
PR\653981LT.doc PE 384.619v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Konstitucinių reikalų komitetas

NEGALUTINIS
2005/2041(REG)

13.3.2007

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl naujo 204a straipsnio „Klaidų atitaisymas“ įtraukimo į Europos Parlamento 
darbo tvarkos taisykles
(2005/2041(REG))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Richard Corbett



PE 384.619v01-00 2/6 PR\653981LT.doc

LT

PR_REG

TURINYS

Puslapis

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO.........................................3

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................5



PR\653981LT.doc 3/6 PE 384.619v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl naujo 204a straipsnio „Klaidų atitaisymas“ įtraukimo į Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisykles
(2005/2041(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 10d. laišką Pirmininkui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą  (A6-0000/2007),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

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

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
204a straipsnis (naujas)

Pataisymas

1. Jei Parlamento priimtame tekste 
nustatoma klaida, Pirmininkas perduoda 
klaidų atitaisymo projektą atsakingam 
komitetui.  
2. Jei Parlamento priimtame tekste, dėl 
kurio susitarta su kitomis institucijomis, 
nustatoma klaida, prieš tęsdamas 
procedūrą pagal pirmą dalį Pirmininkas 
siekia susitarti su šiomis institucijomis dėl 
būtino klaidų atitaisymo.
3. Atsakingas komitetas nagrinėja klaidų 
atitaisymo projektą ir teikia jį 
Parlamentui, jei komitetą  tenkina tai, kad 
atsirado klaida, kurią galima atitaisyti 
siūlomu būdu.
4. Klaidų atitaisymas skelbiamas per kitą 
mėnesinę sesiją. Jis laikomas patvirtintu, 
nebent ne vėliau kaip per keturiasdešimt 
aštuonias valandas po jo paskelbimo 
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frakcija arba mažiausiai keturiasdešimt 
narių reikalauja pateikti jį balsavimui. Jei 
pataisymas nepatvirtinamas, jis 
grąžinamas atsakingam komitetui, kuris 
gali pasiūlyti pakeistą pataisymą arba 
baigti procedūrą. 
5. Patvirtintas klaidų atitaisymas 
skelbiamas taip pat kaip jų tekstai.   66 
straipsnio 3 dalis, 67 ir 68 straipsniai 
taikomi mutatis mutandis.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Jau prieš 2004 m. birželio mėn. rinkimus į Europos Parlamentą Konstitucinių reikalų komiteto 
buvo paprašyta išnagrinėti, ar į Darbo tvarkos taisykles tiktų įtraukti specialias nuostatas dėl 
teisinio lingvistinio tekstų tikrinimo, ypač kai šiuos tekstus planuojama priimti per pirmąjį 
svarstymą pagal bendro sprendimo procedūrą, ir nuostatas dėl klaidų atitaisymo vidaus 
procedūros bendro sprendimo procedūrų požiūriu.1  

Komitetui pateiktas pranešimo, kuriame aptariamas pirmasis klausimas ir kuriame siūloma 
numatyti sąlygą dėl galimo atidėto balsavimo tokiomis aplinkybėmis, projektas. Šis 
pranešimo projektas negalėjo būti pateiktas laiku plenariniam posėdžiui ir dėl to jis negalioja2.

Po metų tie patys du klausimai vėl buvo perduoti komitetui3.  

Kadangi klausimas dėl teisinio lingvistinio tekstų tikrinimo pagal bendro sprendimo 
procedūrą jau buvo aptariamas 1999 m. gegužės 4 d. Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
bendrojoje deklaracijoje dėl praktinių bendro sprendimo procedūros priemonių4 ir kadangi šis 
tarpinstitucinis susitarimas vis tiek turi būti patikrintas, Konstitucinių reikalų komitetas prieš 
nagrinėdamas galimus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus nusprendė palaukti derybų 
rezultatų. 

