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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendros Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros
(2007/2124(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto bei 
Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A6-0000/2008),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. nusprendžia įtraukti Elgesio kodeksą į Darbo tvarkos taisyklių XVIe priedą dėl derybų dėl 
pagal bendro sprendimo procedūrą priimamų dokumentų, vadovaujantis Pirmininkų 
sueigos 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu;

3. pažymi, kad pakeitimai (numeris ...), pažymėti žvaigždute (*), įsigalios pirmą dieną po 
atitinkamų Sutarties nuostatų įsigaliojimo datos;

4. pažymi, kad kiti pakeitimai įsigalios pirmą septintosios Parlamento kadencijos dieną;

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

Pakeitimas -1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
28 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Visi Parlamento nariai gali pateikti 
klausimus dėl biuro, pirmininkų sueigos ir 
kvestorių darbo. Šie klausimai pateikiami 
raštu pirmininkui ir kartu su atsakymais 
skelbiami Parlamento biuletenyje per 
trisdešimt dienų nuo jų pateikimo.

2. Visi Parlamento nariai gali pateikti 
klausimus dėl biuro, pirmininkų sueigos ir 
kvestorių darbo. Šie klausimai pateikiami 
raštu Pirmininkui ir kartu su atsakymais 
skelbiami Parlamento tinklalapyje per 
trisdešimt dienų nuo jų pateikimo.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateikiamas dėl to, kad biuletenis jau neleidžiamas.
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Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
34 straipsnis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

34 straipsnis 34 straipsnis

Tyrimas dėl pagrindinių teisių, 
subsidiarumo ir proporcingumo principų 
laikymosi, teisinės valstybės ir finansinių 

padarinių

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos nuostatų laikymasis

Svarstant pasiūlymą dėl teisės akto, 
Parlamentas ypač atkreipia dėmesį į tai, 
ar laikomasi pagrindinių žmogaus teisių 
ir žiūri, kad teisės aktas neprieštarautų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijai, subsidiarumo ir proporcingumo 
bei teisinės valstybės principams. Be to, jei 
siūlomas teisės aktas sukelia finansinių 
padarinių, Parlamentas patikrina, ar 
numatyta pakankamai lėšų.

1. Parlamentas, vykdamas visą savo 
veiklą, laikosi visų pagrindinių teisių, 
išdėstytų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje.

Parlamentas taip pat laikosi visų Europos 
Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 
6 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų teisių ir 
principų.
2. Kai atsakingas komitetas, frakcija ar  
ne mažiau kaip keturiasdešimt 
Parlamento narių mano, kad pasiūlymas 
dėl teisės akto arba šio pasiūlymo dalys 
neatitinka teisių, nurodytų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, šis 
klausimas jų prašymu perduodamas 
komitetui, atsakingam už Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
išaiškinimą. Šio komiteto nuomonė 
pridedama prie atsakingo komiteto 
pranešimo.

Or. en

(Žr. 36 straipsnio -1 dalies (nauja) ir 36a straipsnio (naujas) pakeitimus)

Pagrindimas

Pateikiama nauja tikrinimo procedūra dėl atitikties pagrindinėms teisėms. Taip pat atitinka 
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mažumos teisę.

Pakeitimas 3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
36 straipsnio -1 dalis (nauja) (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1. Jei pasiūlymas dėl teisės akto sukelia 
finansinių padarinių, Parlamentas 
patikrina, ar numatyta pakankamai lėšų.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tekstas  identiškas 34 straipsniui, kurio paskutinis sakinys dėl 2 pakeitimo 
perkeltas į 36 straipsnį.

Pakeitimas 4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
36 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 40 straipsnio, atsakingas 
komitetas patikrina, ar Komisijos 
pasiūlymas ar kitas teisės aktų leidybos 
dokumentas finansiniu požiūriu yra 
suderinamas su finansine perspektyva.

1. Nepažeidžiant 40 straipsnio, atsakingas 
komitetas patikrina, ar Komisijos 
pasiūlymas ar kitas teisės aktų leidybos 
dokumentas finansiniu požiūriu yra 
suderinamas su daugiamete finansine 
programa.

(Horizontalusis pakeitimas:
žodžiai„finansinė perspektyva“ visame 
Darbo tvarkos taisyklių tekste keičiami 
žodžiais „daugiametė finansinė 
programa“).

Or. en

Pagrindimas

Techninis ir terminologinis pritaikymas.

Adlib Express Watermark



PE405.935v03-00 6/62 PR\757000LT.doc

LT

Pakeitimas 5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
36 a straipsnis (naujas) (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

36a straipsnis (*)
Tyrimas dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų laikymosi
1. Svarstant pasiūlymą dėl teisės akto, 
Parlamentas ypač atkreipia dėmesį į tai, 
ar laikomasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų. Parlamentas 
nebaigia savo pirmojo svarstymo iki 
aštuonių savaičių termino, nurodyto 
Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnyje, pabaigos, išskyrus skubius 
atvejus, nurodytus Protokolo dėl 
nacionalinių parlamentų vaidmens 
Europos Sąjungoje 4 straipsnyje.
2. Komitetas, atsakingas už 1 dalyje 
nurodytus klausimus, gavęs atsakingo 
komiteto prašymą arba savo iniciatyva 
gali nuspręsti pateikti rekomendacijas dėl 
bet kurio teisės akto pasiūlymo.
3. Jei nacionalinis parlamentas 
persiunčia Pirmininkui pagrįstą 
nuomonę, parengtą vadovaujantis 
Protokolo dėl nacionalinių parlamentų 
vaidmens Europos Sąjungoje 3 straipsniu 
ir Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 
6 straipsniu, tai minėtasis dokumentas 
perduodamas atsakingam komitetui ir taip 
pat komiteto, atsakingo už subsidiarumo 
principų priežiūrą, žiniai. Po to, kai 
atsakingas komitetas patvirtina savo 
pranešimą ir perduoda Parlamentui 
pagrįstą nuomonę, ji iki balsavimo 
sesijoje išdalijama visiems nariams.
Atsakingo komiteto pirmininkas gali 
pareikalauti grąžinti šį klausimą 
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komitetui.
4. Tuo atveju, kai pateikiama pagrįsta 
nuomonė dėl to, kad siūlomo teisės akto 
projektas neatitinka subsidiarumo 
principo, kuri remiama mažiausiai vienu 
trečdaliu visų nacionaliniams 
parlamentams skirtų balsų arba 
ketvirtadaliu balsų, jei pasiūlymas 
pateiktas, vadovaujantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 76 straipsniu, 
Parlamentas nepriima jokio sprendimo 
tol, kol pasiūlymo autorius nepraneša, ką 
toliau ketina daryti.
5. Tuo atveju, kai pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą pateikiama pagrįsta nuomonė
dėl to, kad siūlomo teisės akto projektas 
neatitinka subsidiarumo principo, kuri 
remiama mažiausiai paprastąja balsų, 
skirtų nacionaliniams parlamentams, 
dauguma, komitetas, atsakingas už 
subsidiarumo principo priežiūrą, 
išnagrinėja nacionalinių parlamentų ir 
Komisijos pateiktą pagrįstą nuomonę ir 
rekomenduoja Parlamentui atmesti 
pasiūlymą dėl to, kad jis pažeidžia 
subsidiarumo principą, arba pateikia 
Parlamentui rekomendaciją, kurioje 
siūloma įtraukti pakeitimus dėl 
subsidiarumo principų paisymo.
Rekomendacija pateikiama Parlamentui 
diskutuoti ir balsuoti. Jei rekomendacija 
atmesti pasiūlymą patvirtinama Europos 
Parlamento narių balsų dauguma arba jei 
55 proc. visų Tarybos narių prieštaravo 
minėtajam pasiūlymui, Pirmininkas 
paskelbia, kad procedūra baigta. Jei 
Parlamentas neatmeta pasiūlymo, 
procedūra tęsiama atsižvelgiant į 
Parlamento pateiktas rekomendacijas.
6. Jei Regionų komitetas persiunčia 
Parlamentui nuomonę, pagal kurią 
prieštaraujama siūlomam teisės aktui dėl 
to, kad jis pažeidžia subsidiarumo
principą, ši nuomonė persiunčiama 
atsakingam komitetui ir komitetui, kuris 
atsakingas už subsidiarumo principo 

Adlib Express Watermark



PE405.935v03-00 8/62 PR\757000LT.doc

LT

paisymą. Minėtasis komitetas gali pateikti 
rekomendacijas, dėl kurių balsuojama 
prieš baigiant pirmąjį svarstymą.

