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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 3 ir 4 straipsnių pakeitimo
(2005/2036(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 14 d. sprendimą dėl įgaliojimų patikrinimo,1 ir ypač į 
jo 6 dalį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 15 d. generalinio sekretoriaus laišką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0000/2006),

1. nusprendžia padaryti toliau nurodytus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. primena, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną, kaip numatyta Darbo 
tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalyje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
3 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Pasibaigus Parlamento rinkimams, 
Pirmininkas pakviečia valstybių narių 
kompetentingas valdžios institucijas 
nedelsiant pranešti Parlamentui
išrinktųjų Parlamento narių pavardes, 
kad visi Parlamento nariai galėtų užimti 
savo vietas Parlamente pirmajame po 
rinkimų posėdyje.
Kartu Pirmininkas atkreipia šių valdžios 
institucijų dėmesį į atitinkamas 1976 m. 
rugsėjo 20 d. Akto nuostatas ir paragina 
imtis būtinų veiksmų siekiant išvengti bet 
kokio nesuderinamumo su Europos 
Parlamento nario mandatu.

(Šis pakeitimas iš dalies atitinka esamo 3 straipsnio 6 dalies, kuri bus panaikinta, jei šis 

  
1 OL C 226 E, 2005 9 15, p. 51; pranešėjas: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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pakeitimas bus patvirtintas, formuluotę.)

Pakeitimas 2
3 straipsnio -1a dalis (nauja)

-1a Kiekvienas narys, apie kurio 
išrinkimą buvo pranešta Parlamentui, 
prieš užimdamas Parlamento nario vietą, 
pateikia raštišką deklaraciją, kad jis neina 
jokių pareigų, nesuderinamų su Europos 
Parlamento nario mandatu, kaip tai 
numato 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktas. Kol 
tikrinami Parlamento nario įgaliojimai 
arba kol nėra priimtas sprendimas dėl 
ginčo, su sąlyga, kad Parlamento narys 
prieš tai pasirašė pirmiau minėtą raštišką 
deklaraciją, jis dalyvauja Parlamento ir jo 
organų posėdžiuose, naudodamasis 
visomis jam priklausančiomis teisėmis. 
Jei, remiantis viešai žinomais faktais, 
Pirmininkas yra įpareigotas pripažinti, 
kad Parlamento narys eina pareigas, 
nesuderinamas su jo, kaip Europos 
Parlamento nario, mandatu, kaip tai 
numato 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktas, jis 
apie tai informuoja Parlamentą ir siūlo 
jam paskelbti, kad atsirado laisva vieta.

(Šis pakeitimas iš dalies atitinka esamo 3 straipsnio 5 dalies, kuri bus panaikinta, jei šis 
pakeitimas bus patvirtintas, formuluotę.)

Pakeitimas 3
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Europos Parlamento nario įgaliojimus 
galima patvirtinti tik jam pateikus raštiškas 
deklaracijas, kaip to reikalaujama 1976 m. 
rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnyje ir šių 
Darbo tvarkos taisyklių I priede. 

Europos Parlamento nario įgaliojimus 
galima patvirtinti tik jam pateikus raštiškas 
deklaracijas, kaip to reikalaujama šiame 
straipsnyje ir šių Darbo tvarkos taisyklių I 
priede. 
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Pakeitimas 4
4 straipsnio 4 dalis

4. Apie visus neatitikimus, kylančius dėl 
nacionalinės teisės aktų, pranešama 
Parlamentui, o šis į juos atsižvelgia. 

4. Tuo atveju, kai valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija 
praneša Pirmininkui apie Europos
Parlamento nario mandato pabaigą, 
remiantis valstybės narės įstatymų 
nuostatomis, dėl 1976 m. rugsėjo 20 d. 
Akto 7 straipsnio 3 dalyje numatyto 
nesuderinamumo arba atsiėmus mandatą, 
kaip tai numatyta to paties Akto 13 
straipsnio 3 dalyje, Pirmininkas praneša 
Parlamentui, kad nuo valstybės narės 
praneštos datos mandatas baigia galioti, ir 
kviečia valstybę narę nedelsiant užpildyti 
laisvą vietą.

Kai atitinkamos valstybių narių ar 
Sąjungos valdžios institucijos arba 
atitinkamas Parlamento narys praneša 
Pirmininkui apie paskyrimą eiti pareigas, 
nesuderinamas su Europos Parlamento 
nario mandatu, Pirmininkas apie tai 
informuoja Parlamentą, o šis konstatuoja, 
jog yra laisva vieta.

