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Pakeitimas 85
Hanne Dahl

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
Horizontalus pakeitimas

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Horizontalus pakeitimas neįtraukti jokių su 
Lisabonos sutartimi susijusių taisyklių tol, 
kol nebaigtas ratifikavimo procesas.

Or. en

Pagrindimas

Tokios taisyklės gali būti priimtos tik tuo atveju, jei bus baigtas Lisabonos sutarties 
ratifikavimo procesas, ir tik tuomet, kai tai bus padaryta. Netrukdant atlikti parengiamosios 
veiklos ir diskutuoti komitete, bus užtektinai laiko atnaujinti šį darbą ir jį baigti per kitą 
Parlamento kadenciją, t. y. per laikotarpį nuo ratifikavimo proceso pabaigos iki galimo 
naujosios Sutarties įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas 86
Hanne Dahl

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Parlamentas gali priimti taisykles dėl 
Parlamento narių finansinių interesų 
skaidrumo, kurios pridedamos prie šių 
Darbo tvarkos taisyklių1.

1. Parlamentas priima taisykles dėl 
Parlamento narių finansinių interesų 
skaidrumo, kurios pridedamos prie šių 
Darbo tvarkos taisyklių1.

Or. en

Pagrindimas

Priedas jau egzistuoja. Taigi Parlamentas gali parodyti, kaip atkakliai laikosi įsipareigojimų 
skaidrumo klausimu. Laikantis šių įsipareigojimų priede turėtų būti paminėta, kad žodinė 
                                               
1 Žr. I priedą.
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informacija, kurią suteikia finansinius interesus atskleidžiantis Parlamento narys, būtų 
įrašoma į protokolą, kaip tai jau daroma dalyvavimo plenariniame posėdyje atveju. Reikia, 
kad ši informacija būtų žinoma komitete, kai Parlamento narys siūlomas pranešėju.

Pakeitimas 87
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
10 a straipsnio 1 dalis (nauja)
10 a straipsnio 2 dalis (nauja) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

10 a straipsnis
Stebėtojai

1. Pasirašius valstybės stojimo į Europos 
Sąjungą sutartį, Pirmininkas, gavęs 
Pirminių sueigos sutikimą, gali pakviesti 
stojančiosios valstybės parlamentą iš savo 
narių skirti tokį skaičių stebėtojų, kuris 
atitiktų tai valstybei skirtą būsimų vietų 
Europos Parlamente skaičių.
Tol, kol įsigalios stojimo sutartis, šie 
stebėtojai dalyvauja Parlamento darbe ir 
turi teisę kalbėti komitetuose ir frakcijose. 
Stebėtojai neturi teisės balsuoti ir būti 
kandidatai į Parlamento postus. Stebėtojų 
dalyvavimas neturi jokių teisinių 
pasekmių Parlamento darbui.
Stebėtojai naudojasi Parlamento 
infrastruktūra ir išlaidos, patiriamos 
vykdant stebėtojų veiklą, jiems 
atlyginamos tokiomis pačiomis sąlygomis, 
kaip ir Parlamento nariams.
2. (*) Tol, kol įsigalios nuostatos1, pagal 
kurias tam tikroms valstybėms narėms iki 
septintosios Parlamento kadencijos 
pabaigos skiriama papildomų vietų 
Parlamente, 1 dalis taikoma mutatis 
mutandis. Susijusios valstybės narės 
kviečiamos skirti stebėtojais tuos 
kandidatus, kurie būtų išrinkti, jei 
papildomos vietos būtų skirtos prieš 
Europos Parlamento rinkimus.
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____________________________
1 Pagal 2008 m. gruodžio 11 ir 12 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikimo išvadas.

Or. en

Pakeitimas 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
10 a straipsnis (naujas) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

10a straipsnis (*)
Remiantis susijusia Europos Vadovų 
Tarybos 2008 m. gruodžio mėn. 
deklaracija, įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai Europos Parlamente stebėtojų 
statusu pradeda dirbti 18 papildomų 
narių, kurių skaičius susijęs su skirtumu 
tarp 2009 m. Europos Parlamento 
rinkimų nuostatų ir nuostatų, numatytų 
prie 2007 m. Tarpvyriausybinės 
konferencijos baigiamojo akto pridėtose 
deklaracijose.

Iš dalies pakeitus pirminės Europos 
Sąjungos teisės nuostatas, kaip numatyta 
Europos Vadovų Tarybos 2008 m. 
gruodžio mėn. deklaracijoje, šie stebėtojų 
statusu dirbantys Europos Parlamento 
nariai naudojasi visomis Europos 
Parlamento nariams suteikiamomis 
teisėmis.
Stebėtojų statusu dirbančius Europos 
Parlamento narius pagal savo rinkimų 
įstatymus skiria kiekviena susijusi 
valstybė narė, ir skyrimas patvirtinamas 
per 30 kalendorinių dienų nuo Lisabonos 
sutarties paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. es
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Pakeitimas 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

4a. Pirmininkų sueiga atsakinga už 
sistemingą konsultavimąsi su Europos 
pilietine visuomene svarbiausiais Europos 
politinės darbotvarkės klausimais. Biuras 
paskiria už tokį konsultavimąsi atsakingą 
Pirmininko pavaduotoją. Jis reguliariai 
atsiskaito Pirmininkų sueigai už savo 
veiklą šioje srityje. 

Or. fr

Pakeitimas 90
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
28 straipsnio 2 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

2. Visi Parlamento nariai gali pateikti 
klausimus dėl biuro, pirmininkų sueigos ir 
kvestorių darbo. Šie klausimai pateikiami 
raštu pirmininkui ir kartu su atsakymais 
skelbiami Parlamento biuletenyje per 
trisdešimt dienų nuo jų pateikimo.

2. Visi Parlamento nariai gali pateikti 
klausimus dėl Biuro, Pirmininkų sueigos ir 
kvestorių darbo. Šie klausimai pateikiami 
raštu Pirmininkui, pranešami Parlamento 
nariams ir kartu su atsakymais skelbiami
Parlamento interneto svetainėje per 
30 dienų nuo jų pateikimo.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 
1 pakeitimas).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į tai, kad biuletenis nebeleidžiamas.
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Pakeitimas 91
Íñigo Méndez de Vigo

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
30 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
Jungtinės grupės

Pavieniai Parlamento nariai gali jungtis į 
jungtines grupes, kurios gali atlikti svarbų 
neoficialų vaidmenį skatinant įvairių 
frakcijų keitimąsi nuomonėmis 
konkrečiais klausimais, įtraukdamos 
įvairiuose Parlamento komitetuose 
dirbančius Parlamento narius, taip pat 
skatinant Parlamento narių ir pilietinės 
visuomenės ryšius.
Jungtinės grupės negali vykdyti jokios 
veiklos, kuri galėtų būti painiojama su 
oficialia Parlamento arba jo organų 
veikla. Jei laikomasi sąlygų, nustatytų 
Biuro patvirtintuose jungtinių grupių 
sudarymo nuostatuose, frakcijos gali 
remti jungtinių grupių veiklą ir teikti joms 
logistinę paramą.

Or. en

Pakeitimas 92
Kathy Sinnott

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
30 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
Jungtinės grupės

Pavieniai Parlamento nariai gali jungtis į 
jungtines grupes, kurios gali atlikti svarbų 
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neoficialų vaidmenį skatinant įvairių 
frakcijų keitimąsi nuomonėmis 
konkrečiais klausimais, įtraukdamos 
įvairiuose Parlamento komitetuose 
dirbančius Parlamento narius, taip pat 
skatinant Parlamento narių ir pilietinės 
visuomenės ryšius.
Jungtinės grupės negali vykdyti jokios 
veiklos, kuri galėtų būti painiojama su 
oficialia Parlamento arba jo organų 
veikla. Jei laikomasi sąlygų, nustatytų 
Biuro patvirtintuose jungtinių grupių 
sudarymo nuostatuose, frakcijos gali 
remti jungtinių grupių veiklą ir teikti joms 
logistinę paramą.

Or. en

Pakeitimas 93
Richard Howitt

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
30 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

 30 straipsnis
Jungtinės grupės

Pavieniai Parlamento nariai gali jungtis į 
jungtines grupes, kurios gali atlikti svarbų 
neoficialų vaidmenį skatinant įvairių 
frakcijų keitimąsi nuomonėmis 
konkrečiais klausimais, įtraukdamos 
įvairiuose Parlamento komitetuose 
dirbančius Parlamento narius, taip pat 
skatinant Parlamento narių ir pilietinės 
visuomenės ryšius.
Jungtinės grupės negali vykdyti jokios 
veiklos, kuri galėtų būti painiojama su 
oficialia Parlamento arba jo organų 
veikla. Jei laikomasi sąlygų, nustatytų 
Biuro patvirtintuose jungtinių grupių 
sudarymo nuostatuose, frakcijos gali 
remti jungtinių grupių veiklą ir teikti joms 
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logistinę paramą.

Or. en

Pagrindimas

Bendrais bruožais apibūdinamas jungtinių grupių vaidmuo ir jų svarba skatinant įvairių 
partijų, komitetų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą konkrečiais klausimais, taip pat 
bendrais bruožais apibūdinama, kaip jungtinės grupės turėtų būti remiamos laikantis Biuro 
patvirtintų nuostatų.

Pakeitimas 94
Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
34 straipsnis (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Tyrimas dėl pagrindinių teisių, 
subsidiarumo ir proporcingumo principų 
laikymosi, teisinės valstybės ir finansinių 

padarinių

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos nuostatų laikymasis

Svarstant pasiūlymą dėl teisės akto, 
Parlamentas ypač atkreipia dėmesį į tai, ar 
laikomasi pagrindinių žmogaus teisių ir 
žiūri, kad teisės aktas neprieštarautų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijai, subsidiarumo ir proporcingumo 
bei teisinės valstybės principams. Be to, jei 
siūlomas teisės aktas sukelia finansinių 
padarinių, Parlamentas patikrina, ar 
numatyta pakankamai lėšų.

1. Parlamentas, vykdydamas visą savo 
veiklą, laikosi visų pagrindinių teisių, 
numatytų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje.

Parlamentas taip pat laikosi visų Europos 
Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 
6 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų teisių ir 
principų.
2. Kai atsakingas komitetas, frakcija arba 
ne mažiau kaip 40 Parlamento narių 
mano, kad pasiūlymas dėl teisės akto ar 
tam tikros jo dalys neatitinka Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
įtvirtintų teisių, šis klausimas 
perduodamas už Pagrindinių teisių 
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chartijos aiškinimą atsakingam komitetui. 
Šio komiteto nuomonė pridedama prie 
atsakingo komiteto pranešimo.
Jei atsakingas komitetas nusprendžia, kad 
pažeistos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje įtvirtintos teisės, 
pasiūlymas dėl teisės akto grąžinamas 
iniciatyvos teikėjui.

Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) 2 pakeitimas).

Pagrindimas

Siekiant padidinti komiteto nuomonės svarbą, pridėtas paskutinis sakinys.

Pakeitimas 95
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
36 a straipsnis (naujas) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

36a straipsnis (*)
Subsidiarumo ir proporcingumo principų 

laikymasis
1. Svarstydamas pasiūlymą dėl įstatymo 
galią turinčio teisės akto, Parlamentas 
atkreipia ypatingą dėmesį į tai, ar 
laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo 
principų. Parlamentas nebaigia savo 
pirmojo svarstymo iki aštuonių savaičių 
termino, nurodyto Protokolo dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo 6 straipsnyje, pabaigos, išskyrus 
skubius atvejus, nurodytus Protokolo dėl 
nacionalinių parlamentų vaidmens 
Europos Sąjungoje 4 straipsnyje.
2. Už 1 dalyje nurodytus klausimus 
atsakingas komitetas, gavęs atsakingo 
komiteto prašymą arba savo iniciatyva, 
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gali nuspręsti parengti rekomendacijas 
dėl bet kurio pasiūlymo dėl įstatymo galią 
turinčio teisės akto.
3. Jei nacionalinis parlamentas atsiunčia 
Pirmininkui pagrįstą nuomonę pagal 
Protokolo dėl nacionalinių parlamentų 
vaidmens Europos Sąjungoje 3 straipsnį 
ir Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnį, šis dokumentas perduodamas 
atsakingam komitetui, taip pat 
perduodamas susipažinti komitetui, 
atsakingam už subsidiarumo principo 
laikymąsi. Tuo atveju, kai Parlamentas 
gauna pagrįstą nuomonę po to, kai 
atsakingas komitetas patvirtina savo 
pranešimą, pagrįsta nuomonė iki 
balsavimo sesijoje išdalijama visiems 
Parlamento nariams. Atsakingo komiteto 
pirmininkas gali prašyti, kad klausimas 
būtų grąžintas svarstyti komitete.
4. Tuo atveju, kai pateikiama pagrįsta 
nuomonė dėl to, kad įstatymo galią 
turinčio teisės akto projektas neatitinka 
subsidiarumo principo, ir pagrįsta 
nuomonė remiama mažiausiai vienu 
trečdaliu nacionaliniams parlamentams 
skirtų balsų arba ketvirtadaliu balsų, jei 
įstatymo galią turinčio teisės akto 
projektas pateiktas pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnį, 
Parlamentas nepriima sprendimo tol, kol 
pasiūlymo autorius nepraneša, ką ketina 
daryti.
5. Tuo atveju, kai pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą pateikiama pagrįsta nuomonė 
dėl to, kad pasiūlymas dėl įstatymo galią 
turinčio teisės akto pažeidžia 
subsidiarumo principą, ir pagrįsta 
nuomonė remiama mažiausiai paprastąja 
nacionaliniams parlamentams skirtų 
balsų dauguma, už subsidiarumo principo 
laikymąsi atsakingas komitetas, 
išnagrinėjęs nacionalinių parlamentų ir 
Komisijos pateiktas pagrįstas nuomones, 
rekomenduoja Parlamentui atmesti 
pasiūlymą dėl to, kad jis pažeidžia 
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subsidiarumo principą, arba pateikia 
Parlamentui kitą rekomendaciją, kurioje 
gali būti siūlomi pakeitimai, susiję su
subsidiarumo principo laikymusi.
Rekomendacija pateikiama Parlamentui, 
kuris dėl jos diskutuoja ir balsuoja. Jei 
rekomendacija atmesti pasiūlymą 
patvirtinama balsavusiųjų dauguma, 
Pirmininkas paskelbia, kad procedūra 
baigta. Jei Parlamentas neatmeta 
pasiūlymo, procedūra tęsiama 
atsižvelgiant į visas Parlamento 
patvirtintas rekomendacijas.
6. Tuo atveju, kai Regionų komitetas 
perduoda Parlamentui nuomonę, pagal 
kurią siūlomam įstatymo galią turinčiam 
teisės aktui prieštaraujama dėl to, kad jis 
pažeidžia subsidiarumo principą, ši 
nuomonė perduodama atsakingam 
komitetui ir komitetui, atsakingam už 
1 dalyje nurodytus klausimus. Pastarasis 
komitetas gali teikti rekomendacijas, dėl 
kurių balsuojama prieš baigiant pirmąjį 
svarstymą.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 5 pakeitimas).