OR. en

(Žiūrėti 34 straipsnio pakeitimą)

Pagrindimas

Į Darbo tvarkos taisykles perkeliama nauja procedūra, skirta nacionaliniams parlamentams, 
atsižvelgiant į subsidiarumo principo laikymąsi (vadinamosios geltonosios kortelės ir 
oranžinės kortelės procedūros).
Regionų komitetas, vadovaudamasis Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo 8 straipsniu, gali imtis veiksmų dėl subsidiarumo principo pažeidimo, todėl 
Parlamentas turi atsižvelgti į šio komiteto nuomonę, prieštaraujančią siūlomam teisės aktui 
dėl minėtųjų priežasčių.

Pakeitimas 6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
41 straipsnio pavadinimas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Konsultacija dėl valstybės narės pateiktų 
iniciatyvų

Teisėkūros procedūros dėl valstybės narės 
pateiktų iniciatyvų

Or. en

Pakeitimas 7

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
51 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Kai priimamas teisėkūros rezoliucijos 
projektas, baigiasi konsultavimosi 
procedūra. Jei Parlamentas teisėkūros 
rezoliucijos nepriima, pasiūlymas vėl 
perduodamas atsakingam komitetui.

Kai priimamas teisėkūros rezoliucijos 
projektas, baigiasi pirmasis svarstymas. Jei 
Parlamentas teisėkūros rezoliucijos 
nepriima, pasiūlymas vėl perduodamas 
atsakingam komitetui.

Or. en
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Pakeitimas 8

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
51 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Pasiūlymo tekstą, kokį jį patvirtina 
Parlamentas, kartu su jį lydinčia 
rezoliucija Pirmininkas perduoda Tarybai 
ir Komisijai kaip Parlamento nuomonę.

3. Konsoliduotas pasiūlymo teksto
variantas, kokį jį patvirtina Parlamentas, 
įforminamas vadovaujantis Darbo tvarkos 
taisyklių 172a ir 172b straipsniais. Kartu 
su jį lydinčia rezoliucija Parlamento 
Pirmininkas perduoda jį Tarybai ir 
Komisijai kaip Parlamento poziciją.
(Horizontalusis pakeitimas: visose 
nuostatose, susijusiose su įprasta 
teisėkūros procedūra, žodžiai „Parlamento 
nuomonė“ keičiami žodžiais „Parlamento 
pozicija“. Tai taikoma visam Darbo 
tvarkos taisyklių tekstui).

Or. en

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Parlamentas patvirtina ne nuomonę, bet poziciją.

Pakeitimas 9

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
52 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisijos pasiūlymas nesurenka 
balsavusiųjų daugumos, Pirmininkas, prieš 
Parlamentui balsuojant dėl teisėkūros 
rezoliucijos projekto, pasiūlo Komisijai 
atšaukti savo pasiūlymą.

1. Kai Komisijos pasiūlymas nesurenka 
balsavusiųjų daugumos arba jei 
pasiūlymas jį atmesti, kurį pateikia 
atsakingas komitetas arba mažiausiai 
viena dešimtoji narių, patvirtinamas, 
Pirmininkas, prieš Parlamentui balsuojant 
dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, pasiūlo 
Komisijai atšaukti savo pasiūlymą.

Or. en
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Pagrindimas

Dabar galiojančiose Darbo tvarkos taisyklėse nenumatoma galimybės per pirmąjį svarstymą 
pateikti pasiūlymą dėl Komisijos pasiūlymo atmetimo, nors kai kada tokia būtinybė iškyla.

Pakeitimas 10

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
52 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija savo pasiūlymą atšaukia, 
Pirmininkas paskelbia, kad konsultavimosi 
procedūra dėl pasiūlymo neteko pagrindo
ir praneša apie tai Tarybai.

2. Jei Komisija savo pasiūlymą atšaukia, 
Pirmininkas paskelbia, kad procedūra 
baigta, ir praneša apie tai Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Terminologinis pakeitimas.

Pakeitimas 11

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
52 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Jei Komisija savo pasiūlymo neatšaukia, 
Parlamentas grąžina klausimą atsakingam 
komitetui, nebalsuodamas dėl teisėkūros 
rezoliucijos projekto.

3. Jei Komisija savo pasiūlymo neatšaukia, 
Parlamentas grąžina klausimą atsakingam 
komitetui, nebalsuodamas dėl teisėkūros 
rezoliucijos projekto, nebent Parlamentas, 
gavęs atsakingo komiteto pirmininko arba 
pranešėjo, frakcijos arba ne mažiau kaip 
keturiasdešimties Parlamento narių 
pasiūlymą, surengia balsavimą dėl 
teisėkūros rezoliucijos.

Šiuo atveju, komitetas žodžiu ar raštu 
pateikia Parlamentui pranešimą per 
Parlamento nustatytą terminą, kuris negali 
būti ilgesnis kaip du mėnesiai.

Grąžinimo atveju komitetas žodžiu ar raštu 
pateikia Parlamentui pranešimą per 
Parlamento nustatytą terminą, kuris negali 
būti ilgesnis kaip du mėnesiai.

Or. en
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Pagrindimas

Vadovaujantis bendro sprendimo procedūra nėra jokios būtinybės pratęsti procedūrą 
laukiant Komisijos kompromisų.

Pakeitimas 12

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
53 a straipsnis (naujas) (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

53a straipsnis

Valstybių narių grupių pateikti 
pasiūlymai dėl teisės aktų

Jei teisės aktą siūlo grupė valstybių narių, 
jų atstovai gali būti kviečiami dalyvauti 
diskusijose, rengiamose komiteto 
lygmeniu, ir į plenarinį posėdį. Prireikus 
mutatis mutandis taikomi 52 ir 
53 straipsniai.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pagal Lisabonos sutartį tam tikrais atvejais suteikia galimybę grupei valstybių 
narių pateikti teisėkūros pasiūlymą.

Pakeitimas 13

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
54 straipsnio 1 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Parlamentui priėmus nuomonę dėl 
Komisijos pasiūlymo, atsakingo komiteto 
pirmininkas ir pranešėjas seka tolesnę 
procedūrą, kurios metu Taryba priima 
pasiūlymą, kad įsitikintų, jog Taryba ir 
Komisija laikosi Parlamentui duotų 
įsipareigojimų dėl Parlamento pakeitimų.

1. Parlamentui priėmus poziciją dėl 
Komisijos pasiūlymo, atsakingo komiteto 
pirmininkas ir pranešėjas seka tolesnę 
procedūrą, kurios metu Taryba priima 
pasiūlymą, kad įsitikintų, jog Taryba ir 
Komisija laikosi Parlamentui duotų 
įsipareigojimų dėl Parlamento pozicijos.
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Or. en

Pagrindimas

Techninis ir terminologinis pritaikymas.

Pakeitimas 14

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
55 straipsnis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Bendro sprendimo procedūra Įprasta teisėkūros procedūra

Or. en

Pakeitimas 15

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
56 straipsnis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

56 straipsnis Išbraukta.
1975 metų bendroje deklaracijoje 

numatyta derinimo procedūra
1. Jei Taryba ketina nukrypti nuo 
Parlamento nuomonės kai kurių 
Bendrijai svarbių sprendimų atveju, 
Parlamentas gali, pateikdamas savo 
nuomonę, pradėti derinimo procedūrą su 
Taryba, aktyviai dalyvaujant Komisijai.
2. Šią procedūrą pradeda Parlamentas 
savo paties arba Tarybos iniciatyva.
3. Delegacijos derinimo komitete sudėtį, 
procedūrą jo darbo metu ir rezultatų 
paskelbimą Parlamentui reglamentuoja 
64 straipsnio nuostatos.
4. Atsakingas komitetas parengia 
pranešimą dėl šio derinimo rezultatų. Šis 
pranešimas pateikiamas diskusijoms ir 
balsavimui Parlamente.
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Or. en

Pagrindimas

Priėmus naujas biudžeto nuostatas ir daugiametę finansinę programą, 1975 m. bendros 
deklaracijos nuostatos nebeaktualios.