Kai atitinkamos valstybių narių ar 
Sąjungos valdžios institucijos arba 
atitinkamas Parlamento narys praneša 
Pirmininkui apie paskyrimą arba išrinkimą 
eiti pareigas, nesuderinamas su Europos 
Parlamento nario mandatu, remiantis 
1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 
ir 2 dalimi, Pirmininkas apie tai informuoja 
Parlamentą, o šis konstatuoja, jog yra 
laisva vieta.

Pakeitimas 5
4 straipsnio 6 dalies 2 įtrauka

- Parlamento nario paskyrimo į pareigas, 
nesuderinamas su Europos Parlamento 
nario mandatu pagal nacionalinius 
rinkimų įstatymus arba 1976 m. rugsėjo 
20 d. Akto 7 straipsnį, atveju: nuo 
valstybių narių ar Sąjungos atitinkamų 
institucijų arba atitinkamo Parlamento 
nario nurodytos datos.

- Parlamento nario paskyrimo arba 
išrinkimo į pareigas, nesuderinamas su 
Europos Parlamento nario mandatu, kaip 
tai numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 
straipsnio 1 arba 2 dalyje: nuo valstybių 
narių ar Sąjungos atitinkamų institucijų 
arba atitinkamo Parlamento nario 
nurodytos datos.

Pakeitimas 6
4 straipsnio 7 dalis
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7. Kai Parlamentas konstatuoja, jog yra 
laisva vieta, jis apie tai informuoja 
atitinkamą valstybę narę.

7. Kai Parlamentas konstatuoja, jog yra 
laisva vieta, jis apie tai informuoja 
atitinkamą valstybę narę ir kviečia ją 
nedelsiant užpildyti vietą.

Pakeitimas 7
11 straipsnio paaiškinimas

Jei įgaliojimų patikrinimo klausimas 
iškeliamas pirmininkaujant vyriausiam 
pagal amžių Parlamento nariui, šis
perduoda jį nagrinėti už įgaliojimų 
patikrinimą atsakingam komitetui.

Vyriausiam pagal amžių Parlamento 
nariui suteikiami tie Pirmininko 
įgaliojimai, kurie yra numatyti 3 
straipsnio -1a dalies antroje pastraipoje.
Visi kiti klausimai dėl įgaliojimų 
patikrinimo, kurie iškeliami
pirmininkaujant vyriausiam pagal amžių 
Parlamento nariui, perduodami už 
įgaliojimų patikrinimą atsakingam 
komitetui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. 2004 m. gruodžio 14 d. sprendime dėl įgaliojimų patikrinimo Parlamentas nurodė, kad 
„2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2002/772/EB, Euratomas, iš 
dalies keičiantis 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą, parodė Darbo tvarkos taisyklių 3 ir 4 
straipsnių nuostatų netinkamumą, ypač priimant aiškaus nesuderinamumo atveju 
tikrinimo priemones (pagal 1976 m. rugsejo 20 d. Akto 7 straipsnį) nuo pat 
steigiamojoEuropos Parlamento posėdžio pradžios“.

2. Europos Parlamento pareiga tikrinti jo narių įgaliojimus seka iš minėto Akto 12 
straipsnio, kuriuo vadovaujantis Parlamentas „susipažįsta su oficialiai paskelbtais 
valstybių narių rinkimų rezultatais ir sprendžia dėl kiekvieno nario mandato teisėtumo 
bei visu užginčijimų, dėl kurių į jį kreipiamasi, remiantis pirmiau minėto Akto 
nuostatomis, išskyrus Akte minimus valstybių narių įstatymais grindžiamus užginčijimus“. 
Kitais žodžiais tariant: Aktas perduoda Europos Parlamentui atsakomybę užtikrinti, kad 
jo sudėtis būtų teisėtai formuojama tiek, kiek tai numato šio Akto nuostatų 
įgyvendinimas.

3. Todėl Parlamento darbo tvarkos taisyklės turėtų numatyti atitinkamas procedūrines
priemones siekiant užtikrinti, kad bet kuriuo metu Parlamento sudėtis būtų tinkamai 
teisėtai formuojama.

4. Įgyvendinant Akto nuostatas, buvo patiriama kai kurių praktinių sunkumų, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad kai kuriais atvejais, kompetentingos valstybių narių institucijos 
pranešė išrinktų kandidatų vardus gerokai vėluodamos, ir tik ryšium su Akto 7 straipsnio 
pakeitimu, kuris numato Europos Parlamento nario pareigų nesuderinamumą su valstybės 
narės parlamento nario pareigomis.