Pagrindimas

Į Darbo tvarkos taisykles perkeliamos naujos, nacionaliniams parlamentams skirtos 
procedūros, susijusios su subsidiarumo principo laikymusi (vadinamosios geltonosios 
kortelės ir oranžinės kortelės procedūros). 
Kadangi pagal Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 8 straipsnį 
Regionų komitetas gali pateikti ieškinį dėl subsidiarumo principo pažeidimo, Parlamentas 
turėtų ypač atsižvelgti į šio komiteto nuomonę, kurioje dėl tokios priežasties prieštaraujama 
siūlomam teisės aktui.
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Pakeitimas 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
36 a straipsnis (naujas) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

36a straipsnis (*)
Tyrimas dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų laikymosi
1. Svarstydamas pasiūlymą dėl teisės akto, 
Parlamentas atkreipia ypatingą dėmesį į 
tai, ar laikomasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų. Parlamentas 
nebaigia savo pirmojo svarstymo iki 
aštuonių savaičių termino, nurodyto 
Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnyje, pabaigos, išskyrus skubius 
atvejus, nurodytus Protokolo dėl 
nacionalinių parlamentų vaidmens 
Europos Sąjungoje 4 straipsnyje.
2. Už 1 dalyje nurodytus klausimus 
atsakingas komitetas, gavęs atsakingo 
komiteto prašymą arba savo iniciatyva, 
gali nuspręsti parengti rekomendacijas 
dėl bet kurio pasiūlymo dėl teisės akto.
3. Jei nacionalinis parlamentas atsiunčia 
Pirmininkui pagrįstą nuomonę pagal 
Protokolo dėl nacionalinių parlamentų 
vaidmens Europos Sąjungoje 3 straipsnį 
ir Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnį, šis dokumentas perduodamas 
atsakingam komitetui, taip pat 
perduodamas susipažinti komitetui, 
atsakingam už subsidiarumo principo 
laikymąsi. Tuo atveju, kai Parlamentas 
gauna pagrįstą nuomonę po to, kai 
atsakingas komitetas patvirtina savo 
pranešimą, pagrįsta nuomonė iki 
balsavimo sesijoje išdalijama visiems 
Parlamento nariams. Atsakingo komiteto 
pirmininkas gali prašyti, kad klausimas 
būtų grąžintas svarstyti komitete.
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4. Tuo atveju, kai pateikiama pagrįsta 
nuomonė dėl to, kad įstatymo galią 
turinčio teisės akto projektas neatitinka 
subsidiarumo principo, ir pagrįsta 
nuomonė remiama mažiausiai vienu 
trečdaliu nacionaliniams parlamentams 
skirtų balsų arba ketvirtadaliu balsų, jei 
įstatymo galią turinčio teisės akto 
projektas pateiktas pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnį, 
Parlamentas nepriima sprendimo tol, kol 
pasiūlymo autorius nepraneša, ką ketina 
daryti.
5. Tuo atveju, kai pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą pateikiama pagrįsta nuomonė 
dėl to, kad pasiūlymas dėl įstatymo galią 
turinčio teisės akto pažeidžia 
subsidiarumo principą, ir pagrįsta 
nuomonė remiama mažiausiai paprastąja 
nacionaliniams parlamentams skirtų 
balsų dauguma, už subsidiarumo principo 
laikymąsi atsakingas komitetas, 
išnagrinėjęs nacionalinių parlamentų ir 
Komisijos pateiktas pagrįstas nuomones, 
rekomenduoja Parlamentui atmesti 
pasiūlymą dėl to, kad jis pažeidžia 
subsidiarumo principą, arba pateikia 
Parlamentui kitą rekomendaciją, kurioje 
gali būti siūlomi pakeitimai, susiję su 
subsidiarumo principo laikymusi.
Rekomendacija pateikiama Parlamentui, 
kuris dėl jos diskutuoja ir balsuoja. Jei 
rekomendacija atmesti pasiūlymą 
patvirtinama balsavusiųjų dauguma arba 
pasiūlymui prieštaravo 55 proc. Tarybos 
narių dauguma, Pirmininkas paskelbia, 
kad procedūra baigta. Jei Parlamentas 
neatmeta pasiūlymo, procedūra tęsiama 
atsižvelgiant į visas Parlamento 
patvirtintas rekomendacijas.

Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) 5 pakeitimas).



AM\773817LT.doc 15/75 PE421.322v01-00

LT

Pakeitimas 97
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
36 a straipsnis (naujas) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

36a straipsnis (*)
Tyrimas dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų laikymosi
1. Svarstydamas pasiūlymą dėl teisės akto, 
Parlamentas atkreipia ypatingą dėmesį į 
tai, ar laikomasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų. Parlamentas 
nebaigia savo pirmojo svarstymo iki 
aštuonių savaičių termino, nurodyto 
Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnyje, pabaigos, išskyrus skubius 
atvejus, nurodytus Protokolo Nr. 1 dėl 
nacionalinių parlamentų vaidmens 
Europos Sąjungoje 4 straipsnyje.
2. Už 1 dalyje nurodytus klausimus 
atsakingas komitetas, gavęs už turinį 
atsakingo komiteto prašymą arba savo 
iniciatyva, gali nuspręsti parengti 
rekomendacijas dėl bet kurio pasiūlymo 
dėl teisės akto.

Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) 5 pakeitimas).

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą tyrimo dėl subsidiarumo principo laikymosi procedūros padalijamos į 
atskirus etapus.
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Pakeitimas 98
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
36 b straipsnis (naujas) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

36b straipsnis (*)
Pagrįstos nuomonės

1. Tuo atveju, kai nacionalinis 
parlamentas atsiunčia Pirmininkui 
pagrįstą nuomonę pagal Protokolo Nr. 1 
dėl nacionalinių parlamentų vaidmens 
Europos Sąjungoje 3 straipsnį ir 
Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnį, šis dokumentas perduodamas 
už tam tikrą sektorių atsakingam 
komitetui, taip pat perduodamas 
susipažinti komitetui, atsakingam už 
subsidiarumo principo laikymąsi. 
Komitetai atsižvelgia į pagrįstą nuomonę 
pagal Protokolo Nr. 2 7 straipsnio 1 dalį. 
Tuo atveju, kai Parlamentas gauna 
pagrįstą nuomonę po to, kai už tam tikrą 
sektorių atsakingas komitetas patvirtina 
savo pranešimą, pagrįsta nuomonė iki 
balsavimo sesijoje išdalijama visiems 
Parlamento nariams. Už tam tikrą 
sektorių atsakingo komiteto pirmininkas 
gali prašyti, kad klausimas būtų grąžintas 
svarstyti komitete.
2. Tuo atveju, kai pagal Protokolo Nr. 2 
7 straipsnio 2 dalį pateikiama pagrįsta 
nuomonė dėl to, kad įstatymo galią 
turinčio teisės akto projektas neatitinka 
subsidiarumo principo, ir pagrįsta 
nuomonė remiama mažiausiai vienu 
trečdaliu nacionaliniams parlamentams 
skirtų balsų arba ketvirtadaliu balsų, jei 
įstatymo galią turinčio teisės akto 
projektas pateiktas pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnį, 
Parlamentas nepriima sprendimo tol, kol 
pasiūlymo autorius nepraneša, ką ketina 
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daryti.
3. Tuo atveju, kai pagal Protokolo Nr. 2 
7 straipsnio 3 dalį tokia pagrįsta nuomonė 
remiama mažiausiai paprastąja 
nacionaliniams parlamentams skirtų 
balsų dauguma, už subsidiarumo principo 
laikymąsi atsakingas komitetas, suteikęs 
už tam tikrą sektorių atsakingam 
komitetui galimybę pateikti paaiškinimus, 
išnagrinėja nacionalinių parlamentų ir 
Komisijos pateiktas pagrįstas nuomones. 
Prieš baigiant pirmąjį svarstymą 
minėtasis komitetas rekomenduoja 
Parlamentui atmesti pasiūlymą dėl to, kad 
jis pažeidžia subsidiarumo principą, arba 
pateikia Parlamentui kitą rekomendaciją, 
kurioje gali būti siūlomi pakeitimai, susiję 
su subsidiarumo principo laikymusi.
Rekomendacija pateikiama Parlamentui, 
kuris dėl jos diskutuoja ir balsuoja. Jei 
rekomendacija atmesti pasiūlymą 
patvirtinama balsavusiųjų dauguma arba 
pasiūlymui prieštaravo 55 proc. Tarybos 
narių dauguma, Pirmininkas paskelbia, 
kad procedūra baigta. Jei Parlamentas 
neatmeta pasiūlymo, procedūra tęsiama 
atsižvelgiant į visas Parlamento 
patvirtintas rekomendacijas.
4. Tuo atveju, kai Regionų komitetas 
perduoda Parlamentui nuomonę, pagal 
kurią siūlomam teisės aktui 
prieštaraujama dėl to, kad jis pažeidžia 
subsidiarumo principą, ši nuomonė 
perduodama už tam tikrą sektorių 
atsakingam komitetui ir komitetui, 
atsakingam už subsidiarumo principo 
laikymąsi. Pastarasis komitetas gali teikti 
rekomendacijas, dėl kurių balsuojama 
prieš baigiant pirmąjį svarstymą.

Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) 5 pakeitimas).
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Pagrindimas

Šiame pakeitime toliau aprašomos procedūros, kurias Parlamentas turi patvirtinti, siekdamas 
išsamiai vykdyti savo pareigas pagal naująsias subsidiarumo taisykles.

Pakeitimas 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
39 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Parlamentas gali, pagal EB sutarties 
192 straipsnio antrą pastraipą, prašyti 
Komisijos pateikti jam atitinkamą 
pasiūlymą dėl naujo teisės akto priėmimo 
ar dėl jau egzistuojančio teisės akto 
pakeitimo, priimdamas rezoliuciją 
atsakingo komiteto iniciatyva pateikto 
pranešimo pagrindu. Rezoliucija priimama 
visų Parlamento narių dauguma. Tuo pačiu 
metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo 
teikimo terminą.

1. Parlamentas gali, pagal EB sutarties 
192 straipsnio antrą pastraipą, prašyti 
Komisijos pateikti jam atitinkamą 
pasiūlymą dėl naujo teisės akto priėmimo 
ar dėl jau egzistuojančio teisės akto 
pakeitimo, priimdamas rezoliuciją 
atsakingo komiteto iniciatyva pateikto 
pranešimo pagrindu. Rezoliucija priimama 
visų galutiniame balsavime dalyvavusių
Parlamento narių dauguma. Tuo pačiu 
metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo 
teikimo terminą.

Or. en

Pakeitimas 100
Klaus-Heiner Lehne

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
39 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Parlamentas gali, pagal EB sutarties 
192 straipsnio antrą pastraipą, prašyti 
Komisijos pateikti jam atitinkamą 
pasiūlymą dėl naujo teisės akto priėmimo 
ar dėl jau egzistuojančio teisės akto 
pakeitimo, priimdamas rezoliuciją 
atsakingo komiteto iniciatyva pateikto 
pranešimo pagrindu. Rezoliucija priimama 
visų Parlamento narių dauguma. Tuo pačiu 

1. Parlamentas gali, pagal EB sutarties 
192 straipsnio antrą pastraipą, prašyti 
Komisijos pateikti jam atitinkamą 
pasiūlymą dėl naujo teisės akto priėmimo 
ar dėl jau egzistuojančio teisės akto 
pakeitimo, priimdamas rezoliuciją 
atsakingo komiteto iniciatyva pateikto 
pranešimo pagrindu. Rezoliucija 
galutiniame balsavime priimama visų 
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metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo 
teikimo terminą. 

Parlamento narių dauguma. Tuo pačiu 
metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo 
teikimo terminą.

Or. de

Pakeitimas 101
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
41 straipsnis (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Konsultacija dėl valstybės narės pateiktų 
iniciatyvų

Teisėkūros procedūros dėl valstybės narės 
pateiktų iniciatyvų

1. Pagal EB sutarties 67 straipsnio 1 dalį 
ar ES sutarties 34 straipsnio 2 dalį ir 
42 straipsnį pateiktos valstybės narės 
iniciatyvos nagrinėjamos vadovaujantis šio 
straipsnio ir Darbo tvarkos taisyklių 34-37, 
40 ir 51 straipsnių nuostatomis.

1. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 76 straipsnį pateiktos valstybės 
narės iniciatyvos nagrinėjamos 
vadovaujantis šio straipsnio ir Darbo 
tvarkos taisyklių 34–37, 40 ir 51 straipsnių 
nuostatomis.

2. Atsakingas komitetas gali pasiūlyti 
iniciatyvą pateikusios valstybės narės 
atstovui pristatyti iniciatyvą komitetui. 
Kartu su šiuo atstovu gali dalyvauti 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
atstovai.

2. Atsakingas komitetas gali pasiūlyti 
iniciatyvą pateikusių valstybių narių 
atstovams pristatyti iniciatyvą komitetui. 
Kartu su šiais atstovais gali dalyvauti 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
atstovai.

3. Prieš balsavimą atsakingas komitetas 
paklausia Komisijos, ar ji priėmė poziciją 
dėl iniciatyvos ir, teigiamo atsakymo 
atveju, prašo Komisijos pristatyti ją 
komitetui.

3. Prieš balsavimą atsakingas komitetas 
paklausia Komisijos, ar ji priėmė poziciją 
dėl iniciatyvos ir, teigiamo atsakymo 
atveju, prašo Komisijos pristatyti ją 
komitetui.

4. Kai Komisija ar valstybė narė vienu 
metu ar per trumpą laiką pateikia 
Parlamentui du ar daugiau pasiūlymų dėl 
teisės aktų dėl to paties dalyko, 
Parlamentas dėl jų parengia vieną 
pranešimą. Atsakingas komitetas jame 
nurodo, kuriam tekstui siūlo pakeitimus, o 
kitus tekstus mini teisėkūros rezoliucijoje.

4. Kai Komisija ar valstybė narė vienu 
metu ar per trumpą laiką pateikia 
Parlamentui du ar daugiau pasiūlymų dėl 
teisės aktų dėl to paties dalyko, 
Parlamentas dėl jų parengia vieną 
pranešimą. Atsakingas komitetas jame 
nurodo, kuriam tekstui siūlo pakeitimus, o 
kitus tekstus mini teisėkūros rezoliucijoje.

5. ES sutarties 39 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas terminas prasideda, kai 
plenarinio posėdžio metu paskelbiama 
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apie Parlamento gautą iniciatyvą 
oficialiomis kalbomis kartu su 
aiškinamąja dalimi, patvirtinančia 
iniciatyvos atitikimą Protokolui dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo, pridėtam prie EB sutarties.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiami pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 6 ir 
12 pakeitimai).

