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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimo atsižvelgiant į Europos 
Parlamento narių statutą
(2006/2195(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 29 d. Pirmininko raštą ir 2006 m. rugsėjo 7 d. 
paskelbimą plenariniame posėdyje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

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

1. nusprendžia padaryti toliau pateikiamus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. primena, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą Europos Parlamento kadencijos, 
prasidėsiančios 2009 m., dieną;

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

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
8 straipsnis

8 straipsnis 8 straipsnis
Išlaidų kompensavimas ir kitos išmokos Parlamento narių statuto vykdymas
Biuras tvirtina Europos Parlamento narių 
išlaidų kompensavimo ir kitų išmokų 
mokėjimo nuostatus.

Jeigu nenustatyta kitaip, biuras nustato 
Europos Parlamento narių statuto 
vykdymo taisykles.

Pakeitimas 2
39 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Kiekvienas Parlamento narys gali 
pateikti pasiūlymą dėl Bendrijos teisės 
akto remdamasis Parlamento iniciatyvos 
teise pagal EB steigimo sutarties 
192 straipsnį. 
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Pakeitimas 3
39 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Pasiūlymas pateikiamas Pirmininkui, 
šis jį perduoda nagrinėti atsakingam 
komitetui. Prieš perduodant pasiūlymas 
išverčiamas į oficialias kalbas, kurias 
komiteto pirmininkas mano esant būtinas 
supaprastintam nagrinėjimui.  Komitetas 
nusprendžia dėl tolesnės procedūros ne 
vėliau kaip per tris mėnesius nuo 
pasiūlymo perdavimo ir išklausius 
pasiūlymo autoriaus.

Pakeitimas 4
39 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Prieš pradėdamas 45 straipsnyje 
numatytą procedūrą, atsakingas komitetas 
įsitikina, kad neruošiamas joks tokio 
pobūdžio pasiūlymas, tai yra, kad:

2. Prieš pradėdamas 45 straipsnyje 
numatytą procedūrą, remiantis pasiūlymu 
pagal 1a dalį arba pasiūlymu savo 
iniciatyva, vadovaudamasis toliau 
pateiktais kriterijais atsakingas komitetas 
įsitikina, kad Komisija nerengia jokio 
tokio pobūdžio pasiūlymo, tai yra, kad:

Pakeitimas 5
150 straipsnio 6 dalies pirmoji pastraipa

6. Nebent Parlamentas nuspręstų kitaip, 
pakeitimai teikiami balsuoti tik po to, kai 
jie buvo atspausdinti ir išdalyti visomis 
oficialiomis kalbomis. Pirmininkas tokio 
sprendimo priimti negali, jei su tuo 
nesutinka mažiausiai keturiasdešimt 
Parlamento narių.

6. Nebent Parlamentas nuspręstų kitaip, 
pakeitimai teikiami balsuoti tik po to, kai 
jie buvo atspausdinti ir išdalyti visomis 
oficialiomis kalbomis. Pirmininkas tokio 
sprendimo priimti negali, jei su tuo 
nesutinka mažiausiai keturiasdešimt 
Parlamento narių. Parlamentas vengia 
priimti sprendimus, dėl kurių būtų 
neleistinai diskriminuojami Parlamento 
nariai, vartojantys tam tikrą kalbą.

Pakeitimas 6
I priedo 2 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)
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aa) bet kokį atlygį, kurį Parlamento narys 
gauna už įgaliojimų vykdymą kitame 
parlamente,

Pakeitimas 7
I priedo 4 straipsnis

Iki kol bus priimtas Europos Parlamento 
narių statutas, pakeičiantis įvairias 
nacionalines nuostatas, Parlamento narių 
turto deklaravimą reglamentuoja valstybės, 
kurioje jie išrinkti, teisės aktai.

Parlamento narių turto deklaravimą 
reglamentuoja valstybės, kurioje jie 
išrinkti, teisės aktai.

Pakeitimas 8
VII priedo Ca skirsnis (naujas)

Ca. Asmeninių interesų konfliktai
Biurui pritarus, Parlamento nariui gali 
būti neleista susipažinti su Parlamento 
dokumentu, jeigu išklausęs Parlamento 
narį biuras įsitikina, kad toks 
susipažinimas neleistinai pakenktų 
instituciniams Parlamento arba 
visuomenės interesams ir kad Parlamento 
narys susipažinti su dokumentais siekia 
dėl privačių ir asmeninių paskatų.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1 pakeitimas. Dabartinė Darbo tvarkos taisyklių 8 straipsnio versija jau neatitinka teisinės 
padėties, susidarysiančios įsigaliojus Parlamento narių statutui. Nuo šiol Parlamento narių 
išlaidų kompensavimo ir kitų išmokų mokėjimo taisyklės grindžiamos Parlamento narių 
statuto 9-23, 27 ir 28 straipsniais, o ne Parlamento saviorganizacijos teise pagal EB steigimo 
sutarties 199 straipsnį.

