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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

69b straipsnis (*)
1. Parlamento nariams turi būti prieinami 
šie dokumentai:
a) Komisijos pateiktas biudžeto projektas;
b) Tarybos svarstymų dėl biudžeto 
projekto santrauka;
c) Tarybos pozicija dėl biudžeto projekto, 
parengto atsižvelgiant į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
3 dalį;
d) bendri Derinimo komiteto dokumentai;
e) sprendimo, kuriame numatoma taikyti 
laikiną dvyliktųjų biudžeto dalių sistemą, 
kaip numatyta pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 315 straipsnį;
2. Šie dokumentai perduodami 
atsakingam komitetui. Bet kuris 
suinteresuotas komitetas gali pateikti savo 
nuomonę. 
3. Jei kiti komitetai nori pateikti 
nuomones, Pirmininkas nustato terminą, 
per kurį jos turi būti pateiktos 
atsakingajam komitetui.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitime siūloma šiek tiek pakeisti pranešimo projektą: išbraukiamos nuorodos į EAEB 
sutartį, nes jos bus panaikintos pagal 2 protokolo 5 straipsnį, kuriuo iš dalies keičiama EAEB 
sutartis. Be to, siūloma keisti esamą formuluotę „atspausdinami ir išdalijami“ į „nariams turi 
būti prieinami“, nes ji kur kas tinkamesnė, turint mintyje kai kurių dokumentų pobūdį ir 
apimtį.

Pakeitimas 2

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

69e straipsnis (*)
Biudžeto derinimas

1. Pirmininkas sukviečia Derinimo 
komitetą, kaip numatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
4 dalyje.
2. Parlamento delegacijos, kuri vykstant 
biudžeto procedūrai dalyvauja Derinimo 
komiteto darbe, narių skaičius lygus 
Tarybos delegacijos narių skaičiui.
3. Kasmet prieš Parlamento balsavimą dėl 
Tarybos pozicijos delegacijos narius 
paskiria frakcijos, pageidautina iš 
komiteto, atsakingo už biudžeto 
klausimus, arba kitų atitinkamų komitetų 
narių. Delegacijai vadovauja Parlamento 
Pirmininkas. 
Parlamento pirmininkas šias pareigas gali 
pavesti pirmininko pavaduotojui, 
turinčiam patirties sprendžiant biudžeto 
klausimus, arba komiteto, atsakingo už 
biudžeto klausimus, pirmininkui.

4. Taikomos 64 straipsnio 2, 4, 5, 7 ir 8 
dalys.
5. Kai Derinimo komitete sutariama dėl 
bendro teksto, šis klausimas įtraukiamas į 
Parlamento posėdžio, kuris turi būti 
surengtas per keturiolika dienų nuo 
susitarimo datos, darbotvarkę. Taikoma 



PE418.140v01-00 4/5 PA\760662LT.doc

LT

65 straipsnio 3 dalis.
6. Dėl viso bendro teksto balsuojama 
vieną kartą. Balsuojama vardiniu 
balsavimu. Laikoma, kad bendras tekstas 
patvirtintas, nebent jam nepritartų 
dauguma visų Parlamento narių.
7. Kai Parlamentas patvirtina bendrą 
tekstą, bet Taryba jį atmeta, atsakingas 
komitetas gali pateikti visus ar kai kuriuos 
Parlamento pakeitimus dėl Tarybos 
pozicijos patvirtinimo pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
7 dalies d pastraipą.
Balsavimas dėl patvirtinimo įtraukiamas į 
darbotvarkę Parlamento posėdžio, kuris 
turi būti surengtas per keturiolika dienų 
nuo datos, kai Taryba praneša apie tai, 
kad atmetė bendrą tekstą.
Jei pakeitimams pritaria dauguma visų 
Parlamento narių ir trys penktadaliai 
balsavusių narių, laikoma, kad šie 
pakeitimai patvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad dėl viso teksto gali būti balsuojama tik vieną kartą, pranešimo projekte 
nereikalingi žodžiai „pasiūlymas atmesti“ bendrą tekstą. Be to, siekiant atmesti bendrą tekstą
reikalaujama specialios balsų daugumos, taigi, jei būtų svarstoma kita balsavimo dėl viso 
teksto galimybė siekiant atmesti pasiūlymą, galėtų rastis painiavos. Reikia taip pat numatyti, 
kad jei vien tik Taryba atmestų bendrą tekstą, EP per 14 dienų turi reaguoti, ir priminti 
sąlygas, kuriomis laikoma, kad pakeitimai patvirtinti. 

Pakeitimas 3

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

69h straipsnis (*)
Trišalis susitikimas finansų klausimais
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Pirmininkas dalyvauja nuolatiniuose 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pirmininkų susitikimuose, 
kurie rengiami Komisijos iniciatyva 
vykdant Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo šeštos dalies II antraštinėje dalyje 
nurodytas biudžeto sudarymo procedūras. 
Pirmininkas, siekdamas palengvinti 
minėtųjų procedūrų taikymą, imasi visų 
reikalingų priemonių, skirtų 
konsultavimuisi ir institucijų pozicijų 
derinimui skatinti.
Parlamento Pirmininkas gali įpareigoti 
atlikti šią užduotį pirmininko 
pavaduotoją, turintį patirties sprendžiant 
biudžeto klausimus, arba komiteto, 
atsakingo už biudžeto klausimus, 
pirmininką.

Or. en

Pagrindimas

Nauja taisyklė, pasiūlyta pranešimo projekte, taikoma visom, su finansiniais klausimais 
susijusioms procedūroms, kurios išvardytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo šeštos 
dalies II antraštinėje dalyje (ši formuluotė tinkamesnė už ankstesniąją „šioje antraštinėje 
dalyje“), o ne vien tik kasmetei biudžeto sudarymo procedūrai; taigi ši taisyklė turėtų būti 
įrašyta antraštinės dalies pabaigoje, o ne prie taisyklių, susijusių su metine biudžeto 
sudarymo procedūra.