Pakeitimas 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
45 straipsnio 2 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

2. Pranešimuose savo iniciatyva esantys 
pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi 
Parlamente laikantis 131a straipsnyje 
nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. 
Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai 
plenariniame posėdyje nesvarstomi, 
išskyrus atvejus, kai juos pateikia 
pranešėjas, siekdamas atsižvelgti į naują 
informaciją, tačiau galima pateikti 
alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų 
pagal 151 straipsnio 4 dalį. Ši dalis 
netaikoma, jei pranešimo tema atitinka 
esmines diskusijas plenariniame posėdyje, 
jei pranešimas parengtas pagal 38a arba 39 
straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę arba 
jei pranešimą pagal Pirmininkų sueigos 
nustatytus kriterijus galima laikyti 
strateginiu pranešimu 

2. Pranešimuose savo iniciatyva esantys 
pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi 
Parlamente laikantis 131a straipsnyje 
nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. 
Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai 
plenariniame posėdyje svarstomi tik tuo 
atveju, kai juos pateikia pranešėjas, 
siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, 
arba mažiausiai dvi frakcijos ar 
mažiausiai dešimtadalis Parlamento 
narių. Pakeitimų nepateikusios frakcijos 
gali pateikti alternatyvių pasiūlymų dėl 
rezoliucijų pagal 151 straipsnio 4 dalį Ši 
dalis netaikoma, jei pranešimo tema 
atitinka esmines diskusijas plenariniame 
posėdyje, jei pranešimas parengtas pagal 
38a arba 39 straipsnyje numatytą 
iniciatyvos teisę arba jei pranešimą pagal 
Pirmininkų sueigos nustatytus kriterijus 
galima laikyti strateginiu pranešimu

Or. en
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Pagrindimas

Nesena patirtis parodė, kad šis eksperimentas, susijęs su visišku draudimu teikti savo 
iniciatyva pateiktų pranešimų pakeitimus plenariniame posėdyje, neduoda tinkamų rezultatų, 
ypač svarstant sudėtingas temas, o tai nekelia pasitikėjimo. Daugelis Parlamento narių 
skundžiasi dėl to, kaip praktiškai taikoma galiojanti 45 straipsnio 2 dalis. Šis pakeitimas 
leistų pateikti pakeitimų dviem ar daugiau frakcijų arba 10 proc. Parlamento narių. Teikiant 
tokius pakeitimus nedalyvavusioms frakcijoms būtų leidžiama pateikti alternatyvių 
rezoliucijų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad su šiuo pasiūlymu susijęs ALDE frakcijos pateiktas 
151 straipsnio 4 dalies pakeitimas.

Pakeitimas 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
45 straipsnio 2 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

2. Pranešimuose savo iniciatyva esantys 
pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi 
Parlamente laikantis 131a straipsnyje 
nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. 
Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų 
pakeitimai plenariniame posėdyje 
nesvarstomi, išskyrus atvejus, kai juos 
pateikia pranešėjas, siekdamas atsižvelgti 
į naują informaciją, tačiau galima pateikti 
alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų 
pagal 151 straipsnio 4 dalį. Ši dalis 
netaikoma, jei pranešimo tema atitinka 
esmines diskusijas plenariniame posėdyje, 
jei pranešimas parengtas pagal 38a arba 39 
straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę arba 
jei pranešimą pagal Pirmininkų sueigos 
nustatytus kriterijus galima laikyti 
strateginiu pranešimu

2. Pranešimuose savo iniciatyva esantys 
pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi 
Parlamente laikantis 131a straipsnyje 
nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. Ši 
dalis netaikoma, jei pranešimo tema 
atitinka esmines diskusijas plenariniame 
posėdyje, jei pranešimas parengtas pagal 
38a arba 39 straipsnyje numatytą 
iniciatyvos teisę arba jei pranešimą pagal 
Pirmininkų sueigos nustatytus kriterijus 
galima laikyti strateginiu pranešimu

Or. en

Pagrindimas

Taikant apribojimus, pagal kuriuos plenariniame posėdyje negalima pateikti pakeitimų ar 
prašyti balsuoti dalimis arba prašyti atskiro balsavimo, sukurta daugiau problemų, nei 
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išspręsta. Vis dėlto nereikia ilgų diskusijų ir užtenka trumpo pristatymo, išskyrus tuos atvejus, 
kai svarstomas strateginės svarbos pranešimas.

Pakeitimas 104
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
47 straipsnio 3 įtrauka

Galiojantis tekstas Pakeitimas

– suinteresuoti pirmininkai, pranešėjai ir 
nuomonių pranešėjai stengiasi kartu 
nustatyti jų išimtinei arba bendrai 
kompetencijai priklausančias teksto dalis 
bei susitarti dėl tikslių bendradarbiavimo 
metodų; 

– suinteresuoti pirmininkai, pranešėjai ir 
nuomonių pranešėjai kartu nustato jų 
išimtinei arba bendrai kompetencijai 
priklausančias teksto dalis bei susitaria dėl 
tikslių bendradarbiavimo metodų. Jei 
nesutariama dėl kompetencijos ribų, 
klausimas vienam iš nesutariančių 
komitetų paprašius pateikiamas 
Pirmininkų sueigai, kuri gali priimti 
sprendimą dėl atitinkamos kompetencijos 
arba nuspręsti, kad pagal 47a straipsnį 
taikoma bendrų komitetų posėdžių 
procedūra. 179 straipsnio 2 dalies antras 
ir trečias sakiniai taikomi mutatis 
mutandis;

Or. en

Pakeitimas 105
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
47 straipsnio 4 įtrauka

Galiojantis tekstas Pakeitimas

– atsakingas komitetas be balsavimo priima 
susijusio komiteto pakeitimus, kurie, 
atsakingo komiteto pirmininko nuomone, 
jam pasikonsultavus su susijusio komiteto 
pirmininku, VI priedo pagrindu priklauso 
išimtinei susijusio komiteto kompetencijai 
ir neprieštarauja kitoms pranešimo 
dalims. Atsakingo komiteto pirmininkas 

– atsakingas komitetas be balsavimo priima 
susijusio komiteto pakeitimus, kurie 
priklauso išimtinei susijusio komiteto 
kompetencijai. Jei atsakingas komitetas 
atmeta pakeitimus tais klausimais, kurie 
priklauso bendrai atsakingo komiteto ir 
susijusio komiteto kompetencijai, susijęs 
komitetas gali teikti tokius pakeitimus 
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atsižvelgia į visus susitarimus, priimtus 
pagal trečią įtrauką;

tiesiogiai Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 106
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
47 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

47a straipsnis
Bendrų komitetų posėdžių procedūra

Tuo atveju, kai tenkinamos 46 straipsnio 
1 dalyje ir 47 straipsnyje nustatytos 
sąlygos, Pirmininkų sueiga, įsitikinusi, 
kad klausimas itin svarbus, gali nuspręsti 
taikyti bendrų komitetų posėdžių ir bendro 
balsavimo procedūrą. Tokiu atveju 
atitinkami pranešėjai parengia vieną 
pranešimo projektą, kurį susiję komitetai 
svarsto ir dėl kurio balsuoja bendruose 
posėdžiuose, bendrai pirmininkaujant 
susijusių komitetų pirmininkams. 
Siekdami pasirengti bendriems 
posėdžiams ir balsavimui, susiję komitetai 
gali steigti bendras komitetų darbo 
grupes.

Or. en

Pakeitimas 107
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
51 straipsnio 3 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

3. Pasiūlymo tekstą, kokį jį patvirtina 
Parlamentas, kartu su jį lydinčia rezoliucija 

3. Pasiūlymo tekstą, kokį jį patvirtina 
Parlamentas, kartu su jį lydinčia rezoliucija 
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Pirmininkas perduoda Tarybai ir Komisijai 
kaip Parlamento nuomonę. 

Pirmininkas perduoda Tarybai ir Komisijai 
kaip Parlamento poziciją.

(Horizontalus pakeitimas: visose su įprasta 
teisėkūros procedūra susijusiose 
nuostatose žodžiai „Parlamento nuomonė“ 
keičiami žodžiais „Parlamento pozicija“. 
Tai taikoma visam Darbo tvarkos taisyklių 
tekstui).

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 8 pakeitimas).

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Parlamentas priima nebe nuomonę, o poziciją.

Pakeitimas 108
Hanne Dahl

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
52 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisijos pasiūlymas nesurenka 
balsavusiųjų daugumos, Pirmininkas, prieš 
Parlamentui balsuojant dėl teisėkūros 
rezoliucijos projekto, pasiūlo Komisijai 
atšaukti savo pasiūlymą.

1. Kai Komisijos pasiūlymas nesurenka 
balsavusiųjų daugumos arba patvirtinamas 
pasiūlymas jį atmesti, kurį gali pateikti 
atsakingas komitetas, frakcija arba ne 
mažiau kaip 40 Parlamento narių, 
Pirmininkas, prieš Parlamentui balsuojant 
dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, pasiūlo 
Komisijai atšaukti savo pasiūlymą. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal galiojančias Darbo tvarkos taisykles negalima pateikti pasiūlymo dėl Komisijos 
pasiūlymo atmetimo per pirmąjį svarstymą, nors kai kada to reikia. Turėtų būti taikoma tokia 
pati procedūra, kaip nustatytoji 61 straipsnyje dėl Tarybos bendrosios pozicijos atmetimo.
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Pakeitimas 109
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
52 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisijos pasiūlymas nesurenka 
balsavusiųjų daugumos, Pirmininkas, prieš 
Parlamentui balsuojant dėl teisėkūros 
rezoliucijos projekto, pasiūlo Komisijai 
atšaukti savo pasiūlymą.

1. Kai Komisijos pasiūlymas nesurenka 
balsavusiųjų daugumos arba patvirtinamas 
pasiūlymas jį atmesti, kurį gali pateikti 
atsakingas komitetas arba ne mažiau kaip 
40 Parlamento narių, Pirmininkas, prieš 
Parlamentui balsuojant dėl teisėkūros 
rezoliucijos projekto, pasiūlo Komisijai 
atšaukti savo pasiūlymą.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 
9 pakeitimas).

Pagrindimas

Pagal galiojančias Darbo tvarkos taisykles negalima pateikti pasiūlymo dėl Komisijos 
pasiūlymo atmetimo per pirmąjį svarstymą, nors kai kada to reikia.

Pakeitimas 110
Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
53 a straipsnis (naujas) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

53a straipsnis (*)
Valstybių narių grupių pateikti 

pasiūlymai dėl teisės aktų
Jei teisės aktą siūlo grupė valstybių narių, 
jų atstovai gali būti kviečiami dalyvauti 
komiteto lygmeniu rengiamose diskusijose 
ir į plenarinį posėdį. 52 ir 53 straipsniai 
taikomi mutatis mutandis.

Or. en
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Pagrindimas

(Šiuo pakeitimu pakoreguojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 
12 pakeitimas). Žodis „prireikus“ antro sakinio pradžioje išbraukiamas kaip nereikalingas.

Pakeitimas 111
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
65 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 skyrių „Teisės aktų leidybos procedūros 
pabaiga“)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

65a straipsnis
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros 

procedūrų metu
1. Derybos su kitomis institucijomis 
siekiant susitarti teisėkūros procedūros 
metu vedamos atsižvelgiant į Derybų, 
vykstančių bendro sprendimo procedūrų 
metu, elgesio kodeksą1. Komitetas, 
priimdamas sprendimą leisti savo narių 
delegacijai dalyvauti šiose derybose, gali 
patvirtinti įgaliojimus, gaires ar 
prioritetus deryboms vesti.
Tuo atveju, kai tokios derybos baigiamos 
po to, kai atsakingas komitetas patvirtina 
pranešimą, šis komitetas gali teikti 
pakeitimus, skirtus kompromisui su 
Taryba pasiekti.
2. Tuo atveju, kai taikomas 47a straipsnis, 
dėl derybų pradžios, įgaliojimų ir 
delegacijos sudėties papildomai 
sprendžiama bendruose posėdžiuose.
____________________________
1 Žr. XVIe priedą.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 22 pakeitimas).
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Pagrindimas

Pakeitimu įteisinama susitarimų, sudaromų per pirmąjį ar antrąjį svarstymus, praktika. Taip 
pat žr. pakeitimus dėl 182a straipsnio (naujas) ir 204 straipsnio ca punkto (naujas).

Pakeitimas 112
Philip Bushill-Matthews

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
65 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 skyrių „Teisės aktų leidybos procedūros 
pabaiga“)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

65a straipsnis
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros 

procedūrų metu

Derybos su kitomis institucijomis siekiant 
susitarti teisėkūros procedūros metu 
vedamos atsižvelgiant į Derybų, 
vykstančių bendro sprendimo procedūrų 
metu, elgesio kodeksą1.

Savaime nedaroma prielaida, kad 
komiteto delegacija pradės derybas su 
kitomis institucijomis. Užuot tai darius, 
komitete turi būti priimamas specialus 
sprendimas, kuriame būtų atspindėtas 
plataus pobūdžio bendras sutarimas ir 
būtų atsižvelgiama į pranešėjo nuomonę. 
Jei reikia, komitetas balsuoja dėl to, ar 
pradėti derybas, ar tiesiogiai pereiti į 
svarstymo plenariniame posėdyje etapą.
Komitetas, priimdamas sprendimą leisti 
savo narių delegacijai, kuriai vadovauja 
pagal 42 straipsnio 2 dalį paskirtas 
pranešėjas, dalyvauti šiose derybose, gali 
patvirtinti įgaliojimus, gaires ar 
prioritetus deryboms vesti.

Tuo atveju, kai tokios derybos baigiamos 
po to, kai atsakingas komitetas patvirtina 
pranešimą, šis komitetas gali teikti 
pakeitimus, skirtus kompromisui su 
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Taryba pasiekti.
____________________________
1 Žr. XVIe priedą.

Or. en

Pakeitimas 113
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
66 straipsnis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Jei, remiantis EB sutarties 251 straipsnio 
2 dalimi, Taryba praneša Parlamentui, kad 
pritaria jo pateiktiems pakeitimams, ir kad 
kitaip nekeičia Komisijos pasiūlymo, arba 
jei nei viena iš dviejų institucijų nesiūlo 
pakeitimų Komisijos pasiūlymui, 
plenarinio posėdžio metu Pirmininkas 
paskelbia, kad pasiūlymas yra galutinai
priimtas.

Jei, remiantis EB sutarties 251 straipsnio 
2 dalimi, Taryba praneša Parlamentui, kad 
pritaria jo pateiktai pozicijai, plenarinio 
posėdžio metu Pirmininkas, atlikus 
patvirtinimą pagal 172a straipsnį,
paskelbia, kad pasiūlymas yra priimtas ta 
redakcija, kuri atitinka Parlamento 
poziciją.

2. Prieš tai paskelbdamas, Pirmininkas 
įsitikina, kad Tarybos padarytos techninės 
pasiūlymo adaptacijos yra nesusijusios su 
pasiūlymo turiniu. Esant abejonėms, jis 
pasikonsultuoja su atsakingu komitetu. 
Jei paaiškėja, kad kai kurie pakeitimai yra 
susiję su pasiūlymo turiniu, Pirmininkas 
praneša Tarybai, jog Parlamentas pradės 
antrąjį svarstymą kai tik bus įvykdytos 57 
straipsnyje numatytos sąlygos.
3. Pirmininkas, po paskelbimo pagal šio 
straipsnio 1 dalį, kartu su Tarybos 
pirmininku pasirašo siūlomą teisės aktą ir 
pasirūpina, kad šis teisės aktas būtų 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame 
leidinyje 68 straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. en

(Pakeičiamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 23 pakeitimas).
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Pagrindimas

Pakeitime atsižvelgiama į naują procedūrą, numatytą 172a straipsnyje (naujas).

Pakeitimas 114
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 straipsnio antraštė

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Priimtų teisės aktų pasirašymas Įstatymo galią turinčių teisės aktų 
rengimo reikalavimai

Or. en

Pagrindimas

Galima teigti, kad būtų tikslinga numatyti formalius įstatymo galią turinčių teisės aktų 
rengimo reikalavimus viename straipsnyje, o nuostatas dėl jų pasirašymo ir skelbimo –
kitame straipsnyje (žr. naują 68a straipsnį).

