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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

Dėl Parlamento Darbo tvarkos taisyklių keitimo, atsižvelgiant į Parlamento veiklos 
reformos darbo grupės pasiūlymus dėl plenarinių posėdžių darbo ir pranešimų komitetų 
iniciatyva
(2007/2272(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pirmininkų sueigos 2007 m. spalio 25 d. ir gruodžio 12 d. sprendimus,

– atsižvelgdamas į pirmininko 2007 m. lapkričio 15 d. ir 2008 m. sausio ... d. laiškus,

– atsižvelgdamas į Parlamento reformos darbo grupės 2007 m. rugsėjo 6 d. pirmininkų 
sueigai pateiktą pirmąją tarpinę ataskaitą dėl plenarinių posėdžių darbo ir veiklos 
tvarkaraščio (PE 392.600/CPG) ir dėl joje pateikiamų išvadų dėl pranešimų komitetų 
iniciatyva,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 199 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

1. nusprendė padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. pažymi, kad pakeitimai įsigalios pirmąją kitos mėnesinės sesijos dieną, išskyrus naujojo 
IIa priedo 2 ir 3 punktus, kurie įsigalios pirmąją 2009 m. liepos mėn. prasidėsiančios 
Parlamento kadencijos dieną; Pažymi, kad 45 straipsnio 1a dalis taikoma ir tiems 
pranešimams, kuriems parengti leidimas buvo suteiktas prieš įsigaliojant šiai nuostatai;

3. Nusprendė, kad 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimo1 dėl Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių pakeitimo atsižvelgiant į Europos Parlamento narių statutą 5 pakeitimas, susijęs 
su 39 straipsnio 2 dalimi, įsigalios pirmąją kitos mėnesinės sesijos dieną; 

4. Remdamasis 204 c straipsniu nusprendė kaip Darbo tvarkos taisyklių priedą pateikti 
pirmininkų sueigos sprendimą dėl taisyklių ir praktikos, susijusių su pranešimais savo 
iniciatyva, su pirmininkų sueigos 2007 m. gruodžio 12 d. pakeitimais;

5. paveda pirmininkui ši sprendimą perduoti Tarybai ir Komisijai susipažinti.

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0500.
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Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
39a straipsnis (naujas)

39a straipsnis
Parlamentui Sutartimis suteiktos 

iniciatyvos teisės
Kai Sutartimis Parlamentui suteikta 
iniciatyvos teisė, atsakingas komitetas gali 
nuspręsti parengti pranešimą savo 
iniciatyva.
Pranešime turi būti: 
a) pasiūlymas dėl rezoliucijos;
b) jei reikia, sprendimo arba pasiūlymo 
projektas;
c) aiškinamoji dalis, kurioje, jei reikia, 
pateikiama finansinė ataskaita.
Kai prieš priimdamas teisės aktą 
Parlamentas privalo gauti Tarybos 
patvirtinimą arba pritarimą ir Komisijos 
nuomonę arba pritarimą, Parlamentas 
gali po balsavimo dėl siūlomo teisės akto 
pranešėjo pasiūlymu atidėti balsavimą dėl 
pasiūlymo dėl rezoliucijos, kol Taryba 
arba Komisija pateiks savo poziciją.

Pakeitimas 2
45 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Išskyrus pranešimus, parengtus 
laikantis 39 ir 39a straipsniuose minimų 
iniciatyvos teisių, ir pirmininkų sueigos 
strateginiais vadinamus pranešimus1, 
pranešimai savo iniciatyva svarstomi 
plenariniame posėdyje laikantis 131a 
straipsnyje nurodytos tvarkos. 
Tokių pranešimų pakeitimai plenariniame 
posėdyje nesvarstomi. Tokiu atveju galima 
pateikti alternatyvų pasiūlymą dėl 
rezoliucijos pagal 151 straipsnio 4 dalį. 
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Išimties tvarka, vadovaudamasi deramai 
pagrįstomis priežastimis, pirmininkų 
sueiga gali nuspręsti, kad toks pranešimas 
bus svarstomas vadovaujantis 
bendrosiomis darbo tvarkos taisyklėmis.
______________

1 Žr. pirmininkų sueigos sprendimą šiuo 
klausimu, pateikiamą Darbo tvarkos taisyklių ... 
priede.

