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Tema: Piliečių grupių prašymų nagrinėjimo gairės (siekiant patikrinti, ar Europos 

politinės partijos ir Europos politiniai fondai vadovaujasi 
fundamentaliosiomis Sąjungos vertybėmis)

Darbo tvarkos taisyklių 235 straipsnio 3 dalis

Konstitucinių reikalų komitetas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (toliau - ES sutartis) 10 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto 
ir finansavimo1 10 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 235 straipsnio 3 dalies septintą pastraipą,

2020 m. vasario 19 d. parengė ir patvirtino toliau išdėstytas gaires, kuriomis remiantis bus 
nagrinėjami pagrįsti piliečių grupių prašymai, kuriais Parlamentas raginamas kreiptis į 
Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų instituciją ir paprašyti įvertinti, ar 
registruota Europos politinė partija arba registruotas Europos politinis fondas laikosi 2014 m. 
spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 
atitinkamai 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir 3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytų sąlygų, o 
būtent, ar jie vadovaujasi pamatinėmis Sąjungos vertybėmis, išvardytomis ES sutarties 
2 straipsnyje.

1 OL L 317, 2014 11 4, p. 1.
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Bendrieji principai

Komitetas nagrinėja tik pagrįstus prašymus, kurių priimtinumą, vadovaudamasis Darbo 
tvarkos taisyklių 235 straipsnio 3 dalimi, būna įvertinęs Parlamento pirmininkas. Sprendimų 
dėl priimtinumo priėmimas priklauso išimtinei Parlamento pirmininko kompetencijai. Jis 
įvertina, inter alia, ar, pirma, prašymą fiziškai yra pasirašę bent 50 fizinių asmenų, kurių 
tapatybę galima nustatyti ir kurie šiuo metu nėra Europos Parlamento nariai, ir, antra, ar kartu 
su prašymu pateikta faktinių įrodymų. 

Kad pagrįstas prašymas būtų nagrinėjamas sklandžiai, komiteto sekretoriatas paragins jo 
teikėjus paskirti kontaktinį asmenį iš piliečių grupės tarpo.

Procedūra

 Sekretoriato lygmuo

Gavęs Parlamento pirmininko patvirtinimą, kad prašymas priimtinas, komiteto sekretoriatas tą 
prašymą išanalizuos ir per dvi savaites parengs bylą koordinatorių dėmesiui.

Ta byla pateikiama ir visiems komiteto tikriesiems bei pavaduojantiems nariams. 

 Koordinatorių lygmuo

Koordinatoriai parengs rekomendaciją komitetui dėl to, ar procedūra turėtų būti baigta, ar 
piliečių grupės prašymas turėtų būti pateiktas Parlamentui. Šiame kontekste koordinatoriai 
turėtų visų pirma įvertinti tai, ar esminiai faktiniai įrodymai, kuriuos piliečiai pateikė 
siekdami parodyti, kad atitinkama Europos politinė partija arba Europos politinis fondas 
nesilaiko sąlygų, nustatytų Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 3 straipsnio 1 dalies 
c punkte ir 3 straipsnio 2 dalies c punkte, yra pagrindas, kuriuo remiantis prašymas turėtų būti 
pateiktas Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijai.

 Komiteto lygmuo

Koordinatorių rekomendacija tinkamu metu – iki pasibaigiant keturių mėnesių termino 
galiojimui – bus įtraukiama į komiteto darbotvarkę, kaip nustatyta Darbo tvarkos taisyklių 
235 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje.

Komitete gali būti surengta diskusija dėl piliečių grupės prašymo, atsižvelgiant į 
koordinatorių rekomendaciją.

Komitetas dauguma savo narių, atstovaujančių bent trims frakcijoms, balsų nuspręs, ar 
piliečių grupės prašymą perduoti Parlamento pirmininkui, kad jis jį pateiktų Parlamentui. 
Reikiamos daugumos neužtikrinus, procedūra bus laikoma baigta.

Piliečių grupės kontaktiniam asmeniui apie komiteto sprendimą bus pranešama raštu.



CM\1200551LT.docx 3/3 PE646.887v03-00

LT

 Perdavimas Parlamento pirmininkui

Komiteto pirmininkas apie komiteto sprendimą Parlamento pirmininką informuos laišku.


