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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Darbo tvarkos taisyklių 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 ir 235 straipsnio ir V priedo 
pakeitimų ir naujo 106a straipsnio pridėjimo
(2021/2048(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 236 ir 237 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0214/2021),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. nusprendžia, kad šie pakeitimai įsigalios kitos mėnesinės sesijos po jų priėmimo 
pirmąją dieną, išskyrus:

a) 213 straipsnio 1 dalies pakeitimą dėl lyčių įvairovės, kuris įsigalios pirmosios 
mėnesinės sesijos po kitų rinkimų į Europos Parlamentą, kurie vyks 2024 m., 
pradžioje;

b) 223 straipsnio pakeitimą dėl delegacijų biurų kadencijos, kuris įsigalios pirmosios 
mėnesinės sesijos po kitų rinkimų į Europos Parlamentą, kurie vyks 2024 m., 
pradžioje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
99 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Patvirtinimo, kad Komisija biudžetą 
įvykdė, procedūra vadovaujantis 
finansinėmis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo nuostatomis ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, 
Euratomas) Nr. 966/20121 (toliau – 
Finansinis reglamentas), yra 
reglamentuojama nuostatomis, kurios 
pridedamos prie šių Darbo tvarkos 
taisyklių.

Patvirtinimo, kad Komisija biudžetą 
įvykdė, procedūra vadovaujantis 
finansinėmis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo nuostatomis ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, 
Euratomas) Nr. 2018/10461 (toliau – 
Finansinis reglamentas), yra 
reglamentuojama nuostatomis, kurios 
pridedamos prie šių Darbo tvarkos 
taisyklių.

__________________________ __________________________
12012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 1 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
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ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 
kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 
298, 2012 10 26, p. 1)

ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 
7 0, p. 1).

Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
106 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

106a straipsnis
Parlamento pozicijos dėl Sąjungos išorės 
veiksmų patikos fondo steigimo ar veiklos 

pratęsimo pateikimo procedūra
1. Tais atvejais, kai Komisija 
konsultuojasi su Parlamentu dėl savo 
ketinimo įsteigti veiksmams 
ekstremaliosiose situacijose ir veiksmams 
po ekstremaliųjų situacijų skirtą patikos 
fondą pagal Finansinio reglamento 
234 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą ar 
234 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą, 
atsakingas komitetas parengia 
rekomendacijų projektą.
Tų rekomendacijų projekte gali būti 
pateiktos konkrečios rekomendacijos 
Komisijai dėl išsamesnių patikos fondo 
elementų, pvz., tikslų, kuriuos jis turėtų 
siekti įgyvendinti, arba veiklos būdo.
Mutatis mutandis taikomos 
118 straipsnio 2–6 dalys.
2. Tais atvejais, kai Komisija paprašo 
Parlamento patvirtinti sprendimo dėl 
teminiams veiksmams skirto patikos fondo 
steigimo arba veiklos pratęsimo pagal 
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Finansinio reglamento 234 straipsnio 
1 dalies ketvirtą pastraipą ar 
234 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą 
projektą, atsakingas komitetas parengia 
rekomendaciją dėl sprendimo projekto 
patvirtinimo arba atmetimo.
Mutatis mutandis taikomos 
105 straipsnio 1–4 dalys.
3. Ne mažiau kaip vidutinę ribą 
siekiantis Parlamento narių skaičius, 
frakcija ar frakcijos arba atsakingas 
komitetas gali pateikti Parlamentui 
pasiūlymą dėl rezoliucijos ir joje paprašyti 
Komisijos nebeskirti asignavimų Sąjungos 
patikos fondui arba peržiūrėti steigimo 
susitarimą, siekiant likviduoti Sąjungos 
patikos fondą, kaip nustatyta Finansinio 
reglamento 234 straipsnio 5 dalies antroje 
pastraipoje.

Pakeitimas 3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
197 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

197 straipsnis Išbraukta.
Pasiūlymas paskelbti klausimą 

nepriimtinu
1. Diskusijų dėl į darbotvarkę įrašyto 
klausimo pradžioje frakcija arba ne 
mažiau kaip žemą ribą siekiantis 
Parlamento narių skaičius gali pateikti 
pasiūlymą paskelbti tą klausimą 
nepriimtinu. Dėl šio pasiūlymo 
balsuojama nedelsiant.
Apie ketinimą pateikti pasiūlymą paskelbti 
klausimą nepriimtinu turi būti pranešta 
Parlamento pirmininkui ne vėliau kaip 
prieš dvidešimt keturias valandas, o 
Parlamento pirmininkas nedelsdamas 
apie tai informuoja Parlamentą
2. Jei šis pasiūlymas patvirtinamas, 
Parlamentas nedelsdamas pereina prie 
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kito darbotvarkės klausimo.