Pakeitimas 115
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Parlamento kartu su Taryba priimtus 
teisės aktus, įsitikinus, jog visos 
procedūros buvo tinkamai atliktos, 
pasirašo Pirmininkas ir generalinis 
sekretorius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 68 straipsnio antraštės pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 116
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 straipsnio 7 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

7. Parlamento ir Tarybos generaliniai 
sekretoriai pasirūpina, kad nurodyti teisės 
aktai būtų paskelbti Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 68 straipsnio antraštės pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 117
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 skyrių „TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS
PROCEDŪROS PABAIGA“ po 68 straipsnio)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

68a straipsnis
Priimtų teisės aktų pasirašymas

Atlikus priimto teksto patvirtinimą pagal 
172a straipsnį ir įsitikinus, kad visos
procedūros tinkamai atliktos, teisės aktus, 
priimtus pagal EB sutarties 
251 straipsnyje nustatytą procedūrą, 
pasirašo Pirmininkas ir generalinis 
sekretorius, o Parlamento ir Tarybos 
generaliniai sekretoriai juos paskelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en
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Pagrindimas

Specialus straipsnis, kuriame reglamentuojamas teisės aktų, priimtų pagal bendro sprendimo 
procedūrą, pasirašymas ir skelbimas, priešingai naujam bendro pobūdžio 172a straipsniui,
kuris taikomas visiems Parlamento priimtiems tekstams.

Pakeitimas 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6a skyriaus pavadinimas (naujas) (*) (bus įtrauktas po 68 straipsnio ir prieš 7 skyrių)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

6a SKYRIUS (*)
INSTITUCINIAI KLAUSIMAI

Or. en

Pakeitimas 119
Johannes Voggenhuber

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 a straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6a skyrių (naujas))

Galiojantis tekstas Pakeitimas

68a straipsnis (*)
Įprasta Sutarties peržiūra

1. Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 
38a ir 45 straipsniais, atsakingas 
komitetas gali pateikti Parlamentui 
pranešimą, kuriame pateikiami 
pasiūlymai Tarybai dėl Sutarčių keitimo. 
2. Jei Europos Vadovų Taryba 
nusprendžia sušaukti konventą, 
Parlamentas skiria savo atstovus 
plenariniame posėdyje, remdamasis 
atitinkamų frakcijų pasiūlymu.
Parlamento delegacija renka savo vadovą 
ir savo kandidatus į visų konvento 
iniciatyvinių grupių ar biuro narius.
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3. Jei Europos Vadovų Taryba prašo 
Parlamento duoti pritarimą sprendimui 
nesušaukti konvento, kuriame būtų 
nagrinėjami siūlomi Sutarčių pakeitimai, 
šis klausimas pagal 75 straipsnį 
perduodamas atsakingam komitetui.
Jei valstybių narių vyriausybių atstovų 
konferencija pataiso Europos Vadovų 
Tarybos pasiūlyme numatytus įgaliojimus 
arba jo rezultatus, Parlamentas svarsto, ar 
jo pritarimas apima pataisas, ir, jei taip 
nėra, panaikina pritarimą.

Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) 26 pakeitimas).

Pakeitimas 120
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 a straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6a skyrių (naujas))

Galiojantis tekstas Pakeitimas

68a straipsnis (*)
Įprasta Sutarties peržiūra

1. Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 
38a ir 45 straipsniais, atsakingas 
komitetas gali pateikti Parlamentui 
pranešimą, kuriame pateikiami 
pasiūlymai Tarybai dėl Sutarčių keitimo.
2. Jei Europos Vadovų Taryba 
nusprendžia sušaukti konventą, 
Parlamentas skiria savo atstovus 
plenariniame posėdyje, remdamasis 
Pirmininkų sueigos pasiūlymu.
Pasiūlyme pateikiama Parlamento 
delegacijos vadovo kandidatūra ir 
kandidatai į visų konvento iniciatyvinių 
grupių ar biuro narius.
3. Jei Europos Vadovų Taryba prašo 
Parlamento duoti pritarimą sprendimui 
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nesušaukti konvento, kuriame būtų 
nagrinėjami siūlomi Sutarčių pakeitimai, 
šis klausimas pagal 75 straipsnį 
perduodamas atsakingam komitetui.

Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) 26 pakeitimas).

Pagrindimas

Galbūt ne visuomet geriausia, kad Parlamento delegacijai pirmininkautų konvento 
iniciatyvinės grupės, biuro ar prezidiumo narys.

Pakeitimas 121
Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 a straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6a skyrių (naujas))

Galiojantis tekstas Pakeitimas

68a straipsnis (*)
Įprasta Sutarties peržiūra

1. Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 
38a ir 45 straipsniais, atsakingas 
komitetas gali pateikti Parlamentui 
pranešimą, kuriame pateikiami 
pasiūlymai Tarybai dėl Sutarčių keitimo.
2. Jei Europos Vadovų Taryba 
nusprendžia sušaukti konventą, 
Parlamentas skiria savo atstovus 
plenariniame posėdyje, remdamasis 
Pirmininkų sueigos pasiūlymu.
Pasiūlyme pateikiama Parlamento 
delegacijos vadovo kandidatūra.
3. Jei Europos Vadovų Taryba prašo 
Parlamento duoti pritarimą sprendimui 
nesušaukti konvento, kuriame būtų 
nagrinėjami siūlomi Sutarčių pakeitimai, 
šis klausimas pagal 75 straipsnį 
perduodamas atsakingam komitetui.
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Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) 26 pakeitimas).

Pagrindimas

2 dalyje išbraukiami žodžiai „šis kandidatas atstovaus Parlamentui visose konvento 
iniciatyvinėse grupėse ar jo biure“, kadangi dėl jų straipsnis tampa pernelyg konkretus.

Pakeitimas 122
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 c straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6a skyrių (naujas))

Galiojantis tekstas Pakeitimas

68c straipsnis (*)
Stojimo sutartys

1. Visi Europos valstybių prašymai tapti 
Europos Sąjungos nare perduodami 
nagrinėti atsakingam komitetui.
2. Parlamentas, remdamasis atsakingo 
komiteto, frakcijos ar mažiausiai 
40 Parlamento narių pasiūlymu, gali 
nuspręsti pakviesti Komisiją ir Tarybą 
diskusijoms prieš pradedant derybas su 
valstybe kandidate.
3. Derybų metu Komisija ir Taryba 
reguliariai, išsamiai ir, jei reikia, slaptai 
informuoja atsakingą komitetą apie 
derybų eigą.
4. Bet kuriuo derybų etapu Parlamentas, 
remdamasis atsakingo komiteto 
pranešimu, gali patvirtinti 
rekomendacijas ir pareikalauti, kad į jas 
būtų atsižvelgta prieš sudarant stojimo į 
Europos Sąjungą sutartį su valstybe 
kandidate.
5. Deryboms pasibaigus, bet dar 
nepasirašius jokio susitarimo, susitarimo 
projektas pateikiamas Parlamento 
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pritarimui pagal 75 straipsnį.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 28 pakeitimas ir dabartinis 82 straipsnis, kuris bus 

panaikintas, jei pakeitimas bus priimtas).

Pakeitimas 123
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 d straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6 a skyrių (naujas))

Galiojantis tekstas Pakeitimas

68d straipsnis (*)

Išstojimas iš Sąjungos
Jei valstybė narė nori išstoti iš Sąjungos 
pagal Europos Sąjungos sutarties 
50 straipsnį, šis klausimas perduodamas 
atsakingam parlamento komitetui. 
68c straipsnis taikomas mutatis 
mutandis. Parlamentas sprendžia dėl 
pritarimo susitarimui dėl išstojimo 
balsavusiųjų dauguma.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 75700) 29 pakeitimas).

Pagrindimas

Atsižvelgiama į naują galimybę išstoti iš Sąjungos.

Pakeitimas 124
Marco Cappato

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 e straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6a skyrių (naujas))
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Galiojantis tekstas Pakeitimas

68e straipsnis (*)

Valstybių narių daromas pagrindinių 
principų pažeidimas

1. Parlamentas, remdamasis pagal 38a ir 
45 straipsnius parengtu specialiu 
atsakingo komiteto pranešimu, gali:
a) balsuoti dėl motyvuoto pasiūlymo, 
kuriuo Taryba raginama veikti pagal ES 
sutarties 7 straipsnio 1 dalį;
b) balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo 
Komisija ir valstybės narės raginamos 
pateikti pasiūlymą pagal Europos 
Sąjungos sutarties 7 straipsnio 2 dalį;
c) balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo Taryba 
raginama veikti pagal Europos Sąjungos 
sutarties 7 straipsnio 3 dalį arba 
atitinkamai pagal 7 straipsnio 4 dalį.
2. Parlamentui pranešama apie visus 
Tarybos prašymus duoti pritarimą dėl 
pasiūlymo, pateikto pagal Europos 
Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 ir 
2 dalis, bei apie atitinkamos valstybės 
narės pateiktas pastabas ir jie perduodami 
atsakingam komitetui pagal 75 straipsnį. 
Parlamentas priima sprendimą, 
remdamasis atsakingo komiteto 
pasiūlymu, išskyrus skubos ir kitaip 
pateisinamus atvejus.
3. Sprendimai pagal 1 ir 2 dalis priimami 
už juos balsavus absoliučiai daugumai 
Parlamento narių.
4. Atsakingas komitetas, gavęs 
Pirmininkų sueigos leidimą, gali pateikti 
lydimąjį pasiūlymą dėl rezoliucijos. Šiame 
pasiūlyme dėl rezoliucijos pateikiama 
Parlamento nuomonė dėl šiurkščių 
valstybės narės padarytų pažeidimų, dėl 
jai taikytinų sankcijų ir dėl jų keitimo ar 
atšaukimo.
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5. Atsakingas komitetas užtikrina, kad 
Parlamentas būtų išsamiai 
informuojamas arba, jei būtina, su juo 
būtų konsultuojamasi dėl tolesnių 
veiksmų po to, kai Parlamentas davė 
pritarimą pagal 3 dalį. Tarybos prašoma 
pranešti apie tolesnius veiksmus. 
Parlamentas, remdamasis atsakingo 
komiteto pasiūlymu, parengtu gavus 
Pirmininkų sueigos leidimą, gali 
patvirtinti Tarybai skirtas 
rekomendacijas.

Or. it

Pakeitimas 125
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
76 straipsnis (*) (kaip 68 g straipsnis įtraukiamas į 6 a skyrių (naujas))

Galiojantis tekstas Pakeitimas

 76 straipsnis 68g straipsnis (*)
Procedūros Parlamente Glaudesnis bendradarbiavimas tarp 

valstybių narių
1. Valstybių narių prašymus ar Komisijos 
pasiūlymus pradėti glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių bei 
konsultacijas su Parlamentu pagal ES
sutarties 40a straipsnio 2 dalį Pirmininkas 
perduoda nagrinėti atsakingam komitetui. 
Esant reikalui, taikomi šių Darbo tvarkos 
taisyklių 35–37, 40, 49–56 ir 
75 straipsniai.

1. Prašymus pradėti glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių 
pagal Europos Sąjungos sutarties 
20 straipsnį Pirmininkas perduoda 
nagrinėti atsakingam komitetui. Esant 
reikalui, taikomi šių Darbo tvarkos 
taisyklių 35–37, 40, 49–55 ir 
75 straipsniai.

2. Atsakingas komitetas patikrina atitikimą 
EB sutarties 11 straipsniui bei ES 
sutarties 27a, 27b, 40, 43, 44 ir 44a 
straipsniams.

2. Atsakingas komitetas patikrina atitikimą 
Europos Sąjungos sutarties 20 straipsniui
ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
326–334 straipsniams.

3. Pagal glaudesnį bendradarbiavimą 
siūlomus vėlesnius aktus Parlamentas 
nagrinėja pagal tas pačias procedūras, kaip 
ir nesant glaudesnio bendradarbiavimo.

3. Pagal glaudesnį bendradarbiavimą 
siūlomus vėlesnius aktus Parlamentas 
nagrinėja pagal tas pačias procedūras, kaip 
ir nesant glaudesnio bendradarbiavimo.
Taikomas 40 straipsnis.
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Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 44 pakeitimas ir dabartinis 76 straipsnis, kuris bus 

panaikintas, jei pakeitimas bus priimtas).

Pakeitimas 126
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
69 b straipsnis (naujas) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

69b straipsnis (*)
Darbo dokumentai

1. Visiems Parlamento nariams 
pateikiami šie dokumentai:
a) Tarybos svarstymų dėl biudžeto 
projekto santrauka;
b) Tarybos pozicija dėl biudžeto projekto, 
parengto pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 314 straipsnio 3 dalį;
c) visi sprendimų projektai dėl laikinos 
vienos dvyliktosios asignavimų dalies 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 315 straipsnį.
2. Šie dokumentai perduodami 
atsakingam komitetui. Bet kuris kitas 
suinteresuotas komitetas gali pateikti savo 
nuomonę. 
3. Jei kiti komitetai nori pateikti 
nuomones, Pirmininkas nustato terminą, 
per kurį jos turi būti pateiktos atsakingam 
komitetui.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 34 pakeitimas ir dabartinis IV priedo 1 straipsnis, kuris 

bus panaikintas, jei pakeitimas bus priimtas).
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Pakeitimas 127
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
69 d straipsnis (naujas) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

69d straipsnis (*)
Trišaliai finansiniai susitikimai

Parlamento pirmininkas pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 314 
straipsnio nuostatas gali pavesti šias 
pareigas pirmininko pavaduotojui, 
turinčiam patirties biudžeto srityje, arba 
komiteto, atsakingo už biudžeto 
klausimus, pirmininkui.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 
36 pakeitimas.)

Pagrindimas

Pagal naująją biudžeto procedūrą būtina, kad trijų institucijų pirmininkai reguliariai 
susitiktų.

Pakeitimas 128
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
69 e straipsnis (naujas) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

69e straipsnis (*)
Biudžeto derinimas

1. Pirmininkas sušaukia Taikinimo 
komiteto posėdį pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
4 ir 5 dalis.
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2. Delegacijos narius kasmet, iki 
Parlamento balsavimo dėl Tarybos 
pozicijos, skiria frakcijos, pageidautina iš 
komiteto, atsakingo už biudžetą, narių, 
arba kitų atitinkamų komitetų. 
Delegacijai vadovauja Parlamento 
pirmininkas. Parlamento pirmininkas gali 
pavesti šias pareigas pirmininko 
pavaduotojui, turinčiam patirties biudžeto 
srityje, arba komiteto, atsakingo už 
biudžetą, pirmininkui.
3. Taikomos 64 straipsnio 2, 4, 5, 7 ir 8 
dalys.
4. Kai remiantis Parlamento ir Tarybos 
pozicijomis Taikinimo komitete 
pasiekiamas susitarimas dėl bendro 
teksto, šis klausimas įtraukiamas į 
Parlamento posėdžio, kuris turi būti 
surengtas per keturiolika dienų nuo 
susitarimo datos, darbotvarkę. Taikomos 
65 straipsnio 2 ir 3 dalys.
5. Dėl viso bendro teksto balsuojama 
vieną kartą. Atsakingas komitetas arba ne 
mažiau kaip viena dešimtoji narių gali 
pateikti pasiūlymą atmesti bendrą tekstą. 
Balsuojama vardiniu būdu.
6. Kai Parlamentas patvirtina bendrą 
tekstą, bet Taryba jį atmeta, atsakingas 
komitetas gali teikti visus ar kai kuriuos 
Parlamento padarytus Tarybos pozicijos 
pakeitimus tvirtinti pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
7 dalies d punktą.
7. 5 ir 6 dalyse nurodytais atvejais 
leidžiama nukrypti nuo 138 straipsnio 1 
dalies, jei to reikia norint laikytis terminų.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000) 37 pakeitimas.)
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Pakeitimas 129
Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 straipsnio 1 dalis (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Kai Parlamento prašoma duoti pritarimą 
siūlomam teisės aktui, jis priima 
sprendimą, remdamasis atsakingo komiteto 
rekomendacija, kurioje siūloma pritarti 
šiam teisės aktui arba jį atmesti.