Atrodo tikslinga, kad ir toliau biuras priims vykdomuosius sprendimus dėl tokių klausimų. 
Naujai pasiūlyta 8 straipsnio versija biurui suteikiami atitinkami reguliavimo įgaliojimai. 
Tikslinga išsaugoti 22 straipsnio 2 dalyje biurui suteiktus įgaliojimus priimti finansinius, 
organizacinius ir administracinius sprendimus dėl Parlamento narių, nes šie įgaliojimai susiję 
su politine atsakomybe už atskirų taisyklių vykdymą.

2, 3 ir 4 pakeitimai. Pasiūlytų pakeitimų tikslas – įgyvendinti Parlamento narių statuto 
5 straipsnyje numatytą asmeninę kiekvieno Parlamento nario teisę teikti pasiūlymus dėl 
Bendrijos teisės aktų remiantis Parlamento iniciatyvos teise.

Statutas šiai teisei nustato reglamentavimo išlygą. Todėl jis nesuteikia Parlamento nariui 
jokios teisės, kad jo teisėkūros pasiūlymai bus pateikti balsuoti plenariniame posėdyje.
Pateikimo teisė išsaugoma, jeigu užtikrinamas pasiūlymo nagrinėjimas taikant atitinkamą 
procedūrą. Šiuo atveju atsiveria galimybė ją susieti su Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnyje 
reglamentuojama procedūra.
Atrodo tikslinga atskirų Parlamento narių teisėkūros pasiūlymus perduoti atsakingam 
komitetui supaprastintam išankstiniam nagrinėjimui. Tačiau, siekiant apsaugoti asmeninę 
pasiūlymo teisę nuo galimo sunaikinimo, būtina numatyti, kad komitetas per tam tikrą 
laikotarpį turėtų nuspręsti dėl tolesnių veiksmų ir, prieš priimdamas sprendimą nutraukti 
konsultacijas neparengus pranešimo, suteikti pasiūlymo autoriui galimybę diskusijų metu 
pateikti savo argumentus.
Parlamento nario teisė pateikti pasiūlymą dėl Bendrijos teisės akto jo paties pasirinkta 
oficialia kalba atsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnį negali būti ribojama.
Tačiau tokių pasiūlymų vertimas į visas oficialias kalbas perkrautų turimus išteklius ir galėtų 
sukelti netinkamą pasiūlymo teisės naudojimą siekiant gauti tam tikrų teksto dalių vertimus.
Todėl tokie pasiūlymai turėtų būti verčiami tik į ribotą skaičių oficialių kalbų, dėl kurių 
atsakingame komitete galimas supaprastintas nagrinėjimas ir kurios dėl komitetų veiklos 
įvairovės turėtų būti pasirenkamos sutarus su atitinkamu pirmininku.

Jeigu bus suteiktos šios asmeninės pasiūlymo teisės garantijos, atrodo visiškai tikslinga, kad 
pranešimo dėl teisėkūros pasiūlymo rengimui, kaip jau numatyta Darbo tvarkos taisyklėse, be 
komiteto sprendimo, taip pat reikėtų gauti pirmininkų sueigos leidimą, nes sunku įsivaizduoti, 
kad pranešimui Parlamente būtų pritarta EB steigimo sutarties 192 straipsnyje reikalaujama 
kvalifikuotąja balsų dauguma, jeigu net frakcijų pirmininkai nepritartų jo pagrindinėms 
gairėms.

5 pakeitimas. Pralamento narių statuto 7 straipsnis suteikia Parlamento nariams teisę į 
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Parlamento dokumentų vertimą į atitinkamas oficialias kalbas ir jų kalbų vertimą į visas kitas 
oficialias kalbas.

Šias statutines teises užtikrina Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis. Šio straipsnio 3 ir 4 
dalyse Parlamentas pasinaudojo savo įgaliojimais nustatyti įgyvendinimo taisykles taip, kad 
vertimas komiteto ir delegacijos posėdžiuose yra sumažinamas iki faktinio poreikio. Šiais 
apribojimais neabejojama pagrindine kiekvieno Parlamento nario teise vartoti gimtąją kalbą ir 
todėl jis neprieštarauja Statuto nuostatoms.
2006 m. gruodžio mėn. Parlamentas persvarstė 139 straipsnio pereinamąsias nuostatas, 
išskyrus visiškos daugiakalbystės principą, jei neišvengiamai trūksta vertimo tarnybų 
darbuotojų, ir dvejiems su puse metų pratęsė jų galiojimą. Kadangi šios nuostatos yra 
išimtinio pobūdžio, jos neprieštarauja Parlamento narių statuto 7 straipsnio nuostatoms. 
Rekomenduojama svarstyti papildomai, kai bus sukaupta pakankamai praktinės patirties, 
tačiau tai numatyti atlikti ne vėliau nei šios kadencijos pabaigoje.
Atrodo reikalinga tam tikra Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio, leidžiančio balsuoti dėl 
neišverstų pakeitimų, jei su tuo nesutinka mažiau nei keturiasdešimt Parlamento narių, 
pataisa. Reikėtų vengti  tam tikrą kalbą vartojančių Parlamento narių diskriminacijos, jeigu 
nesama jokių 139 straipsnyje nurodytų išimtinių aplinkybių, nes Europos Parlamente kai 
kurias kalbas nuolatos vartoja mažiau nei keturiasdešimt Parlamento narių. Jeigu tokia 
Parlamento narių grupė balsuodama visuomet būtų mažumoje, tai būtų nesuderinama su teise 
vartoti gimtąją kalbą. 

