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Pakeitimas 2
Giuseppe Gargani

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
121 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Pirmininkas, vadovaudamasis atsakingo 
komiteto rekomendacija, Parlamento 
vardu pateikia ieškinį Teisingumo Teisme.

3. Pirmininkas, pasikonsultavęs su
atsakingu komitetu, Parlamento vardu 
pateikia samprotavimus bet kurioje 
Teisingumo Teisme nagrinėjamoje byloje 
arba nusprendžia į ją įstoti.

Kitos mėnesinės sesijos pradžioje posėdžio 
metu jis gali pateikti Parlamentui 
sprendimą dėl ieškinio palaikymo. Jei 
Parlamento nariai šiam ieškiniui 
nepritaria balsavusiųjų dauguma, 
Pirmininkas ieškinį atsiima.

Jeigu Pirmininkas ketina nukrypti nuo 
atsakingo komiteto nuomonės, klausimas 
nedelsiant keliamas per plenarinį posėdį.

Jei Pirmininkas pateikia ieškinį 
nepaisydamas priešingos atsakingo 
komiteto rekomendacijos, kitos mėnesinės 
sesijos pradžioje jis posėdžio metu pateikia 
Parlamentui sprendimą dėl ieškinio 
palaikymo.

Skubiais atvejais Pirmininkas, remdamasis 
atsakingo komiteto pirmininko 
rekomendacija, gali imtis laikinųjų 
priemonių. Tokiu atveju, šioje dalyje 
nurodoma procedūra taikoma iš karto, kai 
tik atsiranda galimybė.

Or. en

Pakeitimas 3
Francesco Enrico Speroni

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
121 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a. Pirmininkas, pasikonsultavęs su 
atsakingu komitetu, Parlamento vardu 
pateikia samprotavimus Bendrijos 
teismuose nagrinėjamose bylose arba 
nusprendžia į jas įstoti.
Jeigu Pirmininkas ketina nukrypti nuo 
atsakingo komiteto nuomonės, jis apie tai 
praneša Pirmininkų sueigai.
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Jeigu Pirmininkų sueiga laikosi 
nuomonės, kad nereikėtų pateikti 
samprotavimų ar įstoti į Teisingumo 
Teisme nagrinėjamą bylą dėl akto, kurį 
kartu priėmė Parlamentas ir Taryba, 
galiojimo, klausimas nedelsiant keliamas 
per plenarinį posėdį.
Pirmininkas, pasikonsultavęs su 
atsakingo komiteto nuolatiniu pranešėju 
ginčytinais klausimais, kai tai būtina 
siekiant laikytis Teisingumo Teismo 
nustatytų terminų, gali imtis laikinųjų 
priemonių. Tokiu atveju, šioje dalyje 
nurodoma procedūra taikoma iš karto, kai 
tik atsiranda galimybė.

Or. it

Pakeitimas 4
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
121 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a. Pirmininkas, pasikonsultavęs su 
atsakingu komitetu, Parlamento vardu 
pateikia samprotavimus Bendrijos 
teismuose nagrinėjamose bylose arba 
nusprendžia į jas įstoti.
Jeigu Pirmininkas ketina nukrypti nuo 
atsakingo komiteto nuomonės, jis apie tai 
praneša Pirmininkų sueigai.
Jeigu Pirmininkų sueiga dėl priežasčių, 
susijusių su naujomis teisinėmis 
aplinkybėmis, laikosi nuomonės, kad 
nereikėtų pateikti samprotavimų ar įstoti į 
Teisingumo Teisme nagrinėjamą bylą dėl 
akto, kurį kartu priėmė Parlamentas ir 
Taryba, galiojimo, klausimas nedelsiant 
keliamas per plenarinį posėdį.
Kai tai būtina siekiant laikytis Teisingumo 
Teismo nustatytų terminų, Pirmininkas 
gali imtis laikinųjų priemonių. Tokiu 
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atveju, šioje dalyje nurodoma procedūra 
taikoma iš karto, kai tik atsiranda 
galimybė.

Or. en

Pakeitimas 5
Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
121 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a. Pirmininkas, pasikonsultavęs su 
atsakingu komitetu, Parlamento vardu 
pateikia samprotavimus Bendrijos 
teismuose nagrinėjamose bylose arba 
nusprendžia į jas įstoti.
Jeigu Pirmininkas ketina nukrypti nuo 
atsakingo komiteto rekomendacijos, jis, 
nurodydamas savo sprendimo priežastis, 
apie tai praneša atsakingam komitetui ir 
Pirmininkų sueigai.
Jeigu Pirmininkų sueiga laikosi 
nuomonės, kad Parlamentas neturėtų 
pateikti samprotavimų ar įstoti į 
Teisingumo Teisme nagrinėjamą bylą dėl 
akto, kurį kartu priėmė Parlamentas ir 
Taryba, galiojimo, klausimas nedelsiant 
keliamas per plenarinį posėdį.

Skubiais atvejais, siekiant laikytis 
Teisingumo Teismo nustatytų terminų, 
Pirmininkas gali imtis atsargumo 
priemonių. Tokiu atveju, šioje dalyje 
nurodoma procedūra taikoma iš karto, kai 
tik atsiranda galimybė.

Or. en


	729619lt.doc

