėdį 
vėlesnei dienai ir (arba) atšaukti ar 
apriboti tarpparlamentinių delegacijų ir 
kitų organų posėdžius;
b) perkelti mėnesinę sesiją, plenarinį 
posėdį arba komiteto posėdį iš Parlamento 
būstinės į vieną jo darbo vietų ar į išorės 
vietą arba iš vienos jo darbo vietų į 
Parlamento būstinę, į vieną iš kitų 
Parlamento darbo vietų arba į išorės 
vietą;
c) surengti mėnesinę sesiją arba plenarinį 
posėdį Parlamento patalpose, tačiau ją (jį) 
visą arba jos (jo) dalį atskirose posėdžių 
salėse, kad būtų galima laikytis reikiamo 
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fizinio atstumo;
d) surengti mėnesinę sesiją, plenarinį 
posėdį arba Parlamento organų posėdį 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 237c 
straipsnyje nustatytą nuotolinio 
dalyvavimo tvarką;
e) jei 209 straipsnio 7 dalyje numatytas ad 
hoc pavadavimo mechanizmas nėra 
pakankamas sprendimas susidarius 
atitinkamoms ypatingoms aplinkybėms, 
leisti frakcijoms laikinai pakeisti komiteto 
narius, jei atitinkami nariai tam 
neprieštarauja;
4. 2 dalyje nurodytas sprendimas 
galioja ribotą laiką ir jame nurodomos jį 
pagrindžiančios priežastys. Sprendimas 
įsigalioja jį paskelbus Parlamento 
interneto svetainėje arba, jei tam trukdo 
aplinkybės, geriausiomis turimomis 
priemonėmis.
Be to, visi Parlamento nariai apie 
sprendimą nedelsiant informuojami 
atskirai.
Parlamento pirmininkas gali atnaujinti 
sprendimą 2 dalyje nustatyta tvarka vieną 
ar daugiau kartų ribotam laikui. 
Atnaujinamame sprendime nurodomos jį 
pagrindžiančios priežastys.
Parlamento pirmininkas atšaukia pagal šį 
straipsnį priimtą sprendimą, kai tik 
išnyksta 1 dalyje nurodytos ypatingos 
aplinkybės, dėl kurių jis buvo priimtas.
5. Šis straipsnis taikomas tik 
kraštutiniu atveju ir pasirenkamos ir 
taikomos tik tos priemonės, kurios yra 
tikrai būtinos susidarius atitinkamoms 
ypatingoms aplinkybėms.
Taikant šį straipsnį tinkamai 
atsižvelgiama visų pirma į 
atstovaujamosios demokratijos principą, 
vienodų sąlygų visiems Parlamento 
nariams sudarymo principą, Parlamento 
narių teisę netrukdomai vykdyti savo 
įgaliojimus, įskaitant 167 straipsnyje 
įtvirtintas jų teises, ir laisvai, individualiai 
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ir asmeniškai balsuoti ir į prie Sutarčių 
pridedamą Protokolą Nr. 6.

Pakeitimas 3

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
237 b straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

237 b straipsnis
Politinės pusiausvyros sutrikdymas 

Parlamente
1. Parlamento pirmininkas, gavęs 
Pirmininkų sueigos pritarimą, gali priimti 
būtinas priemones, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos kai kurių Parlamento 
narių ar kurios nors frakcijos 
dalyvavimui, jei, remdamasis patikimais 
įrodymais, jis padaro išvadą, kad politinė 
pusiausvyra Parlamente labai sutrikdyta, 
nes dėl saugumo ar saugos priežasčių 
arba dėl to, kad nėra techninių 
priemonių, didelis Parlamento narių 
skaičius ar kuri nors frakcija negali 
dalyvauti Parlamento darbe pagal įprastas 
procedūras, nustatytas kitose šių Darbo 
tvarkos taisyklių nuostatose.
Vienintelis tokių priemonių tikslas – 
sudaryti sąlygas nuotoliniu būdu 
dalyvauti Parlamento nariams taikant 
pagal 237c straipsnio 1 dalį pasirinktas 
technines priemones arba kitas tinkamas 
tam pačiam tikslui skirtas priemones.
2. 1 dalyje numatytos priemonės gali 
būti priimtos, kad jomis pasinaudotų 
didelis skaičius Parlamento narių, jei jie 
negali dalyvauti dėl išimtinių ir 
nenumatytų regione susiklosčiusių 
aplinkybių, kurių jie negali kontroliuoti.
1 dalyje numatytos priemonės taip pat gali 
būti priimtos, kad jomis pasinaudotų 
kurios nors frakcijos nariai, šiai frakcijai 
paprašius, jei ji negali dalyvauti dėl 
išimtinių ir nenumatytų aplinkybių, kurių 
ji negali kontroliuoti.
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3. Atitinkamai taikomos 237a 
straipsnio 2 dalies antra ir trečia 
pastraipos ir 237a straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nustatytos taisyklės ir principai.