Tikslios taisyklės, kuriose atsižvelgiama į šią problemą, būtų labai sudėtingos, o jų taikymui 
reikėtų nepaslankios biurokratinės procedūros. Todėl Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 
6 dalį siūloma papildyti bendrai taikoma taisykle, tikintis, kad priimdamas sprendimus 
Parlamentas vengs vienpusiškos diskriminacijos.

6 pakeitimas. Parlamento narių statuto 9 straipsnyje numatytai Parlamento narių teisei į atlygį 
galioja vienintelis 11 straipsnyje nustatytas apribojimas, kuriuo remiantis atlyginimo, kurį 
Parlamento narys gauna už įgaliojimų vykdymą kitame parlamente, suma išskaičiuojama iš 
Europos Parlamente gaunamo atlyginimo. Siekiant supaprastinti šios nuostatos įgyvendinimą 
tikslinga Darbo tvarkos taisyklių I priede numatytus įsipareigojimus dėl pasižadėjimo 
papildyti šiuo atveju, net jeigu jis neturi didelės praktinės reikšmės, kaip tai paaiškinta toliau.

2009 m. liepos mėn. įsigaliojus Parlamento narių statutui, dviguba narystė Europos 
Parlamente ir nacionaliniame parlamente bus neįmanoma dėl 2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 
23 d. patvirtintų akto dėl tiesioginių rinkimų1 pakeitimų. Todėl išskaičiavimo taisyklė gali 
būti taikoma tik atlygiui už įgaliojimų vykdymą regionų parlamentuose, jeigu dvigubos 
narystės nedraudžia valstybių narių vidaus taisyklės. 
Biuro kompetencija yra Statuto įgyvendinimo nuostatose aiškiai nustatyti, kaip parlamentinių 
įgaliojimų sąvoką atskirti nuo kitų politinių funkcijų (savivaldybių tarybos, regionų 
parlamentai).

7 pakeitimas. Parlamento narių statute nėra jokių nuostatų dėl Parlamento narių galimų 
įsipareigojimų, susijusių su jų turto deklaravimu.

  
1 OL L 283, 2002 10 21, p. 1 ir tolesni, ypač 1 straipsnio 7b punktas.
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Jeigu šie įsipareigojimai turėtų išlikti dėl nacionalinės teisės nuostatų (pvz., nacionaliniuose 
rinkimų įstatymuose), jie ir toliau bus taikomi.

Pasiūlytame pakeitime atsižvelgiama į šią aplinkybę.

8 pakeitimas. Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 3 dalies nuostata atitinka Parlamento narių 
statuto 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą kiekvieno Parlamento nario teisę susipažinti su
kiekvienu Parlamento turimu dokumentu galiojant šio straipsnio 2-4 dalyse nustatytiems 
apribojimams. Tačiau persvarstant VII priedo nuostatas dėl konfidencialių dokumentų 
naudojimo galima pastebėti reglamentavimo spragą, nes priedas susijęs tik su dokumentais, 
kuriuos Parlamentui perduoda kitos institucijos. Su šios rūšies dokumentais (pvz., su slapto 
pobūdžio Tarybos dokumentais, susijusiais su saugumo politika) susijusios šio priedo A ir B 
skirsnių taisyklės yra tinkamos ir pakankamos. Tačiau šios nuostatos negalioja dokumentams, 
kurių autorius yra pats Parlamentas. Tokiems dokumentams galioja bendra Parlamento narių 
statuto taisyklė, kad Parlamento nariai turi teisę susipažinti su dokumentais, jeigu šie nėra 
susiję su asmens bylomis arba sąskaitomis. Tačiau įmanomi išimtiniai atvejai, kuriais atrodo 
pateisintina, kad Parlamentas, į VII priedą įterpdamas C skirsnį, su būtinu atsargumu 
pasinaudotų Parlamento narių statute numatyta reglamentavimo išlyga.

Jeigu Europos Parlamentas pagal Reglamento Nr. 1049/2001 nuostatas gali neleisti 
visuomenei susipažinti su tam tikru savo paties dokumentų, tai paprastai negali ir neturi 
trukdyti Parlamento nariui pasinaudoti teise susipažinti su dokumentais. Tačiau atrodo 
reikalingas tokių išimtinių atvejų reglamentavimas, kuriais dėl esamo interesų konflikto būtų 
labai pakenkta Parlamentui, jeigu Parlamento narys dėl privačių ir asmeninių paskatų 
pareikalautų susipažinti su tam tikrais dokumentais. Ar institucijai gresianti žala gali pateisinti 
Parlamento nario teisės susipažinti su dokumentais ribojimą, turėtų būti paliekama spręsti 
biurui.
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