1. Kai Parlamento prašoma duoti pritarimą 
siūlomam teisės aktui, jis priima 
sprendimą, remdamasis atsakingo komiteto 
rekomendacija, kurioje siūloma pritarti 
šiam teisės aktui arba jį atmesti.

Dėl teisės akto, kurį, remiantis EB ir ES 
sutartimis, galima priimti tik gavus 
Parlamento pritarimą, Parlamentas 
sprendžia vienu balsavimu. Negali būti 
teikiami jokie pakeitimai. Pritarimui 
reikalingą balsų daugumą apsprendžia 
atitinkamas EB sutarties ar ES sutarties 
straipsnis, pasirinktas kaip siūlomo akto 
teisinis pagrindas.

Dėl teisės akto, kurį, remiantis Europos 
Sąjungos sutartimi arba Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo, galima priimti 
tik gavus Parlamento pritarimą, 
Parlamentas sprendžia vienu balsavimu. 
Negali būti teikiami jokie pakeitimai. 
Pritarimui reikalinga balsų dauguma
nurodoma atitinkamame Europos 
Sąjungos sutarties ar Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo straipsnyje, 
pasirinktame kaip siūlomo akto teisinis 
pagrindas.

Atsakingas komitetas gali nuspręsti 
parengti lydinčiąją rezoliuciją.

Or. en

Pagrindimas

(Šiuo pakeitimu keičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000) 42 pakeitimas.)  Paskutinėje dalyje reikia išbraukti žodžius „gavęs 

Pirmininkų sueigos leidimą“.

Pakeitimas 130
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 straipsnio 2 dalis (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

2. Stojimo sutartims, tarptautiniams 2. Stojimo sutartims, tarptautiniams 
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susitarimams bei siekiant nustatyti, kad 
valstybė narė rimtai ir nuolat pažeidinėja 
bendruosius principus, atitinkamai taikomi 
82, 83 ir 95 straipsniai. Glaudesnio 
bendradarbiavimo procedūrai toje srityje, 
kuriai taikoma EB sutarties 251 
straipsnyje numatyta procedūra, taikomas 
Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnis.

susitarimams bei siekiant nustatyti, kad 
valstybė narė rimtai ir nuolat pažeidinėja 
bendruosius principus, atitinkamai taikomi 
82, 83 ir 95 straipsniai. Glaudesnio 
bendradarbiavimo procedūrai toje srityje, 
kuriai taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra, taikomas Darbo tvarkos 
taisyklių 76 straipsnis.

(Horizontalus pakeitimas: Žodžiai „EB 
sutarties 251 straipsnyje numatyta 
procedūra“ keičiami žodžiais „įprasta 
teisėkūros procedūra“. Tai taikoma visam 
Darbo tvarkos taisyklių tekstui.

Or. en

Pakeitimas 131
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 straipsnio 3 dalis (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

3. Kai reikalingas Parlamento pritarimas 
dėl pasiūlymo dėl teisės akto, atsakingas 
komitetas, siekdamas teigiamos procedūros 
baigties, gali nuspręsti pateikti Parlamentui 
preliminarų pranešimą dėl Komisijos 
pasiūlymo. Tokiame pranešime 
pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos su 
rekomendacijomis, kaip keisti ar 
įgyvendinti pasiūlymą dėl teisės akto.

3. Kai reikalingas Parlamento pritarimas 
dėl siūlomo teisės akto arba dėl 
numatomos tarptautinės sutarties, 
atsakingas komitetas, siekdamas teigiamos 
procedūros baigties, gali nuspręsti pateikti 
Parlamentui preliminarų pranešimą dėl 
siūlomo teisės akto. Tokiame pranešime 
pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos su 
rekomendacijomis, kaip keisti ar 
įgyvendinti pasiūlymą dėl teisės akto.

Jei Parlamentas pritaria bent vienai 
rekomendacijai , tada Prezidentas 
paskelbia tolimesnę diskusiją su Taryba.  
Atsakingasis komitetas pateikia savo 
galutinę rekomendaciją Parlamento 
pritarimui pagal diskusijos su Taryba 
rezultatus .

(Horizontalusis pakeitimas: išskyrus 52 ir 
53 straipsnius, žodžiai „Komisijos 
pasiūlymas“ ir „pasiūlymas dėl teisės 
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akto“ visame Darbo tvarkos taisyklių 
tekste keičiami žodžiais „siūlomas teisės 
aktas“).

Or. en

Pakeitimas 132
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 straipsnio 3 dalis (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

3. Kai reikalingas Parlamento pritarimas 
dėl pasiūlymo dėl teisės akto, atsakingas 
komitetas, siekdamas teigiamos procedūros 
baigties, gali nuspręsti pateikti Parlamentui 
preliminarų pranešimą dėl Komisijos 
pasiūlymo. Tokiame pranešime 
pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos su 
rekomendacijomis, kaip keisti ar 
įgyvendinti pasiūlymą dėl teisės akto.

3. Kai reikalingas Parlamento pritarimas 
dėl siūlomo įstatymo galią turinčio akto 
arba dėl numatomos tarptautinės 
sutarties, atsakingas komitetas, siekdamas 
teigiamos procedūros baigties, gali 
nuspręsti pateikti Parlamentui preliminarų 
pranešimą dėl Komisijos pasiūlymo. 
Tokiame pranešime pateikiamas 
pasiūlymas dėl rezoliucijos su 
rekomendacijomis, kaip keisti ar 
įgyvendinti pasiūlymą dėl teisės akto.

Jei Parlamentas pritaria bent vienai 
rekomendacijai , tada Prezidentas 
paskelbia tolimesnę diskusiją su Taryba.  
Atsakingasis komitetas pateikia savo 
galutinę rekomendaciją Parlamento 
pritarimui pagal diskusijos su Taryba 
rezultatus .

(Horizontalus pakeitimas: išskyrus 52 ir 53 
straipsnius, žodžiai „Komisijos 
pasiūlymas“ ir „pasiūlymas dėl teisės 
akto“ visame Darbo tvarkos taisyklių 
tekste keičiami žodžiais „pasiūlymas dėl 
įstatymo galią turinčio akto“ arba 
„siūlomas įstatymo galią turintis aktas“, 
nes taip tikslinga gramatiniu požiūriu).

Or. {EN}en

(Šiuo pakeitimu keičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 
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– FDR 757000) 43 pakeitimas.)

Pakeitimas 133
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
83 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Jei ketinama pradėti derybas dėl 
tarptautinio susitarimo, įskaitant 
susitarimus tokiose specifinėse srityse kaip 
prekyba ar pinigų klausimai, sudarymo, 
atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas 
komitetas užtikrina, kad Komisija išsamiai, 
o prireikus, slaptai informuotų Parlamentą 
apie savo rekomendacijas dėl įgaliojimų 
derėtis.

1. Jei ketinama pradėti derybas dėl 
tarptautinio susitarimo, įskaitant 
susitarimus tokiose specifinėse srityse kaip 
prekyba ar pinigų klausimai, sudarymo, 
atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas 
komitetas gali nuspręsti parengti 
pranešimą arba kitaip kontroliuoti 
procedūrą, ir pranešti apie šį sprendimą 
Komitetų pirmininkų sueigai. Tam tikrais 
atvejais kitų komitetų gali būti prašoma 
pateikti nuomonę remiantis 46 straipsnio 
1 dalimi. Prireikus taikoma 179 straipsnio 
2 dalis, 47 arba 47a straipsnis.
Atsakingo komiteto ir galbūt susijusių 
komitetų pirmininkai ir pranešėjai kartu 
imasi atitinkamų veiksmų siekdami 
užtikrinti, kad Komisija išsamiai, o 
prireikus ir slaptai, informuotų Parlamentą
apie savo rekomendacijas dėl įgaliojimų 
derėtis ir pateiktų 3 ir 4 dalyse nurodytą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 134
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
86 straipsnio pavadinimas (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Specialių įgaliotinių bendrai užsienio ir 
saugumo politikai skyrimas

Specialieji įgaliotiniai
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Or. en

Pakeitimas 135
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
86 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

4a. Tarybos paskirtas specialusis 
įgaliotinis, turintis įgaliojimus tam tikrais 
politikos klausimais, gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą atsakingame komitete 
Parlamento kvietimu arba savo paties 
iniciatyva.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies pakartojama dabartinio 87 straipsnio formuluotė: 3 dalis, kuri bus 
išbraukta, jei bus priimtas šis pakeitimas.)

Pagrindimas

Pagal tokią formuluotę suteikiama galimybė pakviesti specialiuosius įgaliotinius, kai būtina, 
o ne vien tik jų skyrimo proga.

Pakeitimas 136
Marco Cappato

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
95 straipsnio 3 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

3. Sprendimams pagal 1 ir 2 dalis, būtina 
dviejų trečdalių balsavusiųjų dauguma, 
kuri yra visų Parlamento narių dauguma.

3. Sprendimams pagal 1 ir 2 dalis būtina 
absoliuti visų Parlamento narių balsų
dauguma.

Or. it
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Pakeitimas 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
97 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

97a straipsnis
Piliečių dalyvavimas

Pagal 24 straipsnio 4a dalį Pirmininkų 
sueigai priėmus sprendimą, Parlamentas 
gali rengti viešąsias diskusijas visai 
Europai svarbiais klausimais, kuriose gali 
dalyvauti suinteresuoti piliečiai.

Or. fr

Pakeitimas 138
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
98 straipsnis (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Tarybai sutarus dėl Komisijos 
pirmininko kandidatūros, Pirmininkas 
pakviečia kandidatą padaryti pareiškimą 
Parlamente ir pristatyti politines gaires. Po
šio pareiškimo vyksta diskusijos. 

1. Europos Vadovų Tarybai pasiūlius
Komisijos pirmininko kandidatūrą, 
Pirmininkas pakviečia kandidatą padaryti 
pareiškimą Parlamente ir pristatyti 
politines gaires. Po šio pareiškimo vyksta 
diskusijos.

Taryba kviečiama dalyvauti diskusijose. Europos Vadovų Taryba kviečiama 
dalyvauti diskusijose.

2. Parlamentas patvirtina arba atmeta 
teikiamą kandidatūrą balsavusiųjų
dauguma.

2. Parlamentas renka Komisijos 
pirmininką visų savo narių balsų
dauguma.

Balsuojama slaptu balsavimu.
3. Jei kandidatas išrenkamas, Parlamento 
Pirmininkas apie tai praneša Tarybai ir 
paprašo, kad ji ir išrinktas Komisijos 
pirmininkas bendru sutarimu teiktų 
komisarų kandidatūras.

3. Jei kandidatas išrenkamas, Parlamento 
Pirmininkas apie tai praneša Tarybai ir 
paprašo, kad ji ir išrinktas Komisijos 
pirmininkas bendru sutarimu teiktų 
Komisijos narių kandidatūras.
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4. Jei Parlamentas kandidato nepatvirtina, 
Pirmininkas prašo Tarybos teikti naują 
kandidatūrą.

4. Jei kandidatas nesurenka būtinos 
daugumos, Pirmininkas paprašo Europos 
Vadovų Tarybos per vieną mėnesį 
pasiūlyti naują kandidatą rinkimams 
pagal tą pačią procedūrą.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 
59 pakeitimas.)

Pagrindimas

Atsižvelgiama į naują Parlamento teisę rinkti Komisijos pirmininką.

Pakeitimas 139
Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
98 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Tarybai sutarus dėl Komisijos 
pirmininko kandidatūros, Pirmininkas 
pakviečia kandidatą padaryti pareiškimą 
Parlamente ir pristatyti politines gaires.
Po pareiškimo vyksta diskusijos. 

1. Europos Vadovų Tarybos teikimu 
Parlamentas slaptu balsavimu renka 
Komisijos pirmininką visų savo narių 
balsų dauguma po to, kai kandidatas 
pristato savo politines gaires.  Po 
pristatymo vyksta diskusijos.

Or. el

Pakeitimas 140
Johannes Voggenhuber

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
98 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Tarybai sutarus dėl Komisijos
pirmininko kandidatūros, Pirmininkas 
pakviečia kandidatą padaryti pareiškimą
Parlamente ir pristatyti politines gaires.

1. Kandidatui padarius pareiškimą, po 
kurio vyksta diskusijos, Parlamentas 
Europos Vadovų Tarybos teikimu renka 
Komisijos pirmininką visų savo narių 
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Po pareiškimo vyksta diskusijos. balsų dauguma. Jei kandidatas nesurenka 
būtinos daugumos, Pirmininkas paprašo 
Europos Vadovų Tarybos per vieną 
mėnesį pasiūlyti naują kandidatą 
rinkimams pagal tą pačią procedūrą.

Taryba kviečiama dalyvauti diskusijose.

Or. en

Pakeitimas 141
Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
98 straipsnio 2 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

2.  Parlamentas patvirtina arba atmeta 
teikiamą kandidatūrą balsavusiųjų 
dauguma.

2. Jei kandidatas nesurenka būtinos 
daugumos, Pirmininkas paprašo Europos 
Vadovų Tarybos per vieną mėnesį paskirti 
naują kandidatą rinkimams pagal tą pačią 
procedūrą.

Balsuojama slaptu balsavimu.

Or. el

Pakeitimas 142
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
103 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Komisijos, Tarybos ar Europos Vadovų 
Tarybos nariai bet kuriuo metu gali 
paprašyti Pirmininko leisti jiems padaryti 
pareiškimą. Pirmininkas nusprendžia, kada 
toks pareiškimas gali būti padarytas ir ar po 
jo vyks diskusijos, ar bus skirtas 
pusvalandis Parlamento narių trumpiems ir 
glaustiems klausimams. 

1. Komisijos, Tarybos ar Europos Vadovų 
Tarybos nariai bet kuriuo metu gali 
paprašyti Parlamento pirmininko leisti 
jiems padaryti pareiškimą. Europos 
Vadovų Tarybos pirmininkas po kiekvieno 
susitikimo padaro pranešimą. Pirmininkas 
nusprendžia, kada toks pareiškimas gali 
būti padarytas ir ar po jo vyks diskusijos, ar 
bus skirtas pusvalandis Parlamento narių 
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trumpiems ir glaustiems klausimams. 

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas ir iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000) 62 pakeitimas.)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti nuostatą su ypatingu Europos Vadovų Tarybos pirmininko 
statusu.

Pakeitimas 143
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
108 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Klausimus Tarybai ar Komisijai su 
prašymu įrašyti juos į Parlamento 
darbotvarkę gali pateikti komitetas, frakcija 
ar ne mažiau kaip keturiasdešimt 
Parlamento narių. 

1. Klausimus Tarybai ar Komisijai su 
prašymu įrašyti juos į Parlamento 
darbotvarkę gali pateikti komitetas, 
nuolatinė tarpparlamentinė delegacija,
frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt 
Parlamento narių.

Or. en

Pakeitimas 144
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
115 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Remdamasis 132 straipsnio nuostatomis, 
Parlamentas gali nuspręsti nenagrinėti į 
darbotvarkę įrašyto klausimo ir pakeisti jį 
kitu, nenumatytu klausimu. Pasiūlymai dėl 
rezoliucijų dėl pasirinktų klausimų
pateikiami vėliausiai iki tos dienos vakaro, 
kada tvirtinama darbotvarkė. Pirmininkas 

Remdamasis 132 straipsnio nuostatomis, 
Parlamentas gali nuspręsti nenagrinėti į 
darbotvarkę įrašyto klausimo ir pakeisti jį 
kitu, nenumatytu klausimu. Pasiūlymus dėl 
rezoliucijų tam tikra tema, įtraukta į 
darbotvarkę, teikia už žmogaus teisių 
apsaugą atsakingas komitetas, 
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nustato tikslų terminą, iki kada galima 
pateikti tokius pasiūlymus dėl rezoliucijų.

atsižvelgdamas į atitinkamas Parlamento, 
komitetų ar delegacijų priimtas pozicijas.
Pirmininkas nustato tikslų terminą, iki kada 
galima pateikti tokius pasiūlymus dėl 
rezoliucijų.