Pakeitimas 3
45 straipsnio 2 dalis

2. Šio straipsnio nuostatos mutatis 
mutandis taikomos tais atvejais, kai 
Sutartys iniciatyvos teisę suteikia 
Parlamentui. 

2. Kai pranešimo temai taikoma 39a 
straipsnyje nurodyta iniciatyvos teisė, 
suteikti leidimą galima atsisakyti tik tuo 
atveju, kai nesilaikoma Sutartyse 
nustatytų sąlygų.

Pakeitimas 4
Rule 45, last sentence becomes paragraph 2a (new)

Tokiais atvejais pirmininkų sueiga priima 
sprendimą per du mėnesius.

2a. Abiem tokiais atvejais pirmininkų 
sueiga priima sprendimą per du mėnesius.

Pakeitimas 5
110 straipsnio 1 dalis

1. Bet kuris Parlamento narys Tarybai ar 
Komisijai gali pateikti klausimus, į kuriuos 
atsakoma raštu. Už tokių klausimų turinį 
asmeniškai atsako jų teikėjai. 

1. Bet kuris Parlamento narys Tarybai ar 
Komisijai gali pateikti klausimus, į kuriuos 
atsakoma raštu laikantis gairių1. Už tokių 
klausimų turinį asmeniškai atsako jų 
teikėjai.
______________
1 Žr. IIa priedą.
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Pakeitimas 6
110 straipsnio 2 dalis

2. Klausimai pateikiami Pirmininkui raštu, 
ir jis perduoda juos atitinkamai institucijai.  

2. Klausimai pateikiami Pirmininkui raštu, 
ir jis perduoda juos atitinkamai institucijai. 
Kai kyla abejonių dėl klausimo 
priimtinumo, sprendžia Pirmininkas. 
Klausimo teikėjui pranešama apie 
sprendimą.

Pakeitimas 7
110 straipsnio 4 dalis 2 papunktis

Į kitus, neprioritetinius klausimus, 
atsakoma per šešias savaites nuo jų 
perdavimo atitinkamai institucijai.

Į kitus, neprioritetinius klausimus, 
atsakoma per šešias savaites nuo jų 
perdavimo atitinkamai institucijai. 
Kiekvienas Parlamento narys per mėnesį 
gali pateikti po tris neprioritetinius 
klausimus.

Pakeitimas 8
131a straipsnis (naujas)

131a straipsnis
Trumpas pristatymas

Pranešėjo prašymu ir pirmininkų sueigos 
pasiūlymu Parlamentas taip pat gali 
nuspręsti, kad klausimą, dėl kurio 
nereikia išsamiai diskutuoti, per plenarinį 
posėdį trumpai pristatys pranešėjas. Tokiu 
atveju Komisija turi išsakyti savo 
nuomonę, o kiekvienas narys turi teisę 
išreikšti savo poziciją pagal 142 straipsnio 
7 dalį pateikdamas papildomą raštišką 
pareiškimą.

Pakeitimas 9
142 straipsnio 5 dalis

5. Svarstant pranešimą, Komisija ir Taryba 
paprastai išklausomos iš karto po 
pranešimo pristatymo. Tačiau svarstant 

5. Svarstant pranešimą, Komisija ir Taryba 
paprastai išklausomos iš karto po 
pranešimo pristatymo. Abiem atvejais po 
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Komisijos pasiūlymą, Pirmininkas 
pirmiausiai suteikia žodį Komisijai ir 
paprašo trumpai pristatyti savo pasiūlymą. 
Svarstant Tarybos dokumentą, 
Pirmininkas gali suteikti pirmenybę 
kalbėti Tarybai. Abiem atvejais po minėtų 
kalbų žodis suteikiamas pranešėjams. 
Komisijos ir Tarybos atstovai gali kalbėti 
dar kartą, ypač atsakydami į Parlamento 
narių išsakytas mintis. 

minėtų kalbų žodis suteikiamas 
pranešėjams. Komisijos, Tarybos atstovai 
ir pranešėjas gali kalbėti dar kartą, ypač 
atsakydami į Parlamento narių išsakytas 
mintis.

