
DT\731028LT.doc PE409.417v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Konstitucinių reikalų komitetas

2008 06 25

DARBO DOKUMENTAS
dėl 182 straipsnio aiškinimo – Komitetų biurai

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Mauro Zani



PE409.417v01-00 2/4 DT\731028LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

I. Įvadas

Jacek Saryusz-Wolski, užsienio reikalų komiteto pirmininkas, remdamasis Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio nuostatomis, Jo Leinen, AFCO komiteto 
pirmininkui, pateikė prašymą dėl tų pačių taisyklių 182  straipsnio aiškinimo arba galimo jo 
keitimo.

Pabrėždamas AFET komiteto − vienintelio komiteto, kuriam padeda du pakomitečiai 
(žmogaus teisių – DROI, ir saugumo bei gynybos – SEDE) – ypatingą statusą, Jacek Saryusz-
Wolski savo prašymą pagrindė pageidavimu suteikti daugiau aiškumo dviem pakomitečiams, 
o jų pirmininkams pripažinti AFET komiteto pirmininko pavaduotojų funkcijas. Toks 
pripažinimas, pavyzdžiui, sudarytų galimybę abiejų pakomitečių pirmininkams pirmininkauti 
AFET komiteto darbams, kai nagrinėjami klausimai priklauso jų kompetencijai.

Komitetų pirmininkų sueigoje (2007  m. liepos 12  d. susitikime) jau svarstyta galimybė 
abiem pakomitečiams suteikti autonominį statusą, tačiau priimtas neigiamas sprendimas. 
Todėl siekiant užtikrinti racionalų ir integruotą Europos užsienio politikos valdymą abiejų 
pakomitečių statusas AFET komitete liko toks pat.

Šiuo metu Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse nėra jokių specialių nurodymų dėl 
pakomitečių pirmininkų vaidmens ir statuso komitete, kuriam jie priklauso. Be to, AFET 
komitetas paprašė AFCO komiteto išnagrinėti 182  straipsnį siekiant nustatyti, ar įmanoma, 
kad aiškinant šį straipsnį pakomitečių pirmininkams būtų suteiktos juos įsteigusio komiteto 
pirmininko pavaduotojų ex officio funkcijos, ar, priešingu atveju, reikėtų iš dalies pakeisti 
darbo taisykles taip, kad dabartinio 182  straipsnio formuluotė būtų pakeista taip:

Dabartinis tekstas Siūlomi pakeitimai
182 straipsnis: Komitetų biurai
1. Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį 
po komiteto narių rinkimų pagal 177 
straipsnį, komitetas išsirenka pirmininką ir 
– atskirais balsavimais – vieną, du ar tris 
pirmininko pavaduotojus, kurie kartu 
sudaro komiteto biurą.
Neatsižvelgiant į pirmosios dalies 
nuostatas, 2007 m. sausio mėn. – 2009 m. 
liepos mėn. laikotarpiu kiekvieno komiteto 
biure yra keturi pavaduotojai

182 straipsnis: Komitetų biurai
1. Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį po 
komiteto narių rinkimų pagal 177 straipsnį, 
komitetas išsirenka pirmininką ir – atskirais 
balsavimais – vieną, du ar tris pirmininko 
pavaduotojus, kurie kartu sudaro komiteto 
biurą.
Neatsižvelgiant į pirmosios dalies nuostatas, 
2007 m. sausio mėn. – 2009 m. liepos mėn. 
laikotarpiu kiekvieno komiteto biure yra 
keturi pavaduotojai.

Pakomitečių pirmininkai turi būti laikomi 
komiteto, kuriame įsteigti pakomitečiai, 
pirmininko pavaduotojais ex officio
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II. Galimi AFCO komiteto atsakymai

Atsižvelgiant į tai, kad 182 straipsnio nuostatos yra labai išsamios, teisiniu požiūriu neatrodo, 
kad taikant aiškinimo procedūrą AFET komiteto suformuluotas tikslas galėtų būti visiškai 
pasiektas. Kalbant apie dabar išrinktą komitetą, aiškiai nustatyta, kad kiekviename biure yra 
keturi pirmininko pavaduotojai, o vėliau renkamuose komitetuose − daugiausia trys 
pirmininko pavaduotojai.

Atmetus aiškinimo procedūrą reikėtų išnagrinėti, kokios yra kitos galimybės siekiant 
patenkinti AFET komiteto pateiktus reikalavimus.

1. Pirmoji galimybė yra iš dalies pakeisti darbo tvarkos taisyklių nuostatas. Nors AFET 
komiteto pirmininkas siūlo iš dalies pakeisti 182 straipsnį, būtų geriau iš dalies 
pakeisti 181 straipsnį, susijusį būtent su pakomitečiais, papildant jį baigiamąja 
pastraipa, kurioje patikslinamas pakomitečių pirmininkų vaidmuo pagrindiniame 
komitete ir jiems suteikiamos pirmininko pavaduotojų funkcijos.