5. Iš dalies šiame pranešime pateikti pasiūlymai įtvirtina geriausią praktiką, numatytą 
taisyklėse, kuriomis vadovaujasi Parlamento administracija2. Būdami novatoriški, ji yra 
skirti numatyti priemonėms, kurias būtų lengva taikyti ir kurios nepažeistų išrinktųjų 
Parlamento narių įstatymo numatytų teisių ir jų orumo. Be to, siekiant skaidrumo, 
siūloma pertvarkyti atitinkamas nuostatas, laikantis nuoseklios įvairių procedūrinių etapų 
chronologinės tvarkos.

6. 1 pakeitimas numato egzistuojančios praktikos įgyvendinimą, kai kreipiamasi į valstybių 
narių institucijas atkreipiant jų dėmesį į pranešimo laiku poreikį siekiant užtikrinti 
tinkamą naujai išrinkto Parlamento veiklą nuo pat jo steigiamojo posėdžio pradžios. Be 
to, atrodytų tinkama priminti valstybėms narėms apie jų atsakomybę patikrinti ar nėra 
jokio nesuderinamumo, prieš teikiant bet kokį pranešimą.

7. 2 pakeitimu siekiama išvengti padėties, kai išrinktasis narys, užimdamas pareigas, 
nesuderinamas su jo, kaip Parlamento nario pareigomis, dalyvauja priimant Parlamento 
sprendimus. Pagal siūlomo pakeitimo nuostatas, deklaraciją, kurią pristatyti šiuo metu 
reikalaujama pagal 3 straipsnio 2 dalį, ir kurioje nurodoma, kad narys neužima pareigų, 
kurios pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnį yra nesuderinamos su Parlamento 

  
1 OL C 226 E, 2005 9 15, p. 51; pranešėjas: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Praktika, kurios šiuo metu laikomasi, apibūdinama Parlamento tarnybų pažymoje, pateiktoje pranešime nariams 
PE 368.027 v01-00.
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nario pareigomis, kiekvienas narys pateikia, prieš užimdamas Parlamento nario vietą. 
Teisė užimti vietą Parlamente ir jo institucijose ir naudotis visomis su tuo susijusiomis 
teisėmis turėtų priklausyti nuo šios iš anksto pateikiamos deklaracijos. 3 straipsnio 2 
dalies 2 pastraipos nuostata, nurodanti, kad nepateikus tokios deklaracijos, mandato 
galiojimas negali būti patvirtintas, lieka galioti.

8. Kadangi atitinkami faktai dėl nesuderinamumo paprastai yra visuomenės informavimo 
klausimas, išankstinė tokio pobūdžio deklaracija galėtų būti pakankamas saugiklis 
užtikrinant, kad Parlamente nėra narių, užimančių pareigas, kurios yra nesuderinamos su 
Parlamento nario pareigomis. Viena vertus, tokiu atveju, kada narys, prieš užimdamas 
vietą, atsisako pateikti minėtą deklaraciją, gali būti laikoma, kad tai yra pakankamas 
pagrindas nesuderinamumui, tokiu būdu atsisakant suteikti tokiam nariui jam numatytas 
teises tol, kol jis nepristatys deklaracijos arba klausimas nebus išspręstas kitais būdais.

9. Kita naujovė, kuri pateikiama 2 pakeitime, yra išskirtinė teisė, suteikiama Parlamento 
Pirmininkui, pranešti Parlamentui, kada, remiantis viešai žinomais faktais, galima 
neabejotinai spręsti, kad narys užima pareigas, kurios yra nesuderinamos su Parlamento 
nario pareigomis. Vadovaujantis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto nuostatomis, tai leistų 
Parlamentui nuspręsti, kad egzistuoja laisva vieta.

10. 3 pakeitime siūlomas techninis patikslinimas, kadangi minėta deklaracija pagal 1976 m. 
rugsėjo 20 d. aktą nėra būtinai reikalinga. Toks reikalavimas yra procedūrinė taisyklė, 
kurią Parlamentas teisėtai numato Darbo tvarkos taisyklėse siekiant tinkamai įgyvendinti 
Akto nuostatas.

11. 4, 5 ir 6 pakeitimais siekiama paprasčiausiai pritaikyti parlamento darbo tvarkos taisyklių 
straipsnius prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto nuostatų, iš dalies pakeistų 2002 m. birželio 
25 d. ir rugsėjo 23 d. sprendimais.

12. 7 pakeitimu siūloma 11 straipsnio interpretacija dėl vyriausiojo pagal amžių nario, kuriuo 
jam leidžiama siūlyti Parlamentui spręsti bet kokį aiškų nesuderinamumo klausimą, jei 
vykstant steigiamajam posėdžiui, toks iškiltų .