Pakeitimas 10
151 straipsnio 4 dalis

4. Frakcija gali pateikti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos, kaip alternatyvą kitam su 
teisės aktų leidyba nesusijusiam 
pasiūlymui dėl rezoliucijos, esančiam 
komiteto pranešime.

4. Frakcija arba mažiausiai keturiasdešimt 
Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą 
dėl rezoliucijos, kaip alternatyvą kitam su 
teisės aktų leidyba nesusijusiam 
pasiūlymui dėl rezoliucijos, esančiam 
komiteto pranešime.

Šiuo atveju frakcija negali teikti pakeitimų 
atsakingo komiteto pasiūlymui dėl 
rezoliucijos. Frakcijos pasiūlymas dėl 
rezoliucijos negali būti ilgesnis negu 
atsakingo komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos. Parlamentui jis pateikiamas 
balsuoti vienu balsavimu ir be pakeitimų.

Šiuo atveju frakcija arba atitinkami 
Parlamento nariai negali teikti pakeitimų 
atsakingo komiteto pasiūlymui dėl 
rezoliucijos. Alternatyvus pasiūlymas dėl 
rezoliucijos negali būti ilgesnis negu 
atsakingo komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos. Parlamentui jis pateikiamas 
balsuoti vienu balsavimu ir be pakeitimų.

Mutatis mutandis taikoma 103 straipsnio 
4 dalis.

Pakeitimas 11
IIa priedas (naujas)

IIa PRIEDAS
Klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, 
teikiamų pagal 110 straipsnį, gairės
1. Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu:
- susiję su Europos Sąjungos veiklos 
sritimis;
- yra glausti ir juose pateikiamas 
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suprantamas klausimas;
- parašyti neužgaulia kalba;
- nėra susiję su išimtinai asmeniniais 
reikalais.
2. Jei klausimas neatitinka šių gairių, 
sekretoriatas pateikia jo teikėjui 
atitinkamą pasiūlymą. 
3. Jei per paskutinius šešis mėnesius jau 
buvo pateiktas ir atsakytas identiškas ar 
panašus klausimas, sekretoriatas 
perduoda klausimo teikėjui ankstesnio 
klausimo ir atsakymo kopiją.  Atnaujintas 
klausimas perduodamas tik tuo atveju, kai 
klausimo teikėjas nurodo, kad 
aptariamoje srityje įvyko svarbių pokyčių 
arba kai jis siekia gauti papildomos 
informacijos.
4. Į klausimus dėl susijusių dalykų gali 
būti atsakyta kartu.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Reformos iniciatyvos aplinkybės

Sėkmingai susitarus dėl Reformų sutarties, kurioje sustiprinamas Europos Parlamento, kaip 
pirmaeilio teisėkūros proceso veikėjo, vaidmuo, Parlamento vidaus reformos projektas įgijo 
daugiau svarbos. Pagrindinis dabar prasidedančio reformos proceso tikslas – patobulinti darbo 
procedūras, padaryti jas skaidresnes ir pasiekti, kad mūsų institucija labiau atitiktų tai, ko 
piliečiai dabar tikisi iš Europos Parlamento. Siūlomi pokyčiai – tai gilių apmąstymų proceso, 
kurio rezultatai pamažu įgijo konkretų pavidalą, išdava.

Savo 2007 m. vasario 15 d. posėdyje Europos Parlamento pirmininkų sueiga nutarė įsteigti 
Dagmar Roth-Behrendt pirmininkaujamą Parlamento veiklos reformos darbo grupę. Pagal jai 
suteiktus įgaliojimus D. Roth-Behrendt 2007 m. rugsėjo 6 d. pateikė pirmąją tarpinę ataskaitą, 
kurioje aptariamas plenarinių posėdžių darbas ir veiklos tvarkaraštis.