Pakeitimas 4

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
237 c straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

237 c straipsnis
Nuotolinio dalyvavimo tvarka

1. Kai Parlamento pirmininkas pagal 
237a straipsnio 3 dalies d punktą 
nusprendžia taikyti nuotolinio dalyvavimo 
tvarką, Parlamentas savo darbą gali 
vykdyti nuotoliniu būdu, be kita ko, 
leisdamas visiems Parlamento nariams 
tam tikromis savo parlamentinėmis 
teisėmis naudotis elektroninėmis 
priemonėmis.
Kai Parlamento pirmininkas pagal 237b 
straipsnį nusprendžia, kad turi būti 
taikomos pagal nuotolinio dalyvavimo 
tvarką pasirinktos techninės priemonės, 
šis straipsnis taikomas tik tiek, kiek 
būtina, ir tik atitinkamiems Parlamento 
nariams.
2. Nuotolinio dalyvavimo tvarka 
užtikrinama, kad:
– Parlamento nariai galėtų be jokių 
kliūčių vykdyti savo įgaliojimus, įskaitant 
visų pirma teisę kalbėti plenariniame 
posėdyje ir komitetų posėdžiuose, balsuoti 
ir teikti tekstus;
– Parlamento nariai visuomet balsuotų 
individualiai ir asmeniškai;
– nuotolinio balsavimo sistema leistų 
Parlamento nariams balsuoti įprastai, 
vardiniu būdu ir slaptai ir patikrinti, ar jų 
atiduotas balsas įskaičiuotas;
– visiems Parlamento nariams, nesvarbu, 
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ar jie yra, ar jų nėra Parlamento 
patalpose, būtų taikoma vienoda 
balsavimo sistema;
– 167 straipsnis būtų taikomas kuo 
įmanoma plačiau;
– Parlamento nariams ir jų darbuotojams 
suteikiami informacinių technologijų 
sprendimai būtų technologiškai 
neutralūs;
– Parlamento narių dalyvavimas 
parlamentinėse diskusijose ir balsavime 
vyktų Parlamento tarnybų tiesiogiai ir 
viduje valdomomis ir prižiūrimomis 
saugiomis elektroninėmis priemonėmis.
3. Priimdamas 1 dalyje nurodytą 
sprendimą Parlamento pirmininkas 
nustato, ar minėtoji tvarka taikoma tik 
tada, kai Parlamento nariai naudojasi 
savo teisėmis plenariniame posėdyje, ar ir 
tada, kai Parlamento nariai naudojasi 
savo teisėmis Parlamento komitetuose ir 
(arba) kituose organuose.
Parlamento pirmininkas savo sprendime 
taip pat nustato, kaip visu laikotarpiu, kai 
taikoma ši tvarka, yra pritaikomos teisės ir 
praktika, kurios negali būti tinkamai 
įgyvendinamos be Parlamento narių 
fizinio dalyvavimo.
Šios teisės ir praktika, be kita ko, yra 
susijusios su:
– dalyvavimo plenariniame posėdyje ar 
kitame posėdyje skaičiavimo tvarka;
– sąlygomis, kuriomis teikiamas prašymas 
patikrinti, ar yra kvorumas;
– tekstų pateikimu;
– prašymais balsuoti dalimis ir atskirai;
– kalbėjimo laiko paskirstymu;
– diskusijų tvarkaraščio sudarymu;
– žodinių pakeitimų pristatymu ir 
prieštaravimu dėl jų;
– balsavimo eilės tvarka;
– darbotvarkės sudarymo ir procedūrinių 
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pasiūlymų pateikimo terminais.
4. Darbo taisyklių nuostatų, 
reglamentuojančių kvorumą ir balsavimą 
plenarinių posėdžių salėje, taikymo 
tikslais nuotoliniu būdu dalyvaujantys 
Parlamento nariai laikomi fiziškai 
esančiais plenarinių posėdžių salėje.
Nukrypstant nuo Darbo tvarkos taisyklių 
171 straipsnio 11 dalies, per diskusijas 
nekalbėję Parlamento nariai gali vieną 
kartą per plenarinį posėdį įteikti raštišką 
pareiškimą, kuris pridedamas prie 
diskusijų stenogramos.
Parlamento pirmininkas prireikus 
nustato, kaip taikant nuotolinio 
dalyvavimo tvarką Parlamento nariai gali 
naudotis plenarinių posėdžių sale, visų 
pirma didžiausią Parlamento narių, kurie 
gali fiziškai dalyvauti, skaičių.
5. Kai Parlamento pirmininkas pagal 
3 dalies pirmą pastraipą nusprendžia 
nuotolinio dalyvavimo tvarką taikyti 
komitetams ar kitiems organams, mutatis 
mutandis taikoma 4 dalies pirma 
pastraipa.
6. Biuras, vadovaudamasis 2 dalyje 
nustatytais reikalavimais ir standartais, 
priima šiame straipsnyje numatytų 
elektroninių priemonių veikimo ir 
saugumo priemones.

Pakeitimas 5

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
237 d straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

237 d straipsnis
Plenarinės sesijos rengimas atskirose 

posėdžių salėse
Kai Parlamento pirmininkas pagal 237a 
straipsnio 3 dalies c punktą nusprendžia 
leisti visą Parlamento plenarinę sesiją 
arba jos dalį surengti daugiau nei vienoje 
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posėdžių salėje, įskaitant, jei reikia, 
plenarinių posėdžių salę, taikomos šios 
taisyklės:
– šiomis aplinkybėmis naudojamos 
posėdžių salės kartu laikomos plenarinių 
posėdžių sale;
– Parlamento pirmininkas prireikus 
gali nustatyti, kaip galima naudotis 
atitinkamomis posėdžių salėmis, siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi fizinio 
atstumo reikalavimų.



PE654.009v03-00 12/13 RR\1216142LT.docx

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data 12.10.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

25
0
3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel 
Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice 
Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio 
Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, 
László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri



RR\1216142LT.docx 13/13 PE654.009v03-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25 +
GUE/NGL Leila Chaibi, Helmut Scholz

ID Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz 
Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

0 -

3 0
ECR Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

PPE László Trócsányi

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