Pakeitimas 4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
213 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Per pirmąjį komiteto posėdį, 
vykstantį po komiteto narių paskyrimo 
pagal 209 straipsnį, ir vėl po dvejų su puse 
metų, komitetas išsirenka biurą, kurį 
sudaro pirmininkas ir pirmininko 
pavaduotojai, renkami atskirais 
balsavimais iš tikrųjų to komiteto narių. 
Sprendimą dėl to, kiek pirmininko 
pavaduotojų bus renkama, priima 
Parlamentas, atsižvelgdamas į Pirmininkų 
sueigos pasiūlymą. Parlamento įvairovė 
turi būti atspindima kiekvieno komiteto 
biuro sudėtyje; neleidžiama, kad biurą 
sudarytų vien vyrai arba vien moterys 
arba kad visi pirmininko pavaduotojai 
būtų iš tos pačios valstybės narės.

1. Per pirmąjį komiteto posėdį, 
vykstantį po komiteto narių paskyrimo 
pagal 209 straipsnį, ir vėl po dvejų su puse 
metų komitetas išsirenka biurą, kurį sudaro 
pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, 
renkami atskirais balsavimais iš tikrųjų to 
komiteto narių. Sprendimą dėl to, kiek 
pirmininko pavaduotojų bus renkama, 
priima Parlamentas, atsižvelgdamas į 
Pirmininkų sueigos pasiūlymą. Parlamento 
įvairovė turi būti atspindima kiekvieno 
komiteto biuro sudėtyje. Komiteto 
pirmininkas ir pirmasis jo pavaduotojas 
negali būti tos pačios lyties. Lyčių lygybės 
principas taikomas ir kitiems Biuro 
nariams. Neleidžiama, kad visi biuro 
nariai būtų iš tos pačios valstybės narės.

Pakeitimas 5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
213 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Biuro nariais pretenduojančių tapti 
asmenų, kurių išrinkimas reikštų 1 dalyje 
nustatytų įvairovės reikalavimų 
nesilaikymą, kandidatūros nesvarstomos; 
įmanoma tik pateikti naujas kandidatūras, 
kurios gali atitikti šiuos reikalavimus.
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Pakeitimas 6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
214 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Komiteto pirmininkas komitete skelbia 
visus koordinatorių sprendimus ir 
rekomendacijas, kurie laikomi priimtais, jei 
dėl jų neprieštaraujama. Jie tinkamai 
paminimi komiteto posėdžio protokole.

Komiteto pirmininkas komitete skelbia 
visus koordinatorių sprendimus ir 
rekomendacijas, kurie laikomi priimtais, jei 
dėl jų neprieštaraujama. Prieštaravimo 
atvejais komitetas balsuoja paprasta balsų 
dauguma. Tie sprendimai ir 
rekomendacijos tinkamai paminimi 
komiteto posėdžio protokole.

Pakeitimas 7

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
222 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Komisijai paskelbus piliečių 
iniciatyvą atitinkamame registre, kaip 
nustatyta pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/20111 
10 straipsnio 1 dalies a punktą, Europos 
Parlamento pirmininkas, remdamasis 
Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko 
pasiūlymu:

1. Komisijai paskelbus pranešimą 
apie piliečių iniciatyvą atitinkamame 
registre, kaip nustatyta pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2019/7881 14 straipsnio 1 dalį, Europos 
Parlamento pirmininkas, remdamasis 
Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko 
pasiūlymu:

__________________________ __________________________
12011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL 
L 65, 2011 3 11, p. 1).

1 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos 
(OL L 130, 2019 5 17, p. 55).