2007 m. rugsėjo 20 d. posėdžio metu pirmininkų sueiga palankiai įvertino tarpinę ataskaitą ir 
priėmė beveik visus šiame dokumente pateiktus pasiūlymus dėl reformos. Daugelį šių 
pokyčių galima pradėti įgyvendinti pačios pirmininkų sueigos įgaliojimu, tačiau dėl tam tikrų 
reikia iš dalies pakeisti Parlamento darbo tvarkos taisykles.

Todėl pirmininkų sueiga nusprendė šiais klausimais kreiptis į Konstitucinių reikalų komitetą:

– Klausimų raštu Komisijai ir Tarybai teikimo tvarkos gairių parengimas.

– Tvarkos, pagal kurią pranešėjas per plenarinį posėdį gali pristatyti pranešimus, kuriems 
taikoma 131 straipsnio 2 dalis, Komisija gali išsakyti savo nuomonę, o kiti Parlamento 
nariai – pateikti raštišką pareiškimą, nustatymas.

– Galimybė pranešėjui per plenarinį posėdį pristatyti su teisės aktų tekstus ir baigti su jais 
susijusias diskusijas.

Atsižvelgdama į paskutinius Parlamento veiklos reformos darbo grupės svarstymus, 2007 m. 
gruodžio 12 d. pirmininkų sueiga nusprendė kreiptis į Konstitucinių reikalų komitetą dėl ir dėl 
kitų klausimų, susijusių su supaprastintos procedūros su teisės aktų leidyba nesusijusiems 
pranešimams nustatymo ir Darbo tvarkos taisyklių persvarstymo siekiant palengvinti 
pranešimų dėl teisėkūros iniciatyvų rengimą.

Remdamasis šiuo sprendimu ir Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsniu, Konstitucinių reikalų 
komitetas apsvarstė siūlomus pakeitimus.

II. Priimtų reformos priemonių turinys ir paaiškinimas

Toliau aiškinamos priežastys, dėl kurių buvo priimtos pranešėjo siūlomos reformos 
priemonės. Be to, šioje aiškinamojoje dalyje nuolat sistemiškai minimi konkretūs Parlamento 
veiklos reformos darbo grupės suformuluoti pasiūlymai. Į Parlamento sprendimą įtraukti 
Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai suskirstyti į grupes ir aptariami keturiuose skirsniuose, 
susijusiuose su skirtingais pirmininkų sueigos iškeltais klausimais.
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1. Klausimų raštu Tarybai ir Komisijai teikimo pagal 110 straipsnį tvarkos reforma (5, 6, 7 ir 
11 pakeitimai)

Parlamento veiklos reformos darbo grupė savo išvadose pažymėjo, kad dabartinė su 
klausimų raštu Tarybai ir Komisijai teikimu pagal 110 straipsnį susijusi praktika aiškiai 
nepatenkinama. Be to, Komisija labai skundėsi dėl tokių klausimų skaičiaus ir dėl 
administracinio darbo krūvio, kurį atsakinėjimas į šiuos klausimus lemia jos tarnyboms.

Kadangi siekiama nustatyti aiškesnę mėnesinių sesijų struktūrą ir strategiškai pakeisti 
programą, pirmojoje tarpinėje ataskaitoje pateikta idėja apibrėžti klausimų raštu 
priimtinumo kriterijus ir gaires, panašias į dabar pagal 109 straipsnį taikomas klausimams 
žodžiu. Kai nurodyta pirmiau, pirmininkų sueiga pritarė šiam pasiūlymui.

Todėl pranešėjas apsvarstė, kaip būtų galima įgyvendinti šį pasiūlymą, ir priėjo išvadą, kad 
tinkamas sprendimas būtų iš dalies pakeisti 110 straipsnį ir pridėti prie Darbo tvarkos 
taisyklių naują IIa priedą. Pirma šio straipsnio pastraipa pakeičiama įtraukiant į ją nuorodą 
į priedą, kuris pateikiamas 11 pakeitime ir į kurį įtrauktos klausimų, į kuriuos atsakoma 
raštu, priimtinumo gairės, kurias buvo raginama parengti.