2. Antroji numatoma galimybė yra atsargesnė. Ja būtų sudarytos sąlygos iš dalies 
patenkinti AFET komiteto pateiktą prašymą nekeičiant darbo tvarkos taisyklių. Tokio 
sprendimo esmė – paprasčiausiai konstatuoti, kad teisės aktuose nėra nuostatų, aiškiai 
draudžiančių pagrindinio komiteto pirmininkui įtraukti pakomitečių pirmininkus į 
biuro darbą arba įgalioti juos pirmininkauti debatams, kuriuose aptariamus klausimus 
atitinkami pakomitečiai nagrinėja. Todėl praktiškai būtų įmanoma, kad pagrindinio 
komiteto pirmininkas pasinaudotų įgaliojimais, kurie jam netiesiogiai pripažįstami, ir 
suteiktų daugiau aiškumo kalbant apie pakomitečių pirmininkų veiklą ir vaidmenį. 
Suprantama, pirmininko sprendimai, priimti įgyvendinant netiesioginius įgaliojimus, 
turėtų būti pateikti nagrinėti visam biurui ir gauti jo pritarimą.

III. Komitete vykusios diskusijos

Gegužės 26 d. vykusiose išankstinėse komiteto diskusijose pranešėjas pristatė dvi minėtas 
galimybes, kad galėtų nuspręsti, kuriai iš jų komitetas palankesnis. Nepaisant pradinių 
ketinimų diskusijose iš esmės buvo nagrinėjamas gerokai svarbesnis klausimas dėl 
pakomitečių SEDE ir DROI statuso. Kai kurie nariai pasinaudojo proga pateikti prašymą 
šiems dviem pakomitečiams suteikti visateisių komitetų statusą. Tačiau, kaip priminė 
pirmininkas Jo Leinon, AFCO komitetas šioje srityje neturi jokių įgaliojimų. Tokį sprendimą 
turėtų priimti komitetų pirmininkų sueiga ir pateikti jį balsavimui Parlamentui plenarinės 
sesijos metu.

Tačiau kalbant būtent apie AFET komiteto pateikto prašymo turinį pranešėjas pabrėžia, kad iš 
komitete vykusių diskusijų negalima daryti išvados, jog pasiūlymas iš dalies pakeisti taisykles 
susilauktų vieningo pritarimo.

IV. Išvados

Atsižvelgdamas į komiteto diskusijose pateiktas pastabas pranešėjas siūlo taikyti atsargesniąją 
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galimybę, pagal kurią būtų atsižvelgiama į tai, kad galimas darbo tvarkos taisyklių pakeitimas 
nesusilaukė pakankamai plataus pritarimo.

Be to, atsižvelgiant į politinės pusiausvyros, kurią dabartinėje situacijoje leidžia pasiekti ir 
išsaugoti aptariamos taisyklės, svarbą, 182 arba 181 straipsnio pakeitimai būtų nepageidautini. 
Iš tikrųjų už specialių nuostatų dėl biurų sudarymo netiesiogiai slypi noras užtikrinti, kad 
visuose komitetuose būtų teisingai ir proporcingai atstovaujama pagrindinėms politinėms 
jėgoms, sudarančioms Parlamentą. Vieno ar kelių pirmininko pavaduotojų ex officio
paskyrimas galėtų pakenkti tokiai politinei pusiausvyrai įvairiuose Parlamento komitetuose 
arba bet kuriuo atveju apsunkintų jos siekį.

Apskritai, pranešėjas mano, kad AFET komiteto pateiktą prašymą įmanoma patenkinti realiai 
nekeičiant darbo tvarkos taisyklių. Iš tikrųjų šiose taisyklėse kiekvieno komiteto pirmininkui 
užtikrinamos pakankamai plačios veikimo galimybės tvarkyti komiteto vidaus veiklą.

Todėl siūloma, kad AFCO komitetas, remdamasis darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 3 
dalies nuostatomis, Parlamentui pateiktų tokį 182 straipsnio 1 dalies išaiškinimą:

„182 straipsnio 1 dalies nuostatose pagrindinio komiteto pirmininkui nedraudžiama įtraukti 
pakomitečių pirmininkus į biuro darbą arba įgalioti juos pirmininkauti debatams, kuriuose 
aptariamus klausimus atitinkami pakomitečiai nagrinėja, jeigu tokia procedūra bus pateikta 
nagrinėti visam biurui ir gaus jo pritarimą.“
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