Pakeitimas 8

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
222 straipsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

a) paveda komitetui, kuris atsakingas 
už atitinkamą sritį, kaip nustatyta 

a) paveda komitetui, kuris atsakingas 
už atitinkamą sritį, kaip nustatyta 
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VI priede, surengti viešąjį svarstymą, 
numatytą Reglamento (ES) Nr. 211/2011 
11 straipsnyje; už peticijas atsakingas 
komitetas automatiškai susiejamas pagal 
57 straipsnį;

VI priede, surengti viešąjį svarstymą, 
numatytą Reglamento (ES) 2019/788 
14 straipsnio 2 dalyje; už peticijas 
atsakingas komitetas automatiškai 
susiejamas pagal 57 straipsnį;

Pakeitimas 9

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
222 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

b) kai dviejų ar daugiau piliečių 
iniciatyvų, pagal Reglamento (ES) 
Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies 
a punktą paskelbtų atitinkamame registre, 
sritis panaši, pasikonsultavęs su 
organizatoriais gali nuspręsti surengti 
jungtinį viešąjį svarstymą, per kurį visos 
susijusios piliečių iniciatyvos būtų 
nagrinėjamos vienodomis sąlygomis.

b) kai dviejų ar daugiau piliečių 
iniciatyvų, pranešimai apie kurias 
paskelbiami atitinkamame registre, kaip 
nustatyta pagal Reglamento (ES) 2019/788 
14 straipsnio 1 dalį, sritis panaši, 
pasikonsultavęs su organizatoriais gali 
nuspręsti surengti jungtinį viešąjį 
svarstymą, per kurį visos susijusios piliečių 
iniciatyvos būtų nagrinėjamos vienodomis 
sąlygomis.

Pakeitimas 10

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
222 straipsnio 2 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

a) įvertina, ar Komisija tinkamu 
lygmeniu priėmė organizatorius, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. 211/2011 
10 straipsnio 1 dalies b punkte;

a) įvertina, ar Komisija tinkamu 
lygmeniu priėmė organizatorių grupę, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/788 
15 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas 11

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
222 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Už atitinkamą sritį atsakingo 
komiteto pirmininkas sušaukia į viešąjį 
svarstymą atitinkamą dieną per tris 

3. Už atitinkamą sritį atsakingo 
komiteto pirmininkas sušaukia į viešąjį 
svarstymą atitinkamą dieną per tris 
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mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo 
Komisijai dienos, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. 211/2011 
9 straipsnyje.

mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo 
Komisijai dienos, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) 2019/788 13 straipsnyje.

Pakeitimas 12

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
222 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Už atitinkamą sritį atsakingas komitetas 
pakviečia organizatorių įgaliotinių grupę, 
įskaitant bent vieną kontaktinį asmenį, 
nurodytą Reglamento (ES) Nr. 211/2011 
3 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, 
pristatyti iniciatyvą per svarstymą.

Už atitinkamą sritį atsakingas komitetas 
pakviečia organizatorių įgaliotinių grupę, 
įskaitant bent vieną kontaktinį asmenį, 
nurodytą Reglamento (ES) 2019/788 
5 straipsnio 3 dalies pirmojoje pastraipoje, 
pristatyti iniciatyvą per svarstymą.

Pakeitimas 13

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
222 straipsnio 8 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

8. Parlamentas rengia diskusijas dėl 
piliečių iniciatyvos, paskelbtos 
atitinkamame registre pagal Reglamento 
(ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies 
a punktą, kitoje mėnesinėje sesijoje po 
viešojo svarstymo ir, įtraukdamas šias 
diskusijas į savo darbotvarkę, nusprendžia, 
ar diskusijos turi būti užbaigiamos 
rezoliucijos priėmimu. Diskusijos 
nebaigiamos rezoliucijos priėmimu, jei šios 
ar artimiausios mėnesinės sesijos posėdyje 
yra numatytas pranešimas tuo pačiu ar 
panašiu klausimu, nebent dėl ypatingų 
priežasčių Parlamento pirmininkas 
pasiūlytų priešingai. Jei Parlamentas 
nusprendžia diskusijas užbaigti rezoliucijos 
priėmimu, už atitinkamą klausimą 
atsakingas komitetas, frakcija arba ne 
mažiau kaip žemą ribą siekiantis 
Parlamento narių skaičius gali pateikti 
pasiūlymą dėl rezoliucijos. 132 straipsnio 