110 straipsnio 2 dalies pakeitime nurodyta, kad dėl klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, 
priimtinumo sprendžia Pirmininkas. Tačiau kadangi baiminamasi, kad per didelis darbo 
krūvis gali pakenkti Pirmininko darbui, reikia pažymėti, kad remiantis 20 straipsnio 3 
dalimi Pirmininkas visada turės galimybę suteikti pagal 110 straipsnio 2 dalį jam patikėtus 
įgaliojimus pirmininko pavaduotojui.

Kriterijai suformuluoti visapusiškai gerbiant Parlamento narių teisę teikti Komisijai 
klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, ir tikėtis iš jos laiku gauti atsakymą. Kita vertus, 
pateikiamos aiškios nuostatos siekiant užtikrinti, kad šia teise nebūtų piktnaudžiaujama, t. 
y. neprioritetinių klausimų skaičius naujai apribojamas iki trijų (110 straipsnio 4 dalies 
pakeitimas), nustatomas reikalavimas atmesti identiškus ar panašius klausimus (naujojo 
priedo 2 dalis) ir nurodoma, kad užgaulia kalba parašyti klausimai nepriimami (naujojo 
priedo 1 dalis). Ypač šis punktas turėtų padėti užkirsti kelią esminių Europos Sąjungos 
vertybių pažeidimams.

Pirmininko sekretoriatas bus atsakingas už atitinkamų pasiūlymų teikimą nariams, kurių 
klausimai neatitinka IIa priede pateiktų gairių. Siekiant suteikti sekretoriatui laiko 
pritaikyti savo vidaus struktūrą, kad galėtų vykdyti šias užduotis, IIa priedo 2 ir 3 dalys 
įsigalios vėliau.

2. Naujo 131a straipsnio dėl pranešimo, dėl kurio nereikia išsamiai diskutuoti, trumpo 
pristatymo (8 pakeitimas)

Parlamento veiklos reformos darbo grupė pažymėjo, kad norint patobulinti mėnesinių 
sesijų darbotvarkės rengimo kokybę, pranešėjai ir kitų frakcijų pranešėjai turėtų būti labiau 
raginami geriau taikyti 131 straipsnį dėl procedūros be svarstymo ir be pakeitimų 
Pirmojoje tarpinėje ataskaitoje dėl plenarinių posėdžių ir veiklos tvarkaraščio siūloma 
skatinti pranešėjus atsisakyti išsamių diskusijų paliekant pranešėjams laiko pristatyti savo 
pranešimus per plenarinį posėdį be tolesnių diskusijų.
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Atsižvelgdamas į šį pasiūlymą pranešėjas nutarė pateikti naują 131a straipsnį. Šiuo 
pakeitimu bus patobulinta dabartinė praktika. Ateityje pranešėjo prašymu ir pirmininkų 
sueigos pasiūlymu Parlamentas galėtų nuspręsti, kad pranešimą, dėl kurio nereikia išsamiai 
diskutuoti, per plenarinį posėdį tam tikru metu pristatys pranešėjas. Po  pranešėjo 
pristatymo nuomonę galėtų išsakyti tik Komisija, o Parlamento nariai – ne.  Tačiau 
Parlamento nariai galėtų pateikti raštiškus pareiškimus pagal 142 straipsnio 7 dalį.

Be to, remiantis pirmojoje tarpinėje Parlamento veiklos reformos ataskaitoje 4 skyriuje 
pateiktomis rekomendacijomis ir pirmininkų sueigos 2007 m. gruodžio 12 d. sprendimais, 
šiame naujame straipsnyje būtų nustatyta bendroji pranešimų savo iniciatyva svarstymo per 
plenarinį posėdį tvarka su tam tikromis išimtimis (žr. tolesnį 4 skirsnį).