Kadangi šios derybos lėmė išsamesnius susitarimus dėl teisinio lingvistinio tekstų, dėl kurių 
sutariama per pirmąjį arba antrąjį svarstymą arba per taikinimo procedūrą, svarstymo,  gali 
būti laikoma, kad pirmasis komitetui pateiktas klausimas išspręstas, o Darbo tvarkos taisyklių 
pakeitimai nereikalingi, bent jau šiuo metu. Taigi, šiame pranešime kalbama tik apie antrąjį 
klausimą dėl pataisymų nuostatų. Parlamentas, skirtingai nei Taryba, iki šiol neturi jokių 
nuostatų šiuo klausimu.5  

2. Siūloma taisyklė 

Net jei tarnybos dirba itin kruopščiai, Parlamento veikloje gali pasitaikyti klaidų. Rengiant 
Sąjungos teisės aktus tai daugiausiai atsitinka dėl laiko stokos, dėl to, kad dalyvauja 
mažiausiai trys institucijos, ir dėl daugiakalbystės. Taigi negalime paneigti, kad būtina 
tinkama ir teisiškai pagrįsta procedūra klaidoms taisyti. Teisingumo Teismas neseniai savo 
sprendime pripažino pataisymų leistinumą ir poreikį.

Siūlant naują Darbo tvarkos taisyklių nuostatą ketinama užpildyti šią spragą. Į plačiai 
apimančią nuostatos formuluotę siekiama įtraukti visų tipų klaidas akivaizdžias ir 

  
1 Pirmininko Pato Coxo 2004 m. kovo 11 d. 201539 laiškas G. Napolitanui.
2 Pranešėjo Richardo Corbetto 2004 m. kovo 31 d. pranešimo projektas 2004/2027(REG).
3 Pirmininko J. Borrellio Fontelles 2005 m. kovo 10 d. laiškas pirmininkui J. Leinenui. 
4 Oficialusis leidinys C 148, 1999.5.28, p. 1.
5 Taryba savo aktų, kuriuos priima Europos Sąjungos Taryba, modelių rinkinyje turi pataisymų projektų 
modelius.
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neakivaizdžias, formalias arba lingvistines, atsirandančias tik tam tikrų kalbų variantuose, 
arba esmines ir neesmines klaidas. Į siūlomą naują nuostatą įtraukiamos teisėkūros 
procedūros, kuriose labiausiai trūksta klaidų atitaisymo, taip pat ji taikytina su teisėkūra 
nesusijusiai Parlamento veiklai ir pasirašant tarpinstitucinius susitarimus. 

Siūloma, kad už procedūrą, pagal kurią priimami taisomos klaidos, būtų atsakingi 
Pirmininkas, atsakingas komitetas, rengęs tekstą, kuriame aptikta klaida, ir Parlamentas. 

Pirmininkas atsako už tai, kad būtų užtikrinama, jog tinkamai laikomasi Parlamento 
procedūrų, o priimami tekstai atitinka Darbo tvarkos taisykles (19 taisyklė). Pirmininkas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą vykdomų teisėkūros procedūrų 
metu toliau atsako už tekstų, dėl kurių susitarta su Taryba ir kurie priimami bendrai (66 
straipsnis), tikrinimą ir pasirašymą kartu su Tarybai pirmininkaujančios valstybės pirmininku 
prieš juos paskelbiant Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Taigi Pirmininkas, 
padedamas generalinio sekretoriaus, yra geriausioje padėtyje Parlamento institucinės 
organizacijos požiūriu pradėti klaidų taisymo procedūrą.

Tačiau dėl skaidrumo ir politinės atskaitomybės politinis organas, kuris pateikė svarstomą 
tekstą, t. y. atsakingas komitetas, taip pat turėtų būti įtrauktas į procedūrą. Jis turės įvertinti 
klaidos rūšį ir tai, ar ji gali būti taisoma siūlomu būdu. Tam tikrai atvejais jis net gali 
nuspręsti, kad pataisymo procedūra netinka ir taikytinas oficialus Komisijos pasiūlymas dėl 
teisės akto.  

Siekiant būti atskaitingam Parlamentui kaip institucijai, reikia nustatyti tam tikrą klaidų 
atitaisymo patvirtinimo per plenarinį posėdį formą. Ši būtinybė turi būti suderinta su 
reikalavimu neperkrauti Parlamento darbotvarkės, o ypač jo balsavimo valandų. Siūlomas 
sprendimas panašia forma taikomas kitais Darbo tvarkos taisyklių atvejais, pavyzdžiui, 
renkant komiteto narius (177 straipsnio 3 dalis) arba interpretuojant Darbo tvarkos taisykles 
(201 straipsnis). 
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