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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas sutinka su atsakingo komiteto pranešėjo pasirinkta kryptimi. Jo nuomone, iš tiesų 
Europos Parlamento teisė tikrinti savo narių įgaliojimus, kaip tai numatyta 1976 m. rugsėjo 20 
d. akto 12 straipsnyje (ir vėlesniuose pakeitimuose), turėtų būti tinkamai nurodyta Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklėse, siekiant užtikrinti, jog bet kuriuo metu jis veikia visiškai 
teisėtai. 

Pranešėjas palankiai vertina atsakingo komiteto pranešėjo siūlomas priemones, kad būtų 
išspręstos praktinio pobūdžio problemos (ypač palaikant santykius su valstybinėmis valdžios 
institucijomis), kurios buvo būdingos iki šiol galiojusiai procedūrai.

Taigi jis siūlytų pakeisti keletą Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio punktų, nes į tai svarbu 
atsižvelgti nustatant naują, pakankamai lanksčią ir išsamią, įgaliojimų patikrinimo procedūrą. 

1 pakeitimo tikslas – dar kartą atkreipti valstybių narių valdžios institucijų dėmesį į tai, kad
būtina laiku pranešti išrinktų narių pavardes, o 2 pakeitimas susijęs su 3 straipsnio 2 dalies 
antrojoje pastraipoje nustatytos deklaracijos turiniu ir pasekmėmis. 

Pirma, ypač dėl šio antrojo pranešimo, yra patikslinta, kad 1976 m. akto 7 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, o ne valstybių narių įstatymuose (žr. cituojamo 7 straipsnio 3 dalį) yra nurodyta kokie 
yra nesuderinamumo klausimai.

Antra, siekiant per apibrėžtą laikotarpį užtikrinti Europos Parlamento plenarinio posėdžio 
teisėtumą, nors nepasirašiusiam pirmiau minėtos deklaracijos Parlamento nariui neleidžiama 
vykdyti savo įgaliojimų, tačiau nustatomas galutinis terminas, iki kurio jis gali sau leisti skirti 
tiek laiko pagalvoti ir kuris sutapatinamas su pirmuoju įprastu laikotarpiu, einančiu po 
pranešimo apie tokio nario išrinkimą.

Trečia, kai deklaracija nebuvo pasirašyta per nurodytą terminą, arba, jei yra nesuderinamumo 
atvejų, siūloma taikyti neužimtų pareigų etatinės vietos nustatymo procedūrą.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Galiojantis tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Po rinkimų į Parlamentą Pirmininkas
pakviečia atsakingas valstybių narių 
valdžios institucijas neatidėliojant pranešti 
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Parlamentui išrinktų narių pavardes, 
siekiant, kad Parlamento nariai galėtų 
užimti savo vietas Parlamente nuo pirmojo 
sesijos laikotarpio, sekančio po rinkimų, 
pradžios. 
Tuo pat metu, Pirmininkas atkreipia 
minėtųjų institucijų dėmesį į 1976 m. 
rugsėjo 20 d. akto atitinkamas nuostatas, 
kviesdamas šias institucijas imtis reikiamų 
priemonių siekiant išvengti bet kokio 
nesuderinamumo su Europos Parlamento 
nario mandatu.

Pakeitimas 2
3 straipsnio -1a dalis (nauja)

-1a. Kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. 
akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kiekvienas 
narys, apie kurio išrinkimą buvo pranešta 
Parlamentui, prieš užimdamas Parlamento 
nario vietą, raštu praneša, kad jis nėra 
susaistytas jokiomis pareigomis, kurios 
nesuderinamos su Europos Parlamento 
nario mandatu. Kol nepatikrinti nario 
įgaliojimai arba kol nepriimtas sprendimas 
dėl galimo užginčijimo, narys, 
naudodamasis visomis jam 
priklausančiomis teisėmis, dalyvauja 
Parlamento ir jo organų posėdžiuose su 
sąlyga, kad yra iš anksto pasirašęs minėtąją 
raštišką deklaraciją. Jei po pranešimo apie 
atitinkamo nario išrinkimą ši deklaracija 
nebuvo jo pasirašyta prieš eilinės sesijos 
pirmąjį laikotarpį, taikoma antroji šios 
pastraipos dalis.
Jei yra nesuderinamumo atvejų, kaip 
numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. akto 7 
straipsnio 1 ir 2 dalyse, Pirmininkas 
informuoja Parlamentą apie neužimtą 
etatinę vietą.

Pakeitimas 3
11 straipsnis, aiškinimas

Jei įgaliojimų patikrinimo klausimas Kaip numatyta 3 straipsnio -1a dalies 
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iškeliamas pirmininkaujant vyriausiam 
pagal amžių Parlamento nariui, šis perduoda 
jį nagrinėti už įgaliojimų patikrinimą 
atsakingam komitetui.

antroje pastraipoje, vyriausias Parlamento 
narys eina Pirmininko pareigas. Bet koks 
kitas įgaliojimų patikrinimo klausimas, 
keliamas pirmininkaujant vyriausiam pagal 
amžių Parlamento nariui, perduodamas už 
įgaliojimų patikrinimą atsakingam 
komitetui.
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