
P7_TA(2012)0045 

48 straipsnio 2 dalies dėl pranešimų savo iniciatyva dalinis keitimas  

2012 m. vasario 15 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo 

tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalies dėl pranešimų savo iniciatyva dalinio keitimo 

(2011/2168(REG)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą dėl pranešimų 

savo iniciatyva, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento pirmininko 2011 m. balandžio 26 d. laišką 

Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkui, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 211 ir 212 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7–0399/2011), 

1. atkreipia dėmesį į Pirmininkų sueigos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą, kuriame 

nurodoma, kad pranešimai savo iniciatyva, parengti remiantis metiniais veiklos ir 

stebėsenos pranešimais, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių XVIII priede pateikiamo 

Pirmininkų sueigos 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimo (toliau – 2002 m. sprendimas) 1 ir 

2 prieduose, laikomi strateginiais pranešimais, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 

48 straipsnio 2 dalyje, ir paveda generaliniam sekretoriui įtraukti šį sprendimą į XVIII 

priedą; 

2. mano, kad 2002 m. sprendimo 2 straipsnio 4 dalis nebeaktuali po to, kai priimtas 2007 m. 

lapkričio 13 d. sprendimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių dalinio 

keitimo atsižvelgiant į Europos Parlamento narių statutą1, ir paveda generaliniam 

sekretoriui atitinkamai pakeisti XVIII priedą; 

3. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą; 

4. primena, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną; 

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

Pakeitimas 6/rev 

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės 

48 straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimai 

2. Pranešimuose savo iniciatyva pateikiami 

pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi 

2. Pranešimuose savo iniciatyva pateikiami 

pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi 

                                                 
1  OL C 282 E, 2008 11 6, p. 106. 



Parlamente laikantis 139 straipsnyje 

nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. 

Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai 

plenariniame posėdyje svarstomi tik tuo 

atveju, jeigu juos pateikia pranešėjas, 

siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, 

arba ne mažiau kaip viena dešimtoji 

Parlamento narių. Frakcijos gali pateikti 

alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų 

pagal 157 straipsnio 4 dalį. Ši dalis 

netaikoma, jei pranešimo tema atitinka 

esmines diskusijas plenariniame posėdyje, 

jei pranešimas parengtas pagal 41 arba 

42 straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę 

arba jei pranešimą pagal Pirmininkų 

sueigos nustatytus kriterijus galima laikyti 
strateginiu pranešimu. 

Parlamente laikantis 139 straipsnyje 

nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. 

Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai 

plenariniame posėdyje svarstomi tik tuo 

atveju, jeigu juos pateikia pranešėjas, 

siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, 

arba ne mažiau kaip viena dešimtoji 

Parlamento narių. Frakcijos gali pateikti 

alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų 

pagal 157 straipsnio 4 dalį. 163 ir 167 

straipsniai taikomi komiteto pasiūlymams 

dėl rezoliucijų ir jų pakeitimams. 

167 straipsnis taip pat taikomas 

balsavimui vieną kartą dėl alternatyvių 

pasiūlymų dėl rezoliucijų.  

 Pirma pastraipa netaikoma, jei pranešimo 

tema atitinka esmines diskusijas 

plenariniame posėdyje, jei pranešimas 

parengtas pagal 41 arba 42 straipsnyje 

numatytą iniciatyvos teisę arba jei 

suteiktas leidimas rengti pranešimą, kuris 

laikomas strateginiu pranešimu. 

 