3. Parlamento regimumo diskusijose didinimas, iš dalies pakeičiant 142 straipsnį dėl 
pasisakymų laiko paskirstymo (9 pakeitimas)

Parlamento veiklos reformos darbo grupė pažymėjo, kad, atsižvelgiant į Parlamento 
metinių diskusijų organizavimo prioritetus reikia didinti Parlamento regimumą ir siekti, 
kad diskusijos taptų gyvesnės.

Darbo grupės parengtoje pirmojoje tarpinėje ataskaitoje rekomenduojama, kad norint 
pasiekti šį tikslą, reikia įsitraukti į diskusijų organizavimą įgyvendinant keletą priemonių. 
Viena iš tų priemonių – bendroji nuostata, pagal kurią diskusijas dėl teisės aktų tekstų 
turėtų pradėti ir baigti pranešėjas.

Į šią rekomendaciją atsižvelgiama šiame sprendime pateikiamu paprastu 142 straipsnio 5 
dalies pakeitimu.  Tai, kad Parlamento pranešimą visų pirma pristato pranešėjas, labai 
padės suteikti Europos Parlamentui centrinę poziciją diskutuojant dėl klausimų, susijusių 
su teisėkūros procesu.

Kita vertus, nors tokia tvarka būtų bendroji įprastos diskusijų eigos taisyklė, ši nuostata 
neužkerta Parlamento Pirmininkui kelio tam tikromis aplinkybėmis nuspręsti, kad dėl tam 
tikrų priežasčių pirma žodis turėtų būti suteiktas Komisijos arba Tarybos atstovui.

Be to, pranešėjo siūloma teksto formuluote užtikrinama, kad, Tarybos ir (arba) Komisijos 
atstovams ir frakcijų oficialiai paskirtiems kalbėtojams išsakius savo nuomonę, antra 
diskusijų dalis galėtų būti skirta posėdyje dalyvaujančių Parlamento narių kalboms ir 
klausimams. Taigi tokia tvarka užtikrinama galimybė išsamiai diskutuoti dėl Komisijos 
pasiūlymų ir dėl Tarybos pateiktų tekstų.

4. Su pranešimais savo iniciatyva susijusių Darbo tvarkos taisyklių straipsnių keitimas (1, 2, 
3, 4 ir 10 pakeitimai)

2007 m. gruodžio 12 d. pirmininkų sueiga patvirtino tolesnes reformos priemones, 
kuriomis siekiama atsižvelgiant į Parlamento veiklos reformos darbo grupės pasiūlymus 
pranešimus savo iniciatyva skirstyti į įvairius tipus. Bus penkios pranešimų savo iniciatyva 
kategorijos ir kiekvienai iš jų bus taikoma skirtinga leidimų suteikimo ir svarstymo per 
plenarinį posėdį procedūra:  pranešimai dėl teisėkūros iniciatyvų; strateginiai pranešimai 
(kuriais reaguojama į strategines ir prioritetines iniciatyvas, įtrauktas į Komisijos metinę 
teisėkūros ir veiklos programą); pranešimai dėl su teisėkūra nesusijusių iniciatyvų; metiniai 
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veiklos ir stebėsenos pranešimai; įgyvendinimo ataskaitos. 

Pirmininkų sueiga nutarė kreiptis į Konstitucinių reikalų komitetą, kad šis apsvarstytų ir 
tam tikrus naujus su šiuo suskirstymu susijusius punktus, dėl kurių reikėtų iš dalies keisti 
Darbo tvarkos taisykles. Be to, komiteto buvo paprašyta atlikti nuoseklų straipsnių dėl su 
teisės aktų leidyba nesusijusių pranešimų apskritai, ir ypač dėl pranešimų komitetų 
iniciatyva, techninį konsolidavimą. Atsižvelgdamas į šį prašymą pranešėjas pateikė 
nuoseklių pakeitimų rinkinį.