Or. en

Pakeitimas 145
Marco Cappato

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
115 straipsnio 4 dalies išaiškinimas

Galiojantis tekstas Pakeitimas

4. Pirmininko ir pirmininkų sueigos 
atsakomybe, balsavimas pagal šį straipsnį 
gali būti bendras.

4. Diskusijos ir balsavimas pagal šį 
straipsnį įrašomi į pirmą kiekvienos 
mėnesinės sesijos darbotvarkės punktą.

Or. it

Pakeitimas 146
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
115 straipsnio 5 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

5. Jei dėl to paties klausimo pateikta du ar 
daugiau pasiūlymų dėl rezoliucijų, 
taikoma 103 straipsnio 4 dalyje išdėstyta 
procedūra.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
 116 straipsnis
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Galiojantis tekstas Pakeitimas

 116 straipsnis Išbraukta.
Rašytiniai pareiškimai

1. Ne daugiau kaip penki nariai gali raštu 
pateikti ne ilgesnį kaip 200 žodžių 
pareiškimą su Europos Sąjungos veikla 
susijusiu klausimu. Raštu pateikti 
pareiškimai spausdinami ir platinami 
oficialiomis kalbomis. Kartu su 
pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra įrašomi 
į registrą. Šis registras yra viešas ir jį 
galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę per 
Parlamento mėnesines sesijas arba 
atitinkamoje kvestorių kolegijos 
nustatytoje vietoje tarp mėnesinių sesijų.
Rašytinio pareiškimo apimtis negali 
viršyti pareiškimui nustatytų ribų ir jame 
jokiu būdu negali būti sprendimų tokiais 
klausimais, kuriems spręsti Darbo tvarkos 
taisyklėse nustatytos konkrečios 
procedūros ir įgaliojimai.
2. Bet kuris Parlamento narys gali 
pasirašyti po į registrą įrašytu pareiškimu.
3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma 
visų Parlamento narių, Pirmininkas apie 
tai praneša Parlamentui ir paskelbia 
pasirašiusiųjų pavardes protokole.
4. Parlamento mėnesinės sesijos 
pabaigoje toks pareiškimas perduodamas 
nurodytai institucijai kartu su 
pasirašiusiųjų pavardėmis. Tai 
užfiksuojama posėdžio, per kurį 
paskelbiamas pareiškimas, protokole.
Pareiškimo paskelbimas protokole 
užbaigia procedūrą.
5. Rašytinis pareiškimas, kuris registre 
yra ilgiau kaip tris mėnesius ir po kuriuo 
nepasirašo mažiausiai pusė visų 
Parlamento narių, anuliuojamas.

Or. en
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Pakeitimas 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
131 a straipsnis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Pranešėjo prašymu ar Pirmininkų sueigos 
siūlymu Parlamentas taip pat gali nuspręsti, 
kad klausimą, dėl kurio nereikia išsamiai 
diskutuoti, per plenarinį posėdį trumpai 
pristatys pranešėjas. Tokiu atveju Komisija 
turi išsakyti savo nuomonę, o kiekvienas 
narys turi teisę išreikšti savo poziciją 
pagal 142 straipsnio 7 dalį pateikdamas 
papildomą raštišką pareiškimą.

Pranešėjo prašymu ar Pirmininkų sueigos 
siūlymu Parlamentas taip pat gali nuspręsti, 
kad klausimą, dėl kurio nereikia išsamiai 
diskutuoti, per plenarinį posėdį trumpai 
pristatys pranešėjas. Tokiu atveju Komisija 
ir vienas kalbėtojas iš kiekvienos frakcijos
turi galimybę pasakyti kalbą.

Or. en

Pagrindimas

Trumpo pristatymo metu vienas narys iš kiekvienos frakcijos gali pasakyti kalbą ir pristatyti 
savo frakcijos poziciją dėl pristatyto pranešimo.

Pakeitimas 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
131 a straipsnis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Pranešėjo prašymu ar Pirmininkų sueigos 
siūlymu Parlamentas taip pat gali nuspręsti, 
kad klausimą, dėl kurio nereikia išsamiai 
diskutuoti, per plenarinį posėdį trumpai 
pristatys pranešėjas. Tokiu atveju Komisija 
turi išsakyti savo nuomonę, o kiekvienas 
narys turi teisę išreikšti savo poziciją pagal 
142 straipsnio 7 dalį pateikdamas 
papildomą raštišką pareiškimą.

Pranešėjo prašymu ir Pirmininkų sueigos 
pasiūlymu Parlamentas taip pat gali 
nuspręsti, kad klausimą, dėl kurio nereikia 
išsamiai diskutuoti, per plenarinį posėdį 
trumpai pristatys pranešėjas. Tokiu atveju 
Komisija turi galimybę išsakyti savo 
nuomonę, o po jos gali kalbėti Parlamento 
nariai pagal procedūrą „prašau žodžio“. 
Nariai taip pat turi teisę išreikšti savo 
poziciją pagal 142 taisyklės 7 dalį
pateikdami papildomą raštišką pareiškimą.
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Or. en

Pagrindimas

Jei kalbėtų nedaug kalbėtojų savo frakcijos vardu, vyktų išsamesnės, bet visuomet santūrios 
diskusijos, ir būtų parodyta daugiau pagarbos pranešėjui ir Komisijai.

Pakeitimas 150
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
 142 straipsnis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Kalbėjimo laiko paskirstymas Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų 
sąrašas

1. Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti 
Parlamentui paskirstyti kalbėjimo per 
konkrečias diskusijas laiką. Sprendimą dėl 
tokio pasiūlymo Parlamentas priima be 
diskusijų.

1. Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti 
Parlamentui paskirstyti kalbėjimo per
konkrečias diskusijas laiką. Sprendimą dėl 
tokio pasiūlymo Parlamentas priima be 
diskusijų.

1a. Joks Parlamento narys negali kalbėti 
nepakviestas Pirmininko. Nariai kreipiasi 
į Pirmininką. Jei kalbėtojas nukrypsta 
nuo temos, Pirmininkas jį dėl to perspėja.
1b. Pirmininkas gali sudaryti pirmos 
diskusijų dalies kalbėtojų sąrašą, kuriame 
numatoma viena ar kelios kiekvienos 
frakcijos, atsižvelgiant į jos dydį, narių, 
norinčių pasakyti kalbą, ir vieno 
nepriklausomo Parlamento nario 
kalbėjimo tvarkos.

2. Laikas pranešimams skiriamas pagal 
šiuos kriterijus:

2. Laikas šiai diskusijos daliai skiriamas 
pagal šiuos kriterijus:

(a) pirmoji kalbėti skirto laiko dalis 
paskirstoma po lygiai visoms frakcijoms;

(a) pirmoji kalbėti skirto laiko dalis 
paskirstoma po lygiai visoms frakcijoms;

(b) kita kalbėjimo laiko dalis paskirstoma 
proporcingai pagal frakcijų narių skaičių;

(b) kita kalbėjimo laiko dalis paskirstoma 
proporcingai pagal frakcijų narių skaičių;

(c) nepriklausomiems Parlamento nariams 
bendrai skiriamas laikas atitinka laiką, 
paskirtą kiekvienai frakcijai, remiantis a ir 
b punktais.

(c) nepriklausomiems Parlamento nariams 
bendrai skiriamas laikas atitinka laiką, 
paskirtą kiekvienai frakcijai, remiantis a ir 
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b punktais.
3. Kai bendras kalbėjimo laikas 
paskirstomas keliems darbotvarkės 
klausimams svarstyti, frakcijos informuoja 
Pirmininką, kiek laiko jos skirs kiekvienam 
klausimui aptarti. Pirmininkas užtikrina, 
kad būtų paisoma taip paskirstyto laiko.

3. Kai bendras kalbėjimo laikas 
paskirstomas keliems darbotvarkės 
klausimams svarstyti, frakcijos informuoja 
Pirmininką, kiek laiko jos skirs kiekvienam 
klausimui aptarti. Pirmininkas užtikrina, 
kad būtų paisoma taip paskirstyto laiko.

3a. Likęs diskusijų laikas nėra iš anksto 
specialiai paskirstomas. Užuot paskirstęs 
laiką, Pirmininkas paprastai suteikia 
galimybę nariams kalbėti ne ilgiau kaip 
vieną minutę. Pirmininkas kuo labiau 
užtikrina, kad galėtų kalbėti skirtingų 
politinių pažiūrų ir skirtingoms 
valstybėms narėms atstovaujantys 
kalbėtojai.
3b. Atsakingo komiteto pirmininkui ar 
pranešėjui bei frakcijų pirmininkams, 
kurie nori kalbėti frakcijų vardu, arba 
juos pavaduojantiems kalbėtojams jų 
prašymu suteikiama pirmenybė.
3c. Pirmininkas suteikia žodį nariams, 
kurie pakeldami mėlynąją kortelę parodo, 
kad kalbant kitiems nariams norėtų 
įsiterpti, jei Pirmininkas yra įsitikinęs, kad 
tai nesutrikdys diskusijų.

4. Nei vienas Parlamento narys negali 
kalbėti dėl ilgiau kaip vieną minutę dėl:
protokolų, procedūrinių pasiūlymų, 
galutinio darbotvarkės projekto pakeitimų 
ar darbotvarkės pakeitimų.

4. Nei vienas Parlamento narys negali 
kalbėti ilgiau kaip vieną minutę dėl:
posėdžio protokolų, procedūrinių 
pasiūlymų, galutinio darbotvarkės projekto 
pakeitimų ar darbotvarkės pakeitimų.

5. Svarstant pranešimą, Komisija ir Taryba 
paprastai išklausomos iš karto po 
pranešimo pristatymo. Abiem atvejais po 
minėtų kalbų žodis suteikiamas 
pranešėjams. Komisijos, Tarybos atstovai 
ir pranešėjas gali kalbėti dar kartą, ypač 
atsakydami į Parlamento narių išsakytas 
mintis.

5. Svarstant pranešimą, Komisija ir Taryba 
paprastai išklausomos iš karto po 
pranešimo pristatymo. Abiem atvejais po 
minėtų kalbų žodis suteikiamas 
pranešėjams. Komisijos, Tarybos atstovai 
ir pranešėjas gali kalbėti dar kartą, ypač 
atsakydami į Parlamento narių išsakytas 
mintis.

6. Nepažeisdamas EB sutarties 197 
straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško 
būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos 
ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms 
skiriamo laiko.

6. Nepažeisdamas EB sutarties 197 
straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško 
būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos 
ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms 
skiriamo laiko.
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7. Per diskusijas nekalbėję Parlamento 
nariai gali ne daugiau kaip kartą per 
mėnesinę sesiją įteikti ne ilgesnį kaip 200 
žodžių raštišką pareiškimą, kuris 
pridedamas prie diskusijų stenogramos.

7. Per diskusijas nekalbėję Parlamento 
nariai gali ne daugiau kaip kartą per 
mėnesinę sesiją įteikti ne ilgesnį kaip 200 
žodžių raštišką pareiškimą, kuris 
pridedamas prie diskusijų stenogramos.

Or. en

(Šiuo pakeitimu iš dalies pakartojamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) 67 pakeitimas.)

Pagrindimas

142 straipsnio 1a dalis. Kad vyktų gyvos diskusijos, kalbėtojai turėtų užimti pirmąsias 
posėdžių salės eiles.
142 straipsnio 3 dalies c punktas: šio punkto pakeitimu siekiama išplėsti atvejus, kai keliama 
mėlyna kortelė.
142 straipsnio 4a dalis. Nieko negalima išbraukti iš stenogramos, kad būtų išsami posėdžio 
stenograma. Stenogramų gali prireikti, jei kiltų ginčių ar jei būtų taikomos drausminės 
priemonės.

Pakeitimas 151
Klaus-Heiner Lehne

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
 142 straipsnis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Kalbėjimo laiko paskirstymas Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų 
sąrašas

1. Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti 
Parlamentui paskirstyti kalbėjimo per 
konkrečias diskusijas laiką. Sprendimą dėl 
tokio pasiūlymo Parlamentas priima be 
diskusijų.

1. Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti 
Parlamentui paskirstyti kalbėjimo per 
konkrečias diskusijas laiką. Sprendimą dėl 
tokio pasiūlymo Parlamentas priima be 
diskusijų.

1a. Joks Parlamento narys negali kalbėti 
nepakviestas Pirmininko. Parlamento 
nariai kalba iš savo vietų ir kreipiasi į 
Pirmininką. Jei kalbėtojas nukrypsta nuo 
temos, Pirmininkas jį dėl to perspėja.
1b. Pirmininkas gali sudaryti pirmos 
diskusijų dalies kalbėtojų sąrašą, kuriame 



PE421.322v01-00 56/75 AM\773817LT.doc

LT

numatoma viena ar kelios kiekvienos 
frakcijos, atsižvelgiant į jos dydį, narių, 
norinčių pasakyti kalbą, ir vieno 
nepriklausomo Parlamento nario 
kalbėjimo tvarkos.

2. Laikas pranešimams skiriamas pagal 
šiuos kriterijus:

2. Laikas šiai diskusijos daliai skiriamas 
pagal šiuos kriterijus:

(a) pirmoji kalbėti skirto laiko dalis 
paskirstoma po lygiai visoms frakcijoms;

(a) pirmoji kalbėti skirto laiko dalis 
paskirstoma po lygiai visoms frakcijoms;

(b) kita kalbėjimo laiko dalis paskirstoma 
proporcingai pagal frakcijų narių skaičių;

(b) kita kalbėjimo laiko dalis paskirstoma 
proporcingai pagal frakcijų narių skaičių;

(c) nepriklausomiems Parlamento nariams 
bendrai skiriamas laikas atitinka laiką, 
paskirtą kiekvienai frakcijai, remiantis a ir 
b punktais.

(c) nepriklausomiems Parlamento nariams 
bendrai skiriamas laikas atitinka laiką, 
paskirtą kiekvienai frakcijai, remiantis a ir 
b punktais.

3. Kai bendras kalbėjimo laikas 
paskirstomas keliems darbotvarkės 
klausimams svarstyti, frakcijos informuoja 
Pirmininką, kiek laiko jos skirs kiekvienam 
klausimui aptarti. Pirmininkas užtikrina, 
kad būtų paisoma taip paskirstyto laiko.

3. Kai bendras kalbėjimo laikas 
paskirstomas keliems darbotvarkės 
klausimams svarstyti, frakcijos informuoja 
Pirmininką, kiek laiko jos skirs kiekvienam 
klausimui aptarti. Pirmininkas užtikrina, 
kad būtų paisoma taip paskirstyto laiko.

3a. Likęs diskusijų laikas nėra iš anksto 
specialiai paskirstomas. Užuot paskirstęs 
laiką, Pirmininkas paprastai suteikia 
galimybę nariams kalbėti ne ilgiau kaip 
vieną minutę. Pirmininkas kuo labiau 
užtikrina, kad galėtų kalbėti skirtingų 
politinių pažiūrų ir skirtingoms 
valstybėms narėms atstovaujantys 
kalbėtojai.
3b. Atsakingo komiteto pirmininkui ar 
pranešėjui bei frakcijų pirmininkams, 
kurie nori kalbėti frakcijų vardu, arba 
juos pavaduojantiems kalbėtojams jų 
prašymu suteikiama pirmenybė.
3c. Pirmininkas suteikia žodį nariams, 
kurie pakeldami mėlynąją kortelę parodo, 
kad kalbant kitiems nariams norėtų 
pateikti jiems klausimą, jei kalbėtojas 
sutinka ir jei Pirmininkas įsitikinęs, kad 
dėl to nebus trukdoma diskusijoms.

4. Nei vienas Parlamento narys negali 
kalbėti dėl ilgiau kaip vieną minutę dėl:
protokolų, procedūrinių pasiūlymų, 

4. Nei vienas Parlamento narys negali 
kalbėti ilgiau kaip vieną minutę dėl:
posėdžio protokolų, procedūrinių 
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galutinio darbotvarkės projekto pakeitimų 
ar darbotvarkės pakeitimų.

pasiūlymų, galutinio darbotvarkės projekto 
pakeitimų ar darbotvarkės pakeitimų.

4a. Nepažeisdamas kitų savo drausminių 
įgaliojimų, Pirmininkas gali pareikalauti 
išbraukti iš stenogramų tų Parlamento 
narių, kuriems nebuvo suteiktas žodis 
arba kurie kalbėdami viršijo jiems 
suteiktą laiką, kalbas.

5. Svarstant pranešimą, Komisija ir Taryba 
paprastai išklausomos iš karto po 
pranešimo pristatymo. Abiem atvejais po 
minėtų kalbų žodis suteikiamas 
pranešėjams. Komisijos, Tarybos atstovai 
ir pranešėjas gali kalbėti dar kartą, ypač 
atsakydami į Parlamento narių išsakytas 
mintis. 

5. Svarstant pranešimą, Komisija ir Taryba 
paprastai išklausomos iš karto po 
pranešimo pristatymo. Abiem atvejais po 
minėtų kalbų žodis suteikiamas 
pranešėjams. Komisijos, Tarybos atstovai 
ir pranešėjas gali kalbėti dar kartą, ypač 
atsakydami į Parlamento narių išsakytas 
mintis.

6. Nepažeisdamas EB sutarties 197 
straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško 
būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos 
ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms 
skiriamo laiko.

6. Nepažeisdamas EB sutarties 197 
straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško 
būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos 
ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms 
skiriamo laiko.

7. Per diskusijas nekalbėję Parlamento 
nariai gali ne daugiau kaip kartą per 
mėnesinę sesiją įteikti ne ilgesnį kaip 200 
žodžių raštišką pareiškimą, kuris 
pridedamas prie diskusijų stenogramos. 

7. Per diskusijas nekalbėję Parlamento 
nariai gali ne daugiau kaip kartą per 
mėnesinę sesiją įteikti ne ilgesnį kaip 200 
žodžių raštišką pareiškimą, kuris 
pridedamas prie diskusijų stenogramos.

(Jei šis pakeitimas priimamas, 141 ir 143 
straipsniai atkrenta).

Or. de

Pakeitimas 152
Marco Cappato

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
142 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

(ca) Parlamento nariams, kurie perskaito 
rašytinį tekstą, skirtas kalbėjimo laikas 
sumažinamas ketvirtadaliu; ši nuostata 
netaikoma, kai cituojami teisės aktai arba 
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įstatymo galią turintys aktai.

Or. it

Pakeitimas 153
Costas Botopoulos

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

Galiojantis tekstas Pakeitimas

3a. Likęs diskusijų laikas nėra iš anksto 
specialiai paskirstomas. Užuot paskirstęs 
laiką, Pirmininkas paprastai suteikia 
galimybę nariams kalbėti ne ilgiau kaip 
vieną minutę. Pirmininkas kuo labiau 
užtikrina, kad galėtų pakaitomis kalbėti 
skirtingų politinių pažiūrų ir skirtingoms 
valstybėms narėms atstovaujantys 
kalbėtojai. Atsižvelgiama į tai, kokia eilės 
tvarka pateikti prašymai skirti kalbėjimo 
laiką.

Or. en

Pagrindimas

Pabaigoje pridedamas naujas sakinys.

Pakeitimas 154
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
142 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

3b. Atsakingo komiteto pirmininkui ar 
pranešėjui, atsakingos tarpparlamentinės 
delegacijos ryšiams su atitinkama šalimi 
pirmininkui ir frakcijų pirmininkams, 
kurie nori kalbėti frakcijų vardu, arba 
juos pavaduojantiems kalbėtojams jų 
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prašymu gali būti suteikiama pirmenybė.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 
67 pakeitimo 3b dalis (142 straipsnis „Kalbėjimo laiko paskirstymas“).)

Pakeitimas 155
Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
142 straipsnio 3 c dalis (nauja) (*)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

3c. Pirmininkas, kuris užtikrina, kad 
posėdžiai vyktų sklandžiai, gali suteikti 
žodį Parlamento nariams, kurie paprašė 
kalbėti pakeldami mėlyną kortelę. Kalbėti 
leidžiama tuo metu kalbančio Parlamento 
nario kalbos pabaigoje. Kalbėjimo laikas 
negali būti ilgesnis nei pusė minutės.

Or. el

Pakeitimas 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
 144 straipsnis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Per pirmą kiekvienos mėnesinės sesijos 
posėdį ne ilgiau kaip pusvalandžiui 
Pirmininkas suteikia žodį Parlamento 
nariams, norintiems atkreipti Parlamento 
dėmesį į svarbius politikos klausimus. 
Kiekvienas Parlamento narys kalba ne 
ilgiau kaip vieną minutę. Tos pačios 
mėnesinės sesijos metu Pirmininkas gali 
skirti dar tiek pat laiko tokioms kalboms.

Pirmo kiekvienos mėnesinės sesijos 
posėdžio vakare ne ilgiau kaip 
pusvalandžiui Pirmininkas suteikia žodį 
Parlamento nariams, norintiems atkreipti 
Parlamento dėmesį į svarbius politikos 
klausimus. Kiekvienas Parlamento narys 
kalba ne ilgiau kaip vieną minutę. 
Paskutinę kiekvienos mėnesinės sesijos 
dieną Pirmininkas gali skirti dar tiek pat 
laiko tokioms kalboms.
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Or. en

Pakeitimas 157
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
151 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Mutatis mutandis taikoma 103 straipsnio 
4 dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su ALDE frakcijos pasiūlymo iš dalies pakeisti 45 straipsnio 2 dalį 
priėmimu. Nėra pagrindo leisti bendrus pasiūlymus dėl rezoliucijų, jei pranešimų savo 
iniciatyva pakeitimai gali būti dar kartą pateikiami taikant geresnę procedūrą.

Pakeitimas 158
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
157 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Frakcija ar ne mažiau kaip 
keturiasdešimt Parlamento narių gali 
paprašyti balsuoti dalimis, kai tekste, dėl 
kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau 
nuostatų ar jei jis yra susijęs su dviem ar 
daugiau klausimų, ar jei tekstą galima 
padalyti į keletą dalių, turinčių atskirą 
loginę prasmę ar savarankišką norminę 
vertę.

1. Frakcija ar ne mažiau kaip 
keturiasdešimt Parlamento narių gali 
paprašyti balsuoti dalimis, kai tekste, dėl 
kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau 
nuostatų ar jei jis yra susijęs su dviem ar 
daugiau klausimų, ar jei tekstą galima 
padalyti į keletą dalių, turinčių atskirą 
skirtingą prasmę ir (ar) savarankišką 
norminę vertę.

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė šio straipsnio formuluotė yra per siaura ir negali patenkinti Parlamento reikmių.

Pakeitimas 159
Hanne Dahl

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
 159 straipsnis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Paprastai Parlamentas balsuoja rankos 
pakėlimu.

1. Paprastai Parlamentas balsuoja 
naudodamasis elektronine balsavimo
sistema. 

2. Jei Pirmininkas nusprendžia, kad 
balsavimo rezultatas kelia abejonių, 
Parlamentas balsuoja elektroniniu būdu. 
Elektroninei balsų skaičiavimo sistemai 
neveikiant, Parlamentas balsuoja nariams 
sėdint ir atsistojant.

2. Jei dėl techninių priežasčių negalima 
naudotis elektronine balsavimo sistema, 
Parlamentas balsuoja nariams pakeliant 
ranką arba sėdint ir atsistojant.

3. Balsavimo rezultatai užrašomi. 3. Balsavimo rezultatai užrašomi.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant elektroninę balsavimo sistemą būtų užtikrintas rezultatų tikrumas, t. y. ar yra balsų 
dauguma ar kvalifikuota balsų dauguma arba ar yra plenariniame posėdyje ir komitete 
kvorumas, ir nereikėtų tikrinti balsų, kai balsuojama pakeliant ranką pagal dabartines Darbo 
tvarkos taisykles.

Pakeitimas 160
Hanne Dahl

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
159 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

159a straipsnis
Galutinis balsavimas
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1. Kai Parlamentas balsuoja dėl kokio 
nors viso pasiūlymo dėl įstatymo galią 
turinčio akto, nesvarbu, ar tai vienas ir 
(arba) galutinis balsavimas, balsuojama 
vardiniu būdu, naudojant elektroninę 
balsavimo sistemą.
2. Balsavimo rezultatai užrašomi.

Or. en

Pagrindimas

Būtų didesnė atsakomybė piliečiams, jei galutinis balsavimas dėl viso įstatymo galią turinčio 
teisės akto vyktų vardiniu būdu, nepažeidžiant 160 straipsnyje numatytų papildomų prašymų.

Pakeitimas 161
Hanne Dahl

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
160 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Išskyrus 99 straipsnio 4 dalyje ir 100 
straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus, 
vardiniu būdu balsuojama, jei to raštu 
balsavimo išvakarėse paprašė frakcija ar ne 
mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento 
narių, nebent Pirmininkas būtų nustatęs 
kitą terminą.

1. Išskyrus 99 straipsnio 4 dalyje, 100 
straipsnio 5 dalyje ir 159a straipsnyje
numatytus atvejus, vardiniu būdu 
balsuojama, jei to raštu balsavimo 
išvakarėse paprašė frakcija ar ne mažiau 
kaip keturiasdešimt Parlamento narių, 
nebent Pirmininkas būtų nustatęs kitą 
terminą.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo pakeitimo tikslas – pritaikyti taisykles prie esamos praktikos, kadangi balsavimas 
vardiniu būdu visuomet vyko naudojant elektroninę sistemą.
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Pakeitimas 162
Hanne Dahl

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
160 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Galiojantis tekstas Pakeitimas

2. Balsuojama abėcėlės tvarka pradedant 
burtų keliu nustatyta Parlamento nario 
pavarde. Pirmininkas balsuoja paskutinis.

2. Vardiniu būdu balsuojama naudojant 
elektroninę balsavimo sistemą. Kai dėl 
techninių priežasčių ja naudotis 
negalima, balsuojama abėcėlės tvarka 
pradedant burtų keliu nustatyta Parlamento 
nario pavarde. Pirmininkas balsuoja 
paskutinis.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo pakeitimo tikslas – pritaikyti taisykles prie esamos praktikos, kadangi balsavimas 
vardiniu būdu visuomet vyko naudojant elektroninę sistemą.

Pakeitimas 163
Hanne Dahl

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
161 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Pirmininkas gali bet kuriuo metu 
nuspręsti balsuoti dėl 159, 160 ir 162 
straipsniuose numatytų balsavimo atvejų 
naudojantis elektronine balsų skaičiavimo
sistema.

1. Pirmininkas užtikrina, kad balsuojant
dėl 159, 160 ir 162 straipsniuose numatytų 
balsavimo atvejų būtų naudojamasi
elektronine balsavimo sistema.

Jei naudotis elektronine balsų skaičiavimo
sistema dėl techninių priežasčių yra 
neįmanoma, balsavimas vyksta 159 
straipsnyje, 160 straipsnio 2 dalyje ar 162 
straipsnyje numatyta tvarka.

Jei naudotis elektronine balsavimo sistema 
dėl techninių priežasčių yra neįmanoma, 
balsavimas vyksta rankos pakėlimu arba
160 straipsnio 2 dalyje ar 162 straipsnyje 
numatyta tvarka.

Biuro nurodymai reglamentuoja šios 
sistemos naudojimo techninius aspektus.

Biuro nurodymai reglamentuoja šios 
sistemos naudojimo techninius aspektus.

Or. en
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Pagrindimas

Kad EP darbo tvarkos taisyklių nuostatos būtų tarp savęs suderintos, autoriai siūlo iš dalies 
pakeisti 161 straipsnio 1 dalį atsižvelgiant į siūlomus 159 ir 160 straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 164
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
172 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

172a straipsnis
Priimti tekstai

1. Priimtus tekstus Parlamentas skelbia iš 
karto po balsavimo. Jie pateikiami 
Parlamentui tuo pačiu metu, kaip ir 
atitinkamo posėdžio protokolas, ir 
saugomi Parlamento archyvuose.
2. Paties Parlamento priimtus tekstus 
galutinai peržiūri teisininkai lingvistai, o 
už tai atsako Europos Parlamento 
pirmininkas. Kai šie tekstai priimami 
vadovaujantis susitarimu, kurį pasiekė 
Parlamentas ir Taryba, minėtąją galutinę 
peržiūrą vykdo abi institucijos, glaudžiai
bendradarbiaudamos ir pagal abipusį 
susitarimą.
3. 204a straipsnyje numatyta procedūra 
taikoma tada, kai, siekiant užtikrinti 
teksto nuoseklumą ir kokybę atsižvelgiant 
į Parlamento pareikštą valią, būtina atlikti 
pakeitimus, kuriais norima ištaisyti 
spausdinimo klaidas ar padaryti 
pataisymus, kurių reikia, kad būtų 
suderinti variantai visomis kalbomis, 
užtikrintas jų kalbinis taisyklingumas ir 
juose būtų vartojami nuoseklūs terminai.
4. Pagal EB sutarties 251 straipsnį 
Parlamento priimti tekstai įgyja 
konsoliduoto teksto formą. Kai 
Parlamento balsavimas nesiremia su 
Taryba pasiektu susitarimu, 
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konsoliduotame tekste išskiriami visi 
priimti pakeitimai.
5. Atlikus galutinę peržiūrą priimtus 
tekstus pasirašo Pirmininkas ir 
generalinis sekretorius ir jie skelbiami 
Oficialiajame leidinyje.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiami pranešimo projekto (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 74 ir 
75 pakeitimai.)

Pakeitimas 165
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
175 straipsnio pavadinimas

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Laikinųjų komitetų sudarymas Specialiųjų komitetų sudarymas

Or. en

Pakeitimas 166
József Szájer

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
177 straipsnio 1 dalies išaiškinimas (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Komitetų sudėtis visiškai atitinka 
Parlamento sudėtį. Frakcijoms 
neleidžiama tarp savęs keistis joms 
skirtomis vietomis komitetuose.

Or. en
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Pakeitimas 167
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
177 straipsnio 1 dalies išaiškinimas (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Proporcingai skiriant vietas komitetuose, 
frakcijoms tenkantis vietų skaičius turi 
būti lygus artimiausiam atitinkamam 
sveikam skaičiui. Jei kuri nors frakcija 
nusprendžia neužimti jai priklausančių 
vietų komitete, šios vietos lieka laisvos ir 
atitinkamai sumažėja komiteto narių 
skaičius.

Or. en

Pakeitimas 168
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
179 straipsnio 2 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

2. Jei nuolatinis komitetas praneša, kad tam 
tikro klausimo nagrinėjimas nepriklauso jo 
kompetencijai arba iškyla konfliktas dėl 
kompetencijos tarp dviejų ar daugiau 
nuolatinių komitetų, kompetencijos 
klausimas perduodamas pirmininkų sueigai 
per keturias darbo savaites po to, kai 
plenarinio posėdžio metu buvo pranešta 
apie klausimo perdavimą komitetui. Apie
tai informuojama komitetų pirmininkų 
sueiga, kuri gali pateikti pirmininkų 
sueigai skirtą rekomendaciją. Pirmininkų 
sueiga priima sprendimą per šešias darbo 
savaites po to, kai jai buvo perduotas 
klausimas dėl kompetencijos. Priešingu 
atveju, dėl klausimo sprendžiama kitos 
mėnesinės sesijos metu, ir jis įrašomas į 
darbotvarkę.

2. Jei nuolatinis komitetas praneša, kad tam 
tikro klausimo nagrinėjimas nepriklauso jo 
kompetencijai arba iškyla konfliktas dėl 
kompetencijos tarp dviejų ar daugiau 
nuolatinių komitetų, kompetencijos 
klausimas perduodamas pirmininkų sueigai 
per keturias darbo savaites po to, kai 
plenarinio posėdžio metu buvo pranešta 
apie klausimo perdavimą komitetui. 
Pirmininkų sueiga per šešias savaites 
priima sprendimą remdamasi Komitetų 
pirmininkų sueigos rekomendacija, o jei 
tokios rekomendacijos nėra – tos sueigos 
pirmininko pateikta rekomendacija. Jei
Pirmininkų sueiga per šį laikotarpį 
nepriima sprendimo, laikoma, kad 
rekomendacija patvirtinta.
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Or. en

Pakeitimas 169
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
179 straipsnio 2 dalies išaiškinimas (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Komitetų pirmininkai gali sudaryti 
susitarimus su kitų komitetų pirmininkais 
dėl klausimo priskyrimo tam tikram 
komitetui, jei leidžiama, kai būtina, taikyti 
47 straipsnyje numatytą darbo su 
susijusiais komitetais procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 170
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
 181 straipsnis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Pakomitečiai Komitetų darbo grupės
1. Gavus pirmininkų sueigos išankstinį 
sutikimą, visi nuolatiniai ir laikini 
komitetai darbo tikslais gali sudaryti vieną 
ar daugiau pakomitečių komitete. 
Vadovaudamiesi 177 straipsniu, jie 
nusprendžia dėl pakomitečių sudarymo ir 
jų veiklos srities. Pakomitečiai yra 
atskaitingi juos sudariusiems komitetams.

Komitetai gali steigti darbo grupes, kurios 
padėtų jiems atlikti darbus arba pasirengti 
darbams. Šioms darbo grupėms 
suteikiama panaši techninė ir 
administracinė infrastruktūra, kokia 
suteikiama komitetams. Biuras tvirtina 
įgyvendinimo taisykles.

2. Pakomitečiams taikoma ta pati 
procedūra kaip ir komitetams.
3. Pavaduojantys nariai dalyvauja 
pakomitečių darbe tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir komitetų darbe.
4. Šių nuostatų taikymas turi užtikrinti 
tarpusavio priklausomybę tarp 
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pakomitečio ir ją sudariusio komiteto. 
Todėl visi pakomitečio tikrieji nariai 
renkami iš pagrindinio komiteto narių 
tarpo.

Or. en

Pakeitimas 171
Costas Botopoulos

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
182 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

182a straipsnis

Komitetų koordinatoriai ir šešėliniai 
pranešėjai

1. Frakcija ir nepriklausomi komiteto 
nariai gali paskirti vieną savo narių 
koordinatoriumi.
2. Komiteto koordinatorius, jei būtina, 
sušaukia pirmininkas dėl komiteto 
sprendimų parengimo, ypač dėl 
sprendimų dėl procedūros ir dėl pranešėjų 
paskyrimo.
3. Frakcija ir nepriklausomi nariai 
kiekvienam pranešimui gali paskirti 
šešėlinį pranešėją, kuris stebi atitinkamo 
pranešimo eigą. Jų pavardės pranešamos 
pirmininkui.

Or. el

Pakeitimas 172
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
182 a straipsnis (naujas) 2 skyriuje
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Galiojantis tekstas Pakeitimas

182a straipsnis
Komitetų koordinatoriai ir šešėliniai 

pranešėjai
1. Frakcija ir nepriklausomi komiteto 
nariai gali paskirti vieną savo narių 
koordinatoriumi.
2. Komiteto koordinatorius, jei būtina, 
sušaukia pirmininkas dėl komiteto 
sprendimų parengimo, ypač dėl 
sprendimų dėl procedūros ir dėl pranešėjų 
paskyrimo. Komitetas gali pavesti 
koordinatoriams įgaliojimus priimti tam 
tikrus sprendimus, išskyrus dėl 
pranešimų, nuomonių arba pakeitimų 
patvirtinimo. Komiteto koordinatorių 
posėdžiuose patariamuoju balsu gali būti 
kviečiami dalyvauti Pirmininko 
pavaduotojai. Koordinatoriai siekia 
konsensuso. Kai nepavyksta pasiekti 
sutarimo, jie veikia daugumos, kuri 
aiškiai atstovauja didžiajai daliai komiteto 
narių, vardu, atsižvelgdami į atitinkamą 
įvairių grupių poveikį.
2a. Kiekvienų kalendorinių metų 
pradžioje visoms frakcijoms atsižvelgiant į 
jų dydį duodami taškai, kuriuos galima 
skirti pranešimams. Taip pat galima skirti 
pranešimus, turinčius nulį taškų.
Koordinatoriai. skirdami pranešimus, 
siekia susitarimo. Kai nepavyksta pasiekti 
sutarimo, vyksta balsavimas, atsižvelgiant 
į frakcijų dydį. 
3. Frakcija ar nepriklausomi nariai 
kiekvienam pranešimui gali paskirti 
šešėlinį pranešėją, kuris stebi pranešimo 
eigą ir frakcijos ar nepriklausomų narių 
vardu ieško kompromisinių sprendimų. Jų 
pavardės pranešamos pirmininkui.
Pranešėjas informuoja ir konsultuojasi su 
šešėliniais pranešėjais visais bendro 
sprendimo procedūros ar kitų teisėkūros 
procedūrų etapais. Turi būti laikomasi 
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[Priede XYZ] nurodytų gairių.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus atsižvelgiamą į tikrąjį koordinatorių ir šešėlinių pranešėjų vaidmenį bei 
siekiama tai apibrėžti ir įforminti.
Taškų skirstymo sistema iki šiol nebuvo įtraukta į Darbo tvarkos taisykles.
Tačiau patirtis, ypač per pirmąjį svarstymą priimtų sprendimų atveju, parodė, kad reikalingos 
griežtesnės gairės.

Pakeitimas 173
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
184 straipsnis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Kiekvieno komiteto posėdžio protokolai 
išdalijami visiems komiteto nariams ir 
pateikiami komitetui tvirtinti kito posėdžio 
metu.

Kiekvieno komiteto posėdžio protokolai 
išdalijami visiems komiteto nariams ir 
pateikiami komitetui tvirtinti kito posėdžio 
metu.

Posėdžio garso ir vaizdo įrašai, įskaitant 
garso įrašus iš visų vertimo žodžiu kabinų, 
parengiami ir paskelbiami internete.

Or. en

Pakeitimas 174
Hanne Dahl

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
185 straipsnio 2 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

2. Komiteto balsavimas galioja, jei 
posėdyje dalyvauja ketvirtadalis visų jo 
narių. Tačiau jei šeštadalis visų komiteto 
narių to paprašo prieš prasidedant 

2. Komiteto balsavimas galioja, jei 
elektroninio balsavimo sistema nustato, 
kad posėdyje dalyvauja ketvirtadalis visų 
jo narių. Tačiau jei šeštadalis visų komiteto 
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balsavimui, balsavimas galioja tik jei 
posėdyje dalyvauja dauguma visų komiteto 
narių.

narių to paprašo prieš prasidedant 
balsavimui, balsavimas galioja tik jei 
posėdyje dalyvauja dauguma visų komiteto 
narių, jei tai nustatoma per elektroninę 
balsavimo sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Kad EP darbo tvarkos taisyklių nuostatos tarpusavyje būtų suderintos, autoriai siūlo iš dalies 
pakeisti 161 straipsnio 1 dalį atsižvelgiant į siūlomus 159 ir 160 straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
185 straipsnio 3 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

3. Komitete balsuojama rankos pakėlimu, 
nebent ketvirtadalis komiteto narių 
paprašytų balsuoti vardiniu būdu. Šiuo 
atveju balsuojama pagal 160 straipsnio 2 
dalį.

3. Komitete balsuojama rankos pakėlimu, 
nebent dešimtadalis komiteto narių 
paprašytų balsuoti vardiniu būdu. Šiuo 
atveju balsuojama pagal 160 straipsnio 2 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Žymiai padidėjo teisėkūros pasiūlymų, priimtų per pirmąjį svarstymą, skaičius. Tuo pačiu 
metu per plenarinius posėdžius vis dažniau laikomasi supaprastintos procedūros, taigi 
svarbesnis vaidmuo atitenka balsavimui komitete, todėl jį reikėtų padaryti geriau atsekamą.
Be to, buvo patobulinta elektroninio balsavimo įranga.

Pakeitimas 176
Hanne Dahl

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
185 straipsnio 3 dalis
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Galiojantis tekstas Pakeitimas

3. Komitete balsuojama rankos pakėlimu, 
nebent ketvirtadalis komiteto narių 
paprašytų balsuoti vardiniu būdu. Šiuo 
atveju balsuojama pagal 160 straipsnio 2 
dalį.

3. Komitete paprastai balsuojama 
naudojant elektroninio balsavimo sistemą. 
Jei dėl techninių priežasčių negalima 
naudotis elektronine balsavimo sistema, 
Parlamentas balsuoja nariams pakeliant 
ranką arba sėdint ir atsistojant. Vardiniu 
būdu balsuojama, kai to paprašo
ketvirtadalis komiteto narių. Šiuo atveju 
balsuojama naudojant elektroninio 
balsavimo sistemą pagal 160 straipsnio 2 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kad EP darbo tvarkos taisyklių nuostatos tarpusavyje būtų suderintos, autoriai siūlo iš dalies 
pakeisti 161 straipsnį atsižvelgiant į siūlomus 159 ir 160 straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 177
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
188 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

6a. Delegacijos pirmininkui suteikiama 
galimybė pasisakyti prieš už tą sritį 
atsakingą komitetą, jei į darbotvarkę 
įtrauktas punktas iš delegacijos 
kompetencijos srities. Tokia galimybė taip 
pat suteikiama atsakingo komiteto 
pirmininkui arba pranešėjui per 
delegacijos posėdžius.

Or. en
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Pakeitimas 178
Andrew Duff

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
VII a pavadinimas (naujas) 190 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas Pakeitimas

PAVADINIMAS VII A
JUNGTINĖS GRUPĖS

190a straipsnis
Jungtinės grupės

Parlamentas pripažįsta jungtinių grupių 
sudarymą.
Biuras turi parengti jungtinių grupių 
darbo metodus, kad jos galėtų reguliariai 
susitikti ir efektyviai veikti.

Or. en

Pakeitimas 179
Richard Corbett

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

1. Atsakingas komitetas gali nuspręsti 
parengti pranešimą ar kita forma išreikšti 
savo nuomonę dėl peticijų, kurias 
paskelbia priimtinomis.

1. Atsakingas komitetas gali nuspręsti 
parengti pranešimą pagal 45 straipsnį ar 
kita forma išreikšti savo nuomonę dėl 
peticijų, kurias paskelbia priimtinomis.

Tam tikrais atvejais, ypač kai peticijose 
prašoma pakeisti galiojančias teisės aktų 
nuostatas, komitetas, remdamasis 46 
straipsniu, gali paprašyti kitų komitetų 
pateikti savo nuomonę.

Ypatingai kai pranešimas yra susijęs su 
Europos Sąjungos teisės taikymu arba 
interpretavimu, už tą sritį atsakingas 
komitetas bendradarbiauja pagal 46 
straipsnio 1 dalies nuostatas ir 47 
straipsnio 1 ir 2 įtraukų nuostatas.
Atsakingas komitetas turi be balsavimo 
priimti susijusio komiteto, atsakingo už tą 
sritį, pasiūlymui dėl rezoliucijos pateiktas 
rekomendacijas, kurios yra susijusios su 
Europos Sąjungos teisės taikymu ir 
interpretavimu. Jei atsakingas komitetas 
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atmeta tokias rekomendacijas, susijęs 
komitetas gali jas pateikti tiesiogiai 
Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 180
Marco Cappato

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
1 priedo 2 straipsnio 3 dalis

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Parlamento nariai asmeniškai atsako už 
registre esančių deklaracijų turinį ir privalo 
jas patikslinti kiekvienais metais.

Parlamentas teisiškai atsako už registre 
esančių deklaracijų turinį ir privalo jas 
patikslinti kiekvienais metais.

Or. it

Pakeitimas 181
Johannes Voggenhuber

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
IV priedo 3 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Galiojantis tekstas Pakeitimas

Pakeitimų projektai ir siūlomos pataisos, 
kurioms atsakingas komitetas nepritaria, 
neteikiami balsavimui Parlamente, nebent 
iki Pirmininko nustatyto termino to raštu 
paprašo komitetas arba mažiausiai 
keturiasdešimt Parlamento narių. Šis 
terminas jokiu būdu negali būti trumpesnis 
nei dvidešimt keturios valandos prieš 
balsavimo pradžią.

Pakeitimų projektai ir siūlomos pataisos, 
kurioms atsakingas komitetas nepritaria, 
neteikiami balsavimui Parlamente, nebent 
iki Pirmininko nustatyto termino to raštu 
paprašo komitetas, frakcija arba mažiausiai 
40 Parlamento narių. Šis terminas jokiu 
būdu negali būti trumpesnis nei dvidešimt 
keturios valandos prieš balsavimo pradžią.

Or. en

Pagrindimas

Nebėra priežasčių, dėl kurių frakcijos negali pateikti biudžeto procedūros pakeitimų per 
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plenarinį posėdį, o privalo atlikti sudėtingą parašų rinkimo procedūrą.

Pakeitimas 182
Johannes Voggenhuber

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
IV priedo 5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Galiojantis tekstas Pakeitimas

3. Tokie projektai yra priimtini tik tuo 
atveju, jei jie pateikiami raštu ir yra 
pasirašyti ne mažiau kaip keturiasdešimties
Parlamento narių arba pateikti frakcijos ar 
komiteto vardu ir juose išlaikytas išlaidų ir 
pajamų balansas. 46 straipsnio 5 dalis 
netaikoma.

3. Tokie projektai yra priimtini tik tuo 
atveju, jei jie pateikiami raštu ir yra 
pasirašyti ne mažiau kaip 40 Parlamento 
narių arba pateikti frakcijos ar komiteto 
vardu ir juose išlaikytas išlaidų ir pajamų 
balansas. 46 straipsnio 5 dalis netaikoma.

Or. en

Pagrindimas

Nebėra priežasčių, dėl kurių frakcijos negali pateikti biudžeto procedūros pakeitimų per 
plenarinį posėdį, o privalo atlikti sudėtingą parašų rinkimo procedūrą.
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