Pakeitimas 16

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
57 straipsnis - pavadinimas (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie Tarybos bendrąją poziciją Pranešimas apie Tarybos poziciją
(Horizontalusis pakeitimas: žodžiai 
„bendroji Tarybos pozicija“, „bendroji 
pozicija“ keičiami žodžiais „Tarybos 
pozicija“ arba „pozicija“. Tai taikoma 
visam Darbo tvarkos taisyklių tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Techninis ir terminologinis pritaikymas.

Pakeitimas 17

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
58 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Dėl terminų pratęsimo, pagal EB sutarties 
252 straipsnio g punktą arba ES sutarties 
39 straipsnio 1 dalį, Pirmininkas prašo 
Tarybos pritarimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Lisabonos sutartyje nebėra nuostatų, kurios čia minimos.
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Pakeitimas 18

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
58 straipsnio 2 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Pirmininkas praneša Parlamentui apie 
terminų pratęsimą pagal EB sutarties 251 
straipsnio 7 dalį, Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva.

2. Pirmininkas praneša Parlamentui apie 
terminų pratęsimą pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 
14 dalį, Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva.
(Horizontalusis pakeitimas: Darbo tvarkos 
taisyklėse ES sutarties ir EB sutarties 
straipsniai sunumeruojami naujai, 
pritaikant prie konsoliduotos Europos 
Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo.)

Or. en

Pagrindimas

Techninis ir terminologinis pritaikymas.

Pakeitimas 19

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
58 straipsnio 3 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Remiantis EB sutarties 252 straipsnio g 
punktu, Pirmininkas, pasikonsultavęs su 
atsakingo komiteto pirmininku, gali 
patvirtinti Tarybos prašymą pratęsti 
terminus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žiūrėti 58 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pakeitimą.
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Pakeitimas 20

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
59 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6. Atsakingas komitetas pateikia 
rekomendaciją antrajam svarstymui, 
siūlydamas pritarti Tarybos priimtai 
bendrajai pozicijai, ją iš dalies pakeisti ar 
atmesti. Rekomendacijoje pateikiamas 
trumpas siūlomo sprendimo paaiškinimas.

6. Atsakingas komitetas pateikia 
pranešimą, siūlydamas pritarti Tarybos 
priimtai bendrajai pozicijai, ją iš dalies 
pakeisti ar atmesti. Pranešime pateikiama 
aiškinamoji dalis.

Or. en

Pagrindimas

Rekomendacijos paskirtis yra tokia pati kaip pranešimo, todėl tai būtina įtvirtinti.

Pakeitimas 21

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
61 straipsnio 4 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies, 
jei Parlamentas nusprendžia atmesti 
bendrąją poziciją pagal EB sutarties 252 
straipsnio nuostatas, Pirmininkas paprašo 
Komisijos savo pasiūlymą atšaukti. Jei 
Komisija pasiūlymą atšaukia, 
Pirmininkas plenarinio posėdžio metu 
paskelbia, kad teisės aktų leidybos 
procedūra baigta.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

EB sutarties 252 straipsnis išbrauktas.
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Pakeitimas 22

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
65 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 skyrių „Teisės aktų leidybos procedūros 
pabaiga“)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

65a straipsnis
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros 

procedūros metu
Derybos teisėkūros procedūros metu su 
kitomis institucijomis siekiant sudaryti 
susitarimą vyksta atsižvelgiant į Elgesio 
kodeksą, skirtą deryboms, kurios vyksta 
bendro sprendimo procedūrų metu1.
Komitetas, priimdamas sprendimą dėl 
įgaliojimų savo narių delegacijai 
dalyvauti minėtose derybose suteikimo, 
gali patvirtinti įgaliojimus, gaires ar
prioritetus deryboms vesti.
Kai minėtosios derybos baigiamos iki 
atsakingas komitetas patvirtina 
pranešimą, šis komitetas gali pateikti 
pakeitimus, skirtus kompromisui su 
Taryba  pasiekti.
____________________________
1 Žr. XVIe priedą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ketinama įforminti susitarimų praktiką, taikomą per pirmąjį ar antrąjį 
svarstymus. Taip pat žiūrėti 182a straipsnio (naujo) ir 204 straipsnio ca punkto (naujo) 
pakeitimus.

Pakeitimas 23

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
66 straipsnis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

Sutarimas per pirmąjį svarstymą Sutarimas per pirmąjį svarstymą

1. Jei, remiantis EB sutarties 251 straipsnio 
2 dalimi, Taryba praneša Parlamentui, kad 
pritaria jo pateiktiems pakeitimams, ir kad 
kitaip nekeičia Komisijos pasiūlymo, arba 
jei nei viena iš dviejų institucijų nesiūlo 
pakeitimų Komisijos pasiūlymui,
plenarinio posėdžio metu Pirmininkas 
paskelbia, kad pasiūlymas yra galutinai 
priimtas.

Jei, remiantis EB sutarties 251 straipsnio 
2 dalimi, Taryba praneša Parlamentui, kad 
pritaria jo pateiktai pozicijai, atsižvelgiant į 
įforminimą pagal 172b straipsnio 
nuostatas, Pirmininkas paskelbia, kad 
pasiūlymas yra galutinai priimtas.

2. Prieš tai paskelbdamas, Pirmininkas 
įsitikina, kad Tarybos padarytos techninės 
pasiūlymo adaptacijos yra nesusijusios su 
pasiūlymo turiniu. Esant abejonėms, jis 
pasikonsultuoja su atsakingu komitetu.
Jei paaiškėja, kad kai kurie pakeitimai yra 
susiję su pasiūlymo turiniu, Pirmininkas 
praneša Tarybai, jog Parlamentas pradės 
antrąjį svarstymą kai tik bus įvykdytos 57 
straipsnyje numatytos sąlygos.
3. Pirmininkas, po paskelbimo pagal šio 
straipsnio 1 dalį, kartu su Tarybos 
pirmininku pasirašo siūlomą teisės aktą ir 
pasirūpina, kad šis teisės aktas būtų 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame 
leidinyje 68 straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsižvelgiama į naują procedūrą, taikomą pagal 172b straipsnį (naują).

Pakeitimas 24

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Parlamento kartu su Taryba priimtus 1. Tik Parlamento arba kartu su Taryba 
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teisės aktus, įsitikinus, jog visos 
procedūros buvo tinkamai atliktos, pasirašo 
Pirmininkas ir generalinis sekretorius.

priimtus teisės aktus, įsitikinus, jog visos 
procedūros buvo tinkamai atliktos, pasirašo 
Pirmininkas ir generalinis sekretorius.

Or. en

Pagrindimas

 Atitinka tai, kad Parlamentas turi galimybę priimti teisės aktą Tarybai pritarus, kaip 
nurodyta EB sutarties 190 straipsnio 5 dalyje ir 195 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas 25

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6 a skyriaus (naujo) (*) pavadinimas (įtraukiamas po 68 straipsnio ir prieš 7 skyrių)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6a SKYRIUS
KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

Or. en

Pakeitimas 26

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 a straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6a skyrių (naują))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

68a straipsnis (*)
Įprasta Sutarties peržiūra

1. Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 
38a straipsniu ir 45 straipsniu, atsakingas 
komitetas gali pateikti Parlamentui 
pranešimą, kuriame pateikiami 
pasiūlymai Tarybai dėl Sutarčių 
pakeitimų.
2. Jei Europos Vadovų Taryba 
nusprendžia sušaukti konventą, Europos 
Parlamentas paskiria savo atstovus pagal 
Pirmininkų sueigos pasiūlymą.
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Pasiūlyme pateikiama Parlamento 
delegacijos vadovo kandidatūra, ir šis
kandidatas atstovaus Parlamentui visose 
konvento iniciatyvinėse grupėse ar jo 
biure.
3. Jei Europos Vadovų Taryba prašo 
Parlamento pritarti sprendimui 
nesušaukti konvento, kuriame būtų 
peržiūrimi siūlomi Sutarčių pakeitimai, 
šis klausimas, vadovaujantis 75 
straipsniu, perduodamas atsakingam 
komitetui.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka naujas Parlamento teises, kurias suteikia Lisabonos sutartis ir pagal kurias 
Parlamentas gali siūlyti Sutarčių pakeitimus.

Pakeitimas 27

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 b straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6 a skyrių (naują))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

68b straipsnis  (*)
Supaprastinta Sutarties peržiūra

1. Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 
38a straipsniu ir 45 straipsniu atsakingas 
komitetas, laikydamasis Europos 
Sąjungos sutarties 48 straipsnio 6 dalyje 
nurodytos procedūros, gali pateikti 
Parlamentui pranešimą, kuriame Europos 
Vadovų Tarybai pateikiami pasiūlymai dėl 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
Trečiosios dalies visų ar kai kurių 
nuostatų pakeitimo.

Or. en
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Pagrindimas

Atitinka naujas Parlamento teises, kurias suteikia Lisabonos sutartis ir pagal kurias 
Parlamentas gali siūlyti Sutarčių pakeitimus.

Pakeitimas 28

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 c straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6 a skyrių (naują))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

68c straipsnis (*)
Stojimo sutartys

1. Visi Europos valstybių prašymai tapti 
Europos Sąjungos nare perduodami 
komitetui, atsakingam už tokių prašymų 
nagrinėjimą.
2. Parlamentas, remdamasis atsakingo 
komiteto, frakcijos ar mažiausiai 
keturiasdešimties Parlamento narių 
pasiūlymu, gali nuspręsti pakviesti 
Komisiją ir Tarybą diskusijoms prieš 
pradedant derybas su valstybe kandidate.
3. Derybų metu Komisija ir Taryba 
reguliariai ir išsamiai, o esant būtinybei, 
slaptai informuoja atsakingą komitetą 
apie derybų eigą.
4. Bet kuriuo derybų etapu Parlamentas, 
remdamasis atsakingo komiteto 
pranešimu, gali patvirtinti 
rekomendacijas ir pareikalauti, kad į jas 
būtų atsižvelgta prieš sudarant stojimo į 
Europos Sąjungą sutartį su valstybe 
kandidate. Šioms rekomendacijoms 
priimti reikalinga tokia balsų dauguma, 
kaip ir galutiniam pritarimui.
5. Deryboms pasibaigus, bet dar 
nepasirašius jokio susitarimo, susitarimo 
projektas pateikiamas Parlamentui 
pritarti.
6. Kai Parlamento prašoma duoti 
pritarimą Europos valstybės prašymui 
tapti Europos Sąjungos nare, šis 
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klausimas, vadovaujantis 75 straipsniu, 
perduodamas atsakingam komitetui. 
Parlamentas priima sprendimą visų savo 
narių balsų dauguma.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies atkuriama 82 straipsnio formuluotė (pavadinimas, 1–5 dalys be 
pakeitimų ir 6 dalis su pakeitimais), bet jei šis pakeitimas bus priimtas, šis straipsnis bus 

išbrauktas.)

Pakeitimas 29

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 d straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6 a skyrių (naują))

Dabartinis tekstas Pakeitimas

68d straipsnis  (*)
Išstojimas iš Sąjungos

Jei valstybė narė, vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutarties 50 straipsniu, nori 
išstoti iš Sąjungos ir savo prašymą dėl 
sutikimo pateikia Parlamentui pritarti, šis 
klausimas, vadovaujantis Darbo tvarkos 
taisyklių 75 straipsniu, perduodamas 
nagrinėti atsakingam komitetui.
Sprendimą Parlamentas priima 
remdamasis balsavusiųjų daugumos 
nuomone. Mutatis mutandis taikomas 
68c straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka naujas galimybes išstoti iš Sąjungos.

Pakeitimas 30

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 e straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6 a skyrių (naują))
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

68e straipsnis
Valstybės narės pagrindinių principų 

pažeidimas
1. Parlamentas, gavęs specialųjį atsakingo 
komiteto pranešimą, parengtą pagal 38a 
ir 45 straipsnius, gali:
a) balsuoti dėl motyvuoto pasiūlymo, 
kuriuo Taryba kviečiama veikti, 
vadovaujantis ES sutarties 7 straipsnio 1 
dalimi;
b) balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo 
Komisija ar valstybės narės kviečiamos 
pateikti pasiūlymą, remiantis ES sutarties 
7 straipsnio 2 dalimi;
c) balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo Taryba 
raginama veikti pagal Europos Sąjungos 
sutarties 7 straipsnio 3 dalį arba 
atitinkamai pagal 7 straipsnio 4 dalį.
2. Visi Tarybos prašymai pritarti 
pasiūlymui, pateiktam pagal Europos 
Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 ir 2 
dalis, kartu su atitinkamos valstybės narės 
pastabomis paskelbiami Parlamentui ir 
vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 
75 straipsniu perduodami atsakingam 
komitetui. Parlamentas sprendžia dėl 
atsakingo komiteto pasiūlymo, išskyrus 
skubos ir kitaip pateisinamus atvejus.
3. Sprendimams pagal 1 ir 2 dalis priimti 
būtina dviejų trečdalių balsavusiųjų, kurie 
atitinka visų Parlamento narių daugumą, 
balsų dauguma.

4. Kai Parlamento prašoma duoti 
pritarimą pagal šio straipsnio 2 dalį, 
atsakingas komitetas gali pateikti lydintį 
pasiūlymą dėl rezoliucijos. Šiame 
pasiūlyme dėl rezoliucijos išdėstoma 
Parlamento nuomonė dėl šiurkščių 
valstybės narės padarytų pažeidimų, dėl 

Adlib Express Watermark



PR\757000LT.doc 23/62 PE405.935v03-00

LT

jai taikytinų sankcijų ir dėl jų keitimo ar 
atšaukimo.
5. Atsakingas komitetas užtikrina, kad 
Parlamentas būtų išsamiai 
informuojamas arba, jei būtina, su juo 
būtų konsultuojamasi dėl tolesnių 
veiksmų po to, kai Parlamentas pagal 3 
dalies reikalavimus davė savo pritarimą.
Tarybos prašoma pranešti apie tolesnius 
veiksmus. Parlamentas, atsižvelgdamas į 
atsakingo komiteto pasiūlymą, parengtą 
gavus Pirmininkų sueigos leidimą, gali 
patvirtinti Tarybai skirtas 
rekomendacijas.

Or. en

(Šiame pakeitime atkuriama beveik visa 95 straipsnio formuluotė, kuris priėmus šį pakeitimą 
bus išbrauktas, pateikiant nuorodą į 38a straipsnį)

Pagrindimas

Su nedideliais pakeitimais atkuriama 95 straipsnio formuluotė.

Pakeitimas 31

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 f straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 6a (naujas) skyrių )

Dabartinis tekstas Pakeitimas

68f straipsnis  (*)
Parlamento sudėtis

Laikotarpiu iki Parlamento kadencijos 
pabaigos Parlamentas, gavęs atsakingo 
komiteto pranešimą, parengtą pagal 38a 
straipsnį, gali pateikti pasiūlymą pakeiti 
savo sudėtį. Europos Vadovų Tarybos 
sprendimo projektas, kuriame nustatoma 
Parlamento sudėtis, nagrinėjamas 
vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 75 
straipsniu.

Or. en
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Pagrindimas

Atspindi naują iniciatyvos teisę pagal ES sutarties 14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipą.

Pakeitimas 32

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
69 straipsnis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

69 straipsnis Išbraukta.
Bendrasis biudžetas

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto bei 
papildomų biudžetų svarstymui taikytinos 
procedūros, remiantis finansinėmis 
Europos Bendrijų steigimo sutarčių 
nuostatomis, tvirtinamos Parlamento 
rezoliucija, kuri pridedama prie šių Darbo 
tvarkos taisyklių1.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi IV priedas įtrauktas į Darbo tvarkos taisykles, šios nuostatos nebereikia.

Pakeitimas 33

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
69 a straipsnis (naujas) (*) (įtraukiamas į 7 skyrių skyrių: Biudžeto procedūros )

Dabartinis tekstas Pakeitimas

69a straipsnis (*)
Daugiametė finansinė programa

Kai Taryba prašo Parlamento pritarti 
reglamentui, kuriame nustatoma 
daugiametė finansinė programa, šis 
klausimas perduodamas atsakingam 
komitetui, vadovaujantis procedūra, 
išdėstyta Darbo tvarkos taisyklių 75 
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straipsnyje. Siekiant Parlamento 
pritarimo būtina gauti visų jo narių balsų 
daugumą.

Or. en

Pagrindimas

Atspindi tai, kad Daugiametė finansinė programa tapo teisės aktu, kuriam būtinas 
Parlamento pritarimas.

Pakeitimas 34

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

69b straipsnis (*)
Darbiniai dokumentai

1. Atspausdinami ir išdalijami šie 
dokumentai:
a) Tarybos svarstymų dėl biudžeto 
projekto santrauka;
b) Tarybos pozicija dėl biudžeto projekto, 
parengto pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 314 straipsnio 3 dalį ir 
pagal EAEB sutarties 177 straipsnio 5 
dalį;
c) sprendimų dėl laikinųjų dvyliktųjų 
biudžeto dalių projektai, parengti pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
315 straipsnį ir pagal EAEB sutarties 178 
straipsnį.
2. Šie dokumentai perduodami 
atsakingam komitetui. Bet kuris kitas 
suinteresuotas komitetas gali pateikti savo 
nuomonę.
3. Jei kiti komitetai nori pateikti savo 
nuomones, Pirmininkas nustato terminą, 
per kurį jos turi būti pateiktos 
atsakingajam komitetui.
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Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies atkuriama IV priedo 1  straipsnio, kuris patvirtinus pakeitimą bus 
išbrauktas, formuluotė.)

Pakeitimas 35

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

69c straipsnis (*)
Biudžeto projekto svarstymas. Pirmasis 

svarstymas
1. Laikydamasis toliau išdėstytų sąlygų, 
bet kuris Parlamento narys gali pateikti ir 
pristatyti biudžeto projekto pakeitimų 
projektus.
2. Pakeitimų  projektai priimtini tik tuo 
atveju, jei jie pateikiami raštu ir yra 
pasirašyti ne mažiau kaip 
keturiasdešimties Parlamento narių arba 
pateikiami frakcijos ar komiteto vardu ir  
nurodoma biudžeto eilutė, kuriai jie 
taikomi, bei išlaikomas išlaidų ir pajamų 
balansas. Į pakeitimų projektus 
įtraukiama visa svarbi informacija, kurią 
reikėtų įtraukti į atitinkamos biudžeto 
eilutės pastabas.
Prie visų biudžeto pakeitimų projektų turi 
būti pridedami rašytiniai paaiškinimai.
3. Pirmininkas nustato pakeitimų projektų 
pateikimo terminą.
4. Atsakingas komitetas pateikia nuomonę 
dėl pateiktų tekstų prieš juos svarstant 
Parlamente.
Dėl pakeitimų projektų, kuriuos atmetė 
atsakingas komitetas, Parlementas 
nebalsuoja, išskyrus atvejus, kai to raštu 
prašo komitetas arba ne mažiau kaip 
keturiasdešimt narių, iki termino, kurį 
nustato Pirmininkas, pabaigos; šis 
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terminas negali būti trumpesnis kaip 24 
valandos iki balsavimo pradžios.
5. Parlamento sąmatos pakeitimų 
projektai, panašūs į projektus, kurie 
Parlamento jau buvo atmesti, kai buvo 
rengiama sąmata, svarstomi tik tuo atveju, 
jei atsakingas komitetas pateikia teigiamą 
nuomonę.
6. Nepažeidžiant Darbo tvarkos taisyklių 
51 straipsnio 2 dalies, Parlamentas 
atskirai ir nuosekliai balsuoja dėl:
- kiekvieno pakeitimo projekto,
- kiekvieno biudžeto projekto skyriaus;
- pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl biudžeto 
projekto.
Vis dėlto taikomos 155 straipsnio 4 – 8 
dalys.
7. Biudžeto projekto straipsniai, skyriai, 
antraštinės dalys ir skirsniai, dėl kurių 
nebuvo pateikta pakeitimų projektų, 
laikomi priimti.
8. Pakeitimų projektams patvirtinti būtina 
visų Parlamento narių balsų dauguma.
9. Jei Parlamentas iš dalies pakeitė 
biudžeto projektą, pakeistas biudžeto 
projektas kartu su pagrindimu 
perduodamas Tarybai ir Komisijai.
10. Kiekvieno Parlamento posėdžio, 
kuriame Parlamentas pateikia nuomonę 
dėl biudžeto projekto, protokolas 
perduodamas Tarybai ir Komisijai.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies atkuriama IV priedo 3  straipsnio, kuris patvirtinus pakeitimą bus 
išbrauktas, formuluotė.)

Pakeitimas 36

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
69 d straipsnis (naujas) (*)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

69d straipsnis (*)
Trišaliai finansiniai susitikimai

Vykdant šiame skyriuje nurodytas 
biudžetines procedūras, Komisijos 
iniciatyva rengiami nuolatiniai Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
pirmininkų susitikimai. Siekdami sudaryti 
sąlygas šio skyriaus nuostatoms 
įgyvendinti, pirmininkai imasi visų 
reikalingų priemonių, skatinančių 
konsultavimąsi ir institucijų, kurioms jie 
pirmininkauja, pozicijų suderinimą.
Parlamento Pirmininkas gali perduoti šią 
užduotį pirmininko pavaduotojui, 
turinčiam patirties biudžeto srityje, arba 
komiteto, atsakingo už biudžeto 
klausimus, pirmininkui.

Or. en

Pagrindimas

Pagal naująją biudžeto procedūrą būtina, kad trijų institucijų pirmininkai nuolat kartu 
posėdžiautų.

Pakeitimas 37

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

69e straipsnis (*)
Biudžeto taikinimas

1. Pirmininkas sušaukia Taikinimo 
komitetą, vadovaujantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
4 dalimi.
2. Parlamento delegacijos, vykstant 
biudžeto procedūrai dalyvaujančios 
Taikinimo komiteto darbe, narių skaičius 
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lygus Tarybos delegacijos narių skaičiui.
3. Delegacijos narius kasmet, iki 
Parlamento balsavimo dėl Tarybos 
pozicijos, paskiria frakcijos, pageidautina 
iš komiteto, atsakingo už biudžetą, narių 
arba kitų atitinkamų komitetų.
Delegacijai vadovauja Parlamento 
Pirmininkas. Parlamento Pirmininkas 
šias pareigas gali pavesti Pirmininko 
pavaduotojui, turinčiam patirties biudžeto 
srityje, arba komiteto, atsakingo už 
biudžeto klausimus, pirmininkui.
4. Taikomos 64 straipsnio 2, 4, 5,  7 ir 8 
dalys.
5. Kai Taikinimo komitete pasiekiamas 
susitarimas dėl bendro teksto, šis 
klausimas įtraukiamas į Parlamento 
posėdžio, kuris turi būti surengtas  per 
keturiolika dienų nuo susitarimo datos, 
darbotvarkę. Taikoma 65 straipsnio 2 
dalis.
6. Dėl viso bendro teksto balsuojama 
vieną kartą. Atsakingas komitetas arba ne 
mažiau kaip viena dešimtoji narių gali 
pateikti pasiūlymą atmesti bendrą tekstą.
Balsuojama vardiniu balsavimu.
7. Kai Parlamentas patvirtina bendra 
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.

Or. en

Pakeitimas 38

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
69 f straipsnis (naujas) (*)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

69f straipsnis (*)
Galutinis biudžeto priėmimas

Kai Pirmininkas įsitikina, kad biudžetas 
buvo patvirtintas pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 
nuostatas, jis Parlamente paskelbia, kad 
biudžetas buvo galutinai patvirtintas. Jis 
pasirūpina jo paskelbimu Oficialiajame 
leidinyje.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies atkuriama IV priedo 4  straipsnio, kuris patvirtinus pakeitimą bus 
išbrauktas, formuluotė.)

Pakeitimas 39

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

69g straipsnis (*)
Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema
1. Visi Tarybos sprendimai, kuriais 
suteikiamas leidimas viršyti laikinąją 
dvyliktąją išlaidų dalį, perduodami 
atsakingam komitetui.
2. Atsakingas komitetas gali pateikti 
sprendimo projektą, pagal kurį siekiama 
sumažinti išlaidas, nurodytas 1 
pastraipoje. Parlamentas dėl to 
nusprendžia per 30 dienų nuo Tarybos 
sprendimo patvirtinimo.
3. Parlamentas priima sprendimą visų 
Parlamento narių balsų dauguma.

Or. en

(Šiame pakeitime iš dalies atkuriama IV priedo 7  straipsnio, kuris patvirtinus pakeitimą bus 
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išbrauktas, formuluotė.)

Pakeitimas 40

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
73 a straipsnis (naujas) (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

73a straipsnis (*)
Procedūra, taikoma rengiant Parlamento 

sąmatą
1. Biuras ir už biudžetą atsakingas 
komitetas nuosekliai priima sprendimus 
dėl Parlamento biudžeto:
a) organizacinio plano;
b) preliminaraus projekto ir sąmatos 
projekto.
2. Sprendimai dėl organizacinio plano 
priimami pagal šią procedūrą:
a) Biuras kiekvienais finansiniais metais 
parengia organizacinį planą;
b) pradedama biuro ir už biudžetą 
atsakingo komiteto taikinimo procedūra 
tuo atveju, jei komiteto nuomonė skiriasi 
nuo pradinio biuro sprendimų;
c) Procedūrai pasibaigus biuras priima 
galutinį sprendimą dėl organizacinio 
plano sąmatos pagal darbo tvarkos 
taisyklių 197 straipsnio 3 dalį, 
nepažeidžiant sprendimų, priimtų 
vadovaujantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 314 straipsniu.
3. Po to, kai biuras galutinai priima 
sprendimą dėl organizacinio plano, 
pradedama sąmatos rengimo procedūra.
Šios procedūros etapai nurodyti Darbo 
tvarkos taisyklių 73 straipsnyje. Taikinimo 
procedūra pradedama tokiu atveju, jei 
biuro ir už biudžetą atsakingo komiteto 
nuomonės išsiskiria.

Or. en
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(Šiame pakeitime beveik  atkuriama IV priedo 8  straipsnio, kuris patvirtinus pakeitimą bus 
išbrauktas, formuluotė.)

Pakeitimas 41

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 straipsnis- pavadinimas (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Pritarimo procedūra (Sutikimo procedūra)
(Horizontalusis pakeitimas: žodis 
„pritarimas“ visame Darbo tvarkos 
taisyklių tekste keičiamas žodžiu 
„sutikimas“.)

Or. en

Pagrindimas

Techninis ir terminologinis pritaikymas.

Pakeitimas 42

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 straipsnio 1 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Kai Parlamento prašoma duoti pritarimą
siūlomam teisės aktui, jis priima
sprendimą, remdamasis atsakingo komiteto 
rekomendacija, kurioje siūloma pritarti 
šiam teisės aktui arba jį atmesti.

1. Kai Parlamento prašoma duoti sutikimą 
siūlomam teisės aktui, jis priima 
sprendimą, remdamasis atsakingo komiteto 
rekomendacija, kurioje siūloma pritarti 
šiam teisės aktui arba jį atmesti.

Dėl teisės akto, kurį, remiantis EB ir ES 
sutartimis, galima priimti tik gavus 
Parlamento pritarimą, Parlamentas 
sprendžia vienu balsavimu. Negali būti 
teikiami jokie pakeitimai. Pritarimui
reikalingą balsų daugumą apsprendžia 
atitinkamas EB sutarties ar ES sutarties
straipsnis, pasirinktas kaip siūlomo akto 
teisinis pagrindas.

Dėl teisės akto, kurį, remiantis ES ir 
Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, 
galima priimti tik gavus Parlamento 
sutikimą, Parlamentas sprendžia vienu 
balsavimu. Negali būti teikiami jokie 
pakeitimai. Sutikimui reikalingą balsų 
daugumą apsprendžia atitinkamas Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo ar ES 
sutarties straipsnis, pasirinktas kaip 
siūlomo akto teisinis pagrindas.
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Atsakingas komitetas, gavęs Pirmininkų 
sueigos leidimą, parengia lydinčiąją 
rezoliuciją.

Or. en

Pagrindimas

Terminologinis pakeitimas.

Pakeitimas 43

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
75 straipsnio 3 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Kai reikalingas Parlamento pritarimas
dėl pasiūlymo dėl teisės akto, atsakingas 
komitetas, siekdamas teigiamos procedūros 
baigties, gali nuspręsti pateikti Parlamentui 
preliminarų pranešimą dėl Komisijos 
pasiūlymo. Tokiame pranešime 
pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos su 
rekomendacijomis, kaip keisti ar 
įgyvendinti pasiūlymą dėl teisės akto.

3. Kai reikalingas Parlamento sutikimas
dėl pasiūlymo dėl teisės akto arba dėl 
numatomos tarptautinės sutarties, 
atsakingas komitetas, siekdamas teigiamos 
procedūros baigties, gali nuspręsti pateikti 
Parlamentui preliminarų pranešimą dėl 
Komisijos pasiūlymo. Tokiame pranešime 
pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos su 
rekomendacijomis, kaip keisti ar 
įgyvendinti pasiūlymą dėl teisės akto.

Jeigu Parlamentas patvirtina nors vieną 
rekomendaciją, Pirmininkas prašo 
pratęsti nagrinėjimą kartu su Taryba.
Atsakingas komitetas, atsižvelgdamas į 
bendrų su Taryba svarstymų rezultatus, 
pateikia galutinę rekomendaciją dėl 
Parlamento pritarimo.

(Horizontalusis pakeitimas: išskyrus 52 
straipsnį ir 53 straipsnį, žodžiai 
„Komisijos pasiūlymas“ visame darbo 
tvarkos taisyklių tekste keičiami žodžiais 
„pasiūlymas dėl teisės akto“).

Or. en
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Pagrindimas

Nėra būtinybės tai aiškinti Darbo tvarkos taisyklėse.

Pakeitimas 44

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
76 straipsnis  (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Procedūros Parlamente Procedūros Parlamente

1. Valstybių narių prašymus ar Komisijos 
pasiūlymus pradėti glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių bei 
konsultacijas su Parlamentu pagal ES 
sutarties 40a straipsnio 2 dalį Pirmininkas 
perduoda nagrinėti atsakingam komitetui.
Esant reikalui, taikomi šių Darbo tvarkos 
taisyklių 35—37, 40, 49—56 ir 75 
straipsniai.

1. Valstybių narių prašymus pradėti 
glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybių 
narių pagal ES sutarties 20 straipsnį
Pirmininkas perduoda nagrinėti atsakingam 
komitetui. Esant reikalui, taikomi šių 
Darbo tvarkos taisyklių 35—37, 40, 49—
55 ir 75 straipsniai.

2. Atsakingas komitetas patikrina atitikimą 
EB sutarties 11 straipsniui bei ES 
sutarties 27a, 27b, 40, 43, 44 ir 44a 
straipsniams.

2. Atsakingas komitetas patikrina atitikimą 
ES sutarties 20 straipsniui ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 326 ir 334 
straipsniais.

3. Pagal glaudesnį bendradarbiavimą 
siūlomus vėlesnius aktus Parlamentas 
nagrinėja pagal tas pačias procedūras, kaip 
ir nesant glaudesnio bendradarbiavimo.

3. Pagal glaudesnį bendradarbiavimą 
siūlomus vėlesnius aktus Parlamentas 
nagrinėja pagal tas pačias procedūras, kaip 
ir nesant glaudesnio bendradarbiavimo.
Taikomas 40 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas.

Pakeitimas 45

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
80 b straipsnis (naujas) (*)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

80b straipsnis (*)
Deleguoti aktai

Jei teisės aktas Komisijai paveda 
įgaliojimus papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras įstatymo galią turinčias teisės 
akto nuostatas, atsakingas komitetas:
- išnagrinėja visus deleguotus teisės aktus, 
kurie Parlamentui perduodami jo 
peržiūrai per terminą, numatytą tame 
teisės akte;
- gali Parlamentui pateikti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos dėl atitinkamų pasiūlymų, 
atsižvelgiant į minėtojo teisės akto 
nuostatas.
Mutatis mutandis taikomas 81 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis skirtas perkelti į Darbo tvarkos taisykles naujai deleguotų aktų sistemai.

Pakeitimas 46

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
IIa antraštinė dalis (nauja) (įtraukiama prieš 12 skyrių)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

IIa ANTRAŠTINĖ DALIS
IŠORĖS SANTYKIAI

OR. en

Pagrindimas

Pateiktas siekiant pabrėžti šio punkto svarbą.
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Pakeitimas 47

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
12 skyriaus pavadinimas (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

SUTARTYS IR TARPTAUTINIAI 
SUSITARIMAI

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

Or. en

Pagrindimas

Skyrių perorganizavimo rezultatas.

Pakeitimas 48

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
83 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6a. Iki vykstant balsavimui dėl pritarimo, 
atsakingas komitetas, frakcija ar  ne 
mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento 
narių gali pasiūlyti Parlamentui paprašyti 
Teisingumo Teismo nuomonės dėl 
tarptautinio susitarimo atitikties 
Sutartims.  Jei Parlamentas pritaria šiam 
pasiūlymui, balsavimas dėl pritarimo 
atidedamas iki tol, kol Teismas pateiks 
savo nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendina Europos bendrijų sutarties 300 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas 49

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
85 straipsnis  (*)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

85 straipsnis Išbraukta.
Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir 

saugumo politikai skyrimas
1. Prieš skiriant vyriausiąjį įgaliotinį 
bendrai užsienio ir saugumo politikai, 
Pirmininkas, remdamasis ES sutarties 21 
straipsniu, kviečia Tarybos pirmininką 
padaryti pareiškimą Parlamente. Tuo 
pačiu metu Parlamente kviečiamas 
padaryti pareiškimą ir Komisijos 
pirmininkas.
2. Skiriant naują vyriausiąjį įgaliotinį 
bendrai užsienio ir saugumo politikai 
remiantis EB sutarties 207 straipsnio 2 
dalimi bet dar prieš jam oficialiai 
pradedant eiti pareigas, Pirmininkas 
pakviečia vyriausiąjį įgaliotinį padaryti 
pareiškimą atsakingame komitete ir 
atsakyti į jam pateiktus komiteto 
klausimus.
3. Po pareiškimo ir atsakymų, aptartų 1 ir 
2 dalyse, Parlamentas, atsakingo komiteto 
iniciatyva arba vadovaudamasis 114 
straipsniu, gali pateikti rekomendaciją.

Or. en

Pagrindimas

Vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai tampa Komisijos nariu. Todėl 
specialiosios nuostatos nėra būtinos.

Pakeitimas 50

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
86 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a. Kai Taryba paskiria specialų 
įgaliotinį, turintį įgaliojimus dėl tam tikrų 
politikos klausimų, jis gali būti pakviestas 
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padaryti pareiškimą atsakingame komitete 
Parlamento kvietimu arba savo paties 
iniciatyva.

Or. en

(Šiame pakeitime atkuriama 87 straipsnio formuluotė: 3 dalis, kuri bus išbraukta.)

Pakeitimas 51

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
87 straipsnis  (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

87 straipsnis Išbraukta.
Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir 

saugumo politikai bei kitų specialių 
įgaliotinių pareiškimai

1. Mažiausiai keturis kartus per metus 
vyriausiasis įgaliotinis kviečiamas į 
Parlamentą padaryti pareiškimą.
Taikomas 103 straipsnis.
2. Mažiausiai keturis kartus per metus 
vyriausiasis įgaliotinis kviečiamas atvykti 
į atsakingo komiteto posėdžius padaryti 
pareiškimą ir atsakyti į klausimus.
Vyriausiasis įgaliotinis gali būti 
kviečiamas ir kitais atvejais, jei to 
pageidautų atsakingas komitetas arba 
paties vyriausiojo įgaliotinio iniciatyva.
3. Kai Taryba paskiria specialų įgaliotinį, 
turintį įgaliojimus dėl tam tikrų politikos 
klausimų, jis gali būti pakviestas padaryti 
pareiškimą atsakingame komitete 
Parlamento kvietimu arba savo paties 
iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 85 straipsnio pagrindimą.
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Pakeitimas 52

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
89 straipsnio 2 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Atitinkami komitetai siekia užtikrinti, 
kad vyriausiasis įgaliotinis bendrai 
užsienio ir saugumo politikai, Taryba ir 
Komisija reguliariai ir laiku informuotų 
komitetą apie Sąjungos bendros užsienio ir 
saugumo politikos plėtrą ir įgyvendinimą, 
apie numatomas išlaidas kiekvienu atveju 
kai priimamas šioje srityje sprendimas, 
turintis finansinių padarinių, bei apie kitus 
su šios politikos veiksmų įgyvendinimu 
susijusius finansinius aspektus. Išimties 
tvarka, atsižvelgiant į Tarybos, Komisijos 
ar vyriausiojo įgaliotinio prašymą, posėdis 
gali būti uždaras.

2. Atitinkami komitetai siekia užtikrinti, 
kad Komisijos pirmininko pavaduotojas ir 
vyriausiasis įgaliotinis Sąjungos užsienio 
ir saugumo politikai, Taryba ir Komisija 
reguliariai ir laiku informuotų komitetą 
apie Sąjungos bendros užsienio ir saugumo 
politikos plėtrą ir įgyvendinimą, apie
numatomas išlaidas kiekvienu atveju kai 
priimamas šioje srityje sprendimas, turintis 
finansinių padarinių, bei apie kitus su šios 
politikos veiksmų įgyvendinimu susijusius 
finansinius aspektus. Išimties tvarka, 
atsižvelgiant į Tarybos, Komisijos ar 
vyriausiojo įgaliotinio prašymą, posėdis 
gali būti uždaras.

(Horizontalusis pakeitimas: „Vyriausiasis 
įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo 
politikai“ visame Darbo tvarkos taisyklių  
tekste keičiamas į „Komisijos pirmininko 
pavaduotojas ir vyriausiasis įgaliotinis 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikai“).

Or. en

Pakeitimas 53

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
89 straipsnio 3 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Kartą per metus rengiamos diskusijos 
dėl Tarybos priimto patariamojo pobūdžio 
dokumento, kuriame pristatomi 
pagrindiniai Bendros užsienio ir saugumo 
politikos aspektai, esminiai pasirinkimai, 
taip pat jų finansinės pasekmės.  Taikomos 
103 straipsnyje išdėstytos procedūros.

3. Du kartus  per metus rengiamos 
diskusijos dėl Komisijos Pirmininko 
pavaduotojo ir vyriausiojo įgaliotinio 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikai 
parengto dokumento, kuriame pristatomi 
pagrindiniai Bendros užsienio ir saugumo 
politikos aspektai, esminiai pasirinkimai, 
įskaitant bendrą saugumo ir gynybos 
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politiką, ir taip pat jų finansinės pasekmes 
Sąjungos biudžetui. Taikomos 103 
straipsnyje išdėstytos procedūros.

Or. en

Pakeitimas 54

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
14 skyriaus pavadinimas (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

POLICIJOS IR TEISMINIS 
BENDRADARBIAVIMAS 

BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 55

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
92 straipsnis  (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

92 straipsnis Išbraukta.
Informacijos apie policijos ir teisminį 

bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
teikimas Parlamentui

1. Atsakingas komitetas užtikrina, kad 
Parlamentas būtų visapusiškai ir nuolat 
informuojamas apie policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
ir kad į Parlamento nuomonę būtų 
deramai atsižvelgta, Tarybai tvirtinant 
bendrąsias pozicijas, apibrėžiančias 
Sąjungos požiūrį konkrečiu klausimu 
pagal ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies a 
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punktą.
2. Išimties tvarka, Komisijos ar Tarybos 
prašymu, komitetas gali nuspręsti 
posėdžiauti uždarai.
3. Svarstymas, numatytas ES sutarties 39 
straipsnio 3 dalyje, rengiamas pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2, 3 
ir 4 dalių nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 56

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
93 straipsnis  (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

93 straipsnis Išbraukta.
Konsultavimasis su Parlamentu dėl 

policijos ir teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose

Konsultavimasis su Parlamentu, 
remiantis ES sutarties 34 straipsnio 2 
dalies b, c ir d punktais, vykdomos pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 34–37, 40, 41 ir 
51 straipsnius.
Jei tinkama, pasiūlymo svarstymas gali 
būti įrašomas vėliausiai į paskutinio 
posėdžio darbotvarkę ir yra svarstomas iki 
termino, nustatyto vadovaujantis ES 
sutarties 39 straipsnio 1 dalimi.
Kai su Parlamentu konsultuojamasi dėl
Tarybos sprendimo skirti Europolo 
direktorių ir valdybos narius. Mutatis 
mutandis taikomas Darbo tvarkos 
taisyklių 101 straipsnis.

Or. en
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Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 57

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
94 straipsnis  (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

94 straipsnis Išbraukta.
Rekomendacijos dėl policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose
1. Komitetas, atsakingas už policijos ir 
teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose reikalus, gali 
pateikti rekomendacijas Tarybai dėl ES 
sutarties VI antraštinėje dalyje numatytų 
klausimų, gavęs pirmininkų sueigos 
leidimą ar remdamasis pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 114 straipsnį pateiktu 
pasiūlymu.
2.  Skubos atvejais 1 dalyje minėtas 
leidimas gali būti išduotas Pirmininko, 
kuris taip pat gali leisti sukviesti 
nepaprastąjį atitinkamo komiteto posėdį.
3. Taip parengtos rekomendacijos 
įrašomos į kitos Parlamento mėnesinės 
sesijos darbotvarkę. Mutatis mutandis 
taikoma 90 straipsnio 4 dalis.
(Taip pat žiūrėti 114 straipsnio 
išaiškinimą.)

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 58

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
97 straipsnio 3 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Parlamentas sukuria Parlamento 
dokumentų registrą. Teisės aktų leidybos ir 
kiti šių Darbo tvarkos taisyklių priede 
nurodyti dokumentai, yra tiesiogiai 
prieinami visuomenei per registrą pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001. Registre, 
kiek tai įmanoma, taip pat pateikiamos 
nuorodos į kitus Parlamento dokumentus.

3. Parlamentas sukuria Parlamento 
dokumentų registrą. Teisės aktų leidybos ir 
tam tikri kitų kategorijų dokumentai, yra 
tiesiogiai prieinami visuomenei per registrą 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001.
Registre, kiek tai įmanoma, taip pat 
pateikiamos nuorodos į kitus Parlamento 
dokumentus.

Dokumentų, su kuriais galima tiesiogiai 
susipažinti, rūšys yra išvardintos sąraše, 
kurį tvirtina Parlamentas ir kuris 
pridedamas prie šių Darbo tvarkos 
taisyklių. Šiame sąraše nepaminėti įvairių 
rūšių dokumentai taip pat gali būti 
prieinami visuomenei.

Dokumentų, su kuriais galima tiesiogiai 
susipažinti, rūšys yra išvardintos sąraše, 
kurį tvirtina Biuras ir kuris skelbiamas 
Parlamento tinklalapyje. Šiame sąraše 
nepaminėti įvairių rūšių dokumentai taip 
pat gali būti prieinami visuomenei; šiuos 
dokumentus galima gauti pateikus raštišką 
paraišką.

Parlamento dokumentus, su kuriais 
negalima tiesiogiai susipažinti registre,
galima gauti pateikus raštišką paraišką.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
nuostatas, biuras gali patvirtinti 
susipažinimo su dokumentais tvarką, kuri 
yra paskelbiama Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
nuostatas, biuras gali patvirtinti 
susipažinimo su dokumentais tvarką, kuri 
yra paskelbiama Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama taisykles, kurios reglamentuoja registrą, padaryti lankstesnes ir 
supaprastinti Darbo tvarkos taisykles. Jei jis bus patvirtintas, XV priedas bus išbrauktas.

Pakeitimas 59

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
98 straipsnio 1 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Tarybai sutarus dėl Komisijos 
pirmininko kandidatūros, Pirmininkas 
pakviečia kandidatą padaryti pareiškimą 

1. Parlamentas renka Komisijos 
pirmininką visų savo narių balsų 
dauguma, gavęs Europos Vadovų Tarybos 
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Parlamente ir pristatyti politines gaires.
Po šio pareiškimo vyksta diskusijos.

pasiūlymą.  Jei kandidatas nesurenka 
būtinos daugumos, Pirmininkas 
pareikalauja Europos Vadovų Tarybos 
per vieną mėnesį pasiūlyti naują 
kandidatą rinkimams pagal tą pačią 
procedūrą.

Taryba kviečiama dalyvauti diskusijose.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į naują Parlamento teisę rinkti Komisijos pirmininką.

Pakeitimas 60

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
98 straipsnio 2 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Parlamentas patvirtina arba atmeta 
teikiamą kandidatūrą balsavusiųjų 
dauguma.
Balsuojama slaptu balsavimu. 2. Balsuojama slaptu balsavimu.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 98 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 61

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
100 a straipsnis (naujas) (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

100a straipsnis (*)
Generalinių advokatų skyrimas 

Teisingumo Teisme
Parlamentas, gavęs savo atsakingo 
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komiteto pasiūlymą, paskiria kandidatą į 
septynių asmenų grupę, kuri nagrinėja 
Teisingumo Teismo Generalinių advokatų 
kandidatūrų tinkamumą.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka naują Parlamento vaidmenį kandidatų Teisingumo Teisme skyrimo procedūroje.

Pakeitimas 62

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
103 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Komisijos, Tarybos ar Europos Vadovų 
Tarybos nariai bet kuriuo metu gali 
paprašyti Pirmininko leisti jiems padaryti 
pareiškimą. Pirmininkas nusprendžia, kada 
toks pareiškimas gali būti padarytas ir ar po 
jo vyks diskusijos, ar bus skirtas 
pusvalandis Parlamento narių trumpiems ir 
glaustiems klausimams.

1. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas 
padaro pranešimą po kiekvieno 
susitikimo. Komisijos, Tarybos ar Europos 
Vadovų Tarybos nariai bet kuriuo metu 
gali paprašyti Parlamento Pirmininko leisti 
jiems padaryti pareiškimą. Pirmininkas 
nusprendžia, kada toks pareiškimas gali 
būti padarytas ir ar po jo vyks diskusijos, ar 
bus skirtas pusvalandis Parlamento narių 
trumpiems ir glaustiems klausimams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas dėl ypatingo Europos Vadovų Tarybos Pirmininko statuso.

Pakeitimas 63

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
114 straipsnio 1 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Frakcija arba mažiausiai keturiasdešimt 
Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą 
dėl rekomendacijos Tarybai dėl klausimų, 

1. Frakcija arba mažiausiai keturiasdešimt 
Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą 
dėl rekomendacijos Tarybai dėl klausimų, 
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kuriuos reglamentuoja ES sutarties V ir VI 
antraštinės dalys arba, jei su Parlamentu 
nebuvo konsultuotasi dėl tarptautinio 
susitarimo, kaip numatyta Darbo tvarkos 
taisyklių 83 ir 84 straipsniuose.

kuriuos reglamentuoja ES sutarties V 
antraštinė dalis arba, jei su Parlamentu 
nebuvo konsultuotasi dėl tarptautinio 
susitarimo, kaip numatyta Darbo tvarkos 
taisyklių 83 ir 84 straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Dabar galiojančios ES sutarties VI antraštinės dalies nuostatos dėl policijos ir teismų 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose keičiamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
V antraštinės dalies nuostatomis, pagal kurias su Parlamentu konsultuojamasi dėl minėtųjų 
klausimų.

Pakeitimas 64

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
116 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Pirmininkas apie tai 
praneša Parlamentui ir paskelbia 
pasirašiusiųjų pavardes protokole.

3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, Pirmininkas apie tai 
praneša Parlamentui ir paskelbia 
pasirašiusiųjų pavardes protokole ir kad 
pareiškimo tekstas priimtas.

Or. en

Pagrindimas

Darbo tvarkos taisyklių pritaikymas, atsižvelgiant į tai, kad protokolas ir priimti tekstai yra 
du skirtingi dalykai. Žr. 172a straipsnį (naujas).

Pakeitimas 65

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
116 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4. Parlamento mėnesinės sesijos pabaigoje 
toks pareiškimas perduodamas nurodytai 
institucijai kartu su pasirašiusiųjų 

4. Parlamento mėnesinės sesijos pabaigoje 
procedūra baigiama perduodant 
pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų 
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pavardėmis. Tai užfiksuojama posėdžio, 
per kurį paskelbiamas pareiškimas, 
protokole. Pareiškimo paskelbimas 
protokole užbaigia procedūrą.

pavardėmis adresatams.

Or. en

Pagrindimas

Darbo tvarkos taisyklių pritaikymas, atsižvelgiant į tai, kad protokolas ir priimti tekstai yra 
du skirtingi dalykai. Žr. 172a straipsnį (naujas).

Pakeitimas 66