Siekiant išaiškinti ir konsoliduoti straipsnius dėl pranešimų, susijusių su Parlamentui 
Sutartimis suteiktomis iniciatyvos teisėmis, reikėjo įtraukti naują 39a straipsnį (1 
pakeitimas). Atsakingam komitetui bus suteikta teisė, remiantis 45 straipsniu gavus 
pirmininkų sueigos leidimą, nuspręsti parengti tokį pranešimą. 39a straipsnis 
suformuluotas panašiai kaip dabartinis 39 straipsnis dėl teisėkūros iniciatyvų. Dėl įvairių 
procedūrinių aspektų buvo parankiau pasiūlyti naują straipsnį, kuriame pateikiama tam 
tikrų šių pranešimų rengimo gairių. Be to, naujajame straipsnyje numatyta galimybė, 
panašiai kaip pagal 53 straipsnyje išdėstytą tvarką, atidėti galutinį balsavimą plenariniame 
posėdyje dėl tokių pranešimų, kad, kai reikia, būtų galima susitarti su Taryba ir Komisija.
Nustačius tokį balsavimo atidėjimą, kai reikia, būtų galima priimti Komisijos nuomonę 
nepateikiant antro pranešimo svarstyti plenariniame posėdyje. Pagal naują 45 straipsnio 2 
dalies formuluotę siūloma, kad atsisakyti suteikti leidimą rengti 39a aptariamus pranešimus 
savo iniciatyva būtų galima tik tuo atveju, kai nesilaikoma Sutartyse nustatytų sąlygų (3 
pakeitimas), ir kad sprendimas būtų priimamas per du mėnesius (4 pakeitimas), t. y. per 
tokį pat laikotarpį, kaip šiuo metu taikomas EB sutarties 192 straipsnyje numatytoms 
iniciatyvoms (39 straipsnis).

45 straipsnis keičiamas ir kitu aspektu: kitų kategorijų pranešimams savo iniciatyva, 
išskyrus pirmininkų sueigos strateginiais vadinamus pranešimus, nustatoma supaprastinta 
procedūra (2 pakeitimas). Naujoje 45 straipsnio 1a dalyje numatyta, kad šiuos pranešimus 
per plenarinį posėdį pristatys pranešėjas, o Komisijai pagal 131a straipsnį bus suteikta teisė 
išsakyti savo nuomonę (žr. 8 pakeitimą).

Be to, darbo grupė pasiūlė, kad tuo atveju, kai šie pranešimai savo iniciatyva negrindžiami 
Komisijos tekstu ir jų negalima laikyti parengiamojo teisėkūros etapo pranešimais, 
frakcijoms būtų suteikta galimybė pateikti alternatyvią rezoliuciją arba galbūt 
kompromisinių rezoliucijų. Todėl naujoje 45 straipsnio 1a dalyje numatyta, kad tokių 
pranešimų pakeitimai nebus priimami, jei jie nebus pateikti pagal 151 straipsnio 4 dalį.

Siekiant, kad iš atskirų Parlamento narių nebūtų atimta galimybė pasiūlyti siūlomo teksto 
pakeitimų, iš dalies pakeista 151 straipsnio 4 dalis, išplečiant teisę pateikti alternatyvią 
rezoliuciją – dabar ji taikoma ir 40 narių grupei (10 pakeitimas). Pranešėjo nuomone, tokia 
tvarka suteiks atskiriems nariams galimybę nuosekliai, įskaitomai ir skaidriai parodyti savo 
politinę valią. Be to, taip būtų galima išvengti, kad nebūtų priimamos prieštaringos to 
pateis teksto nuostatos, tai padėtų pagerinti atitinkamo teksto kokybę. Jei pateikiama 
keletas alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijos, būtų tikslinga, kad siekiant kompromiso 
būtų galima pateikti bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos, kaip numatyta 103 straipsnio 4 
dalyje.

Siūlomais pakeitimais taip pat siekiama suteikti reikiamą lankstumą taikant naujas 
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taisykles. Išimtiniais atvejais (pvz., kai dėl pranešimų turi vykti svarbios diskusijos) pagal 
45 straipsnio 1a dalį pirmininkų sueigai bus suteikta galimybę nuspręsti, kad pranešimas 
išimties tvarka bus svarstomas vadovaujantis bendrosiomis darbo tvarkos taisyklėmis.
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