8. Parlamentas rengia diskusijas dėl 
piliečių iniciatyvos, pranešimas apie kurią 
paskelbiamas atitinkamame registre pagal 
Reglamento (ES) 2019/788 14 straipsnio 
1 dalį, kitoje mėnesinėje sesijoje po viešojo 
svarstymo ir, įtraukdamas šias diskusijas į 
savo darbotvarkę, nusprendžia, ar 
diskusijos turi būti užbaigiamos 
rezoliucijos priėmimu. Diskusijos 
nebaigiamos rezoliucijos priėmimu, jei šios 
ar artimiausios mėnesinės sesijos posėdyje 
yra numatytas pranešimas tuo pačiu ar 
panašiu klausimu, nebent dėl ypatingų 
priežasčių Parlamento pirmininkas 
pasiūlytų priešingai. Jei Parlamentas 
nusprendžia diskusijas užbaigti rezoliucijos 
priėmimu, už atitinkamą klausimą 
atsakingas komitetas, frakcija arba ne 
mažiau kaip žemą ribą siekiantis 
Parlamento narių skaičius gali pateikti 
pasiūlymą dėl rezoliucijos. 132 straipsnio 
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3–8 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos 
pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos 
mutatis mutandis.

3–8 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos 
pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos 
mutatis mutandis.

Pakeitimas 14

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
223 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Delegacijų biurai sudaromi pagal 
213 straipsnyje išdėstytą nuolatiniams 
komitetams taikomą procedūrą.

3. Delegacijų biurai sudaromi pagal 
213 straipsnyje išdėstytą komitetų biurams 
taikomą procedūrą. Tačiau delegacijų 
biurų nariai renkami Parlamento 
kadencijos laikotarpiui.

Pakeitimas 15

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
230 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Jei Parlamentui pranešama, kad 
Komisijos buvo paprašyta pateikti 
pasiūlymą dėl teisės akto vadovaujantis 
Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 
4 dalimi ir pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 211/2011, už peticijas atsakingas 
komitetas nustato, ar tai turės įtakos jo 
darbui ir, jei būtina, apie tai praneša 
peticijų, susijusių su minėtais klausimais, 
teikėjams.

1. Jei Parlamentui pranešama, kad 
Komisijos buvo paprašyta pateikti 
pasiūlymą dėl teisės akto vadovaujantis 
Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 
4 dalimi ir pagal Reglamentą (ES) 
2019/788, už peticijas atsakingas komitetas 
nustato, ar tai turės įtakos jo darbui ir, jei 
būtina, apie tai praneša peticijų, susijusių 
su minėtais klausimais, teikėjams.

Pakeitimas 16

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
230 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Piliečių iniciatyvų pasiūlymai, 
kurie buvo užregistruoti pagal Reglamento 
(ES) Nr. 211/2011 4 straipsnį, bet negalėjo 
būti pateikti Komisijai pagal to reglamento 

2. Piliečių iniciatyvų pasiūlymai, 
kurie buvo užregistruoti pagal Reglamento 
(ES) 2019/788 6 straipsnį, bet negalėjo būti 
pateikti Komisijai pagal to reglamento 
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9 straipsnį, nes nebuvo laikomasi visų 
nustatytų atitinkamų procedūrų ir 
reikalavimų, gali būti nagrinėjami už 
peticijas atsakingame komitete, jeigu šis 
nusprendžia, kad tai tinkama. 
Mutatis mutandis taikomi 226, 227, 228 ir 
229 straipsniai.

13 straipsnį, nes nebuvo laikomasi visų 
nustatytų atitinkamų procedūrų ir 
reikalavimų, gali būti nagrinėjami už 
peticijas atsakingame komitete, jeigu šis 
nusprendžia, kad tai tinkama. 
Mutatis mutandis taikomi 226, 227, 228 ir 
229 straipsniai.

Pakeitimas 17

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
235 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Kai Parlamentas pagal Finansinio 
reglamento 65 straipsnio 1 dalį nusprendžia 
pasilikti teisę suteikti leidimą išlaidoms, jis 
veikia per savo Biurą.

1. Kai Parlamentas pagal Finansinio 
reglamento 73 straipsnio 1 dalį nusprendžia 
pasilikti teisę suteikti leidimą išlaidoms, jis 
veikia per savo Biurą.

Pakeitimas 18

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
V priedo 2 straipsnio 1 dalis 

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Parlamentas svarsto atsakingo 
komiteto pranešimą dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo ne vėliau kaip iki kitų metų 
balandžio 30 d. po Audito Rūmų metinės 
ataskaitos patvirtinimo, kaip to reikalauja 
Finansinis reglamentas.

1. Parlamentas svarsto atsakingo 
komiteto pranešimą dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo ne vėliau kaip iki kitų metų 
gegužės 15 d. po Audito Rūmų metinės 
ataskaitos patvirtinimo, kaip to reikalauja 
Finansinis reglamentas.
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