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PARLAMENTO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

Galiojantis tekstas 
 

Pataisos 

Pakeitimas 1 

4 skyrius (antraštė) 

FRAKCIJOS FRAKCIJOS IR NACIONALINĖS 
PARTIJOS 

 
 

Pakeitimas 

29 straipsnis (antraštė) 

Frakcijų kūrimas Frakcijų ir nacionalinių partijų kūrimas 

 

Pakeitimas 3 

29 straipsnis, 1 dalis, pirmas sakinys 

1. Nariai gali jungtis į frakcijas pagal savo 
politines pažiūras. 

1. Nariai gali jungtis į frakcijas pagal savo 
politines arba nacionalines pažiūras. 

 
 

Pakeitimas 

29 straipsnis, 2 a dalis (nauja) 

 2a. Nacionalinę partiją turi sudaryti 
daugiau kaip pusė valstybės narės 
delegacijos narių. 

 
 

Pakeitimas 

29 straipsnis, 2b dalis (nauja) 
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 2 b. Etninėms mažumoms atstovaujantys 
Europos Parlamento nariai jei pageidauja, 
gali prisijungti prie kitų valstybių narių 
nacionalinių partijų, su sąlyga, kad jos 
sutinka juos priimti. 

 

Pakeitimas 

29 straipsnis, 4 dalis 

4. Apie frakcijos sukūrimą pranešama 
Pirmininkui pareiškimu. Šiame pareiškime 
nurodomas frakcijos pavadinimas, jos nariai 
ir biuro sudėtis. 

4. Apie frakcijos arba nacionalinės partijos 
sukūrimą pranešama Pirmininkui 
pareiškimu. Šiame pareiškime nurodomas 
frakcijos pavadinimas, jos nariai ir biuro 
sudėtis. 

 

Pakeitimas 

30 straipsnis (antraštė) 

Frakcijų veikla ir teisinė padėtis Frakcijų ir nacionalinių partijų veikla bei 
teisinė padėtis. 

 

Pakeitimas 

30 straipsnis, 1 dalis 

1. Frakcijų vykdomos funkcijos, įskaitant ir 
Darbo tvarkos taisyklių joms pavestas 
užduotis, yra Sąjungos veiklos dalis. 
Frakcijoms skiriamas sekretoriatas, 
generalinio sekretoriato organizacinio plano 
pagrindu, administracinė bazė ir tuo tikslu 
Parlamento biudžete numatyti asignavimai. 

1. Frakcijų ir nacionalinių partijų 
vykdomos funkcijos, įskaitant ir Darbo 
tvarkos taisyklių joms pavestas užduotis, yra 
Sąjungos veiklos dalis. Frakcijoms ir 
nacionalinėms partijoms skiriamas 
sekretoriatas, generalinio sekretoriato 
organizacinio plano pagrindu, 
administracinė bazė ir tuo tikslu Parlamento 
biudžete numatyti asignavimai. 

 

Pakeitimas 

30 straipsnis, 3 dalis 

3. Šios taisyklės nustato administracines ir 
finansines pasekmes frakcijos panaikinimo 

3. Šios taisyklės nustato administracines ir 
finansines pasekmes frakcijos arba 
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atveju. nacionalinės partijos panaikinimo atveju. 

 

Pakeitimas 

12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83 straipsniai, 90 straipsnio 4 dalis, 97 straipsnio 2 
dalis, 99 straipsnio 4 dalis, 101 straipsnio 3 dalis, 102 straipsnio 3 dalis, 103 straipsnio 2, 4 dalys, 

108 straipsnio 1 dalis, 114 straipsnio 1 dalis, 115 straipsnio 1, 3, 6 dalys, 131 straipsnio 1, 2, 3 
dalys, 132 straipsnio 1 dalis, 133 straipsnio 1, 3, 4 dalys, 134 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnis, 

142 straipsnio 3 dalis, 143 straipsnio 4 dalis, 150 straipsnis, 151 straipsnio 4 dalis, 155 straipsnio 
5 dalis, 157 straipsnio 1 dalis, 160 straipsnio 1, 2 dalys, 161 straipsnio 2 dalis, 163 straipsnio 1 

dalis, 168 straipsnio 1, 2 dalys, 169 straipsnio 1, 2 dalys, 170 straipsnio 1, 4 dalys, 171 straipsnis, 
177 straipsnio 4 dalis, 178 straipsnio 2 dalis, 188 straipsnio 2 dalis, 200 straipsnio 1 dalis, 201 

straipsnio 1, 4 dalys, 
 II PRIEDO B dalies 3 pastraipa, III PRIEDO 5 ir 6 dalys 

IV PRIEDO 2 straipsnio 2 dalis, 3 straipsnio 2 dalis ir 7 straipsnio 2 dalis bei XV PRIEDO 1 
straipsnio 3 dalis. 

 
Dėl išvardintų papildomų pakeitimų šiame pakeitime išvardintus Darbo tvarkos taisyklių 
nuostatus (straipsnius ir priedus) reikia pakeiti taip, kad visos teksto vietos, kuriose įrašyta 
„frakcija (ar frakcijos)“, būtų atitinkamai pakeista į „frakcija ir nacionalinė partija (ar 
partijos)“ arba „frakcija ar nacionalinė partija (ar partijos)“. 
 
 

****************** 
  
 
 
 Pagrindimas 
 
 
Įvairios Europos Sąjungos valstybės narės turi vien tik joms būdingų poreikių ir prioritetų, 
kuriuos reikia apsvarstyti tarp įvairių partijų, dažnai konsultuojantis su savo šalies Europos 
Sąjungoje ambasadoriumi ir jo darbuotojais. Iki šiol rengiami atitinkamų politinių partijų 
nacionalinių delegacijų susirinkimai neišsprendžia visų problemų, kurias išspręsti dėl tam tikro 
klausimo gali būti svarbu atskirų šalių interesams. Kad šios konsultacijos tarp įvairių partijų 
būtų veiksmingos, nacionalinėms partijoms Parlamente turi būti suteiktas atitinkamas statusas ir 
reikiama techninė bazė (kabinetai, darbuotojai ir t.t.).     
    
 
Jei narys dalyvauja nacionalinės partijos veikloje, tai neturėtų jam ar jai trukdyti priklausyti 
pasirinktai frakcijai ar likti nepriklausomu nariu. Dėl šios priežasties dabartinis Darbo tvarkos 
taisyklių 4 skyriaus tekstas yra netinkamas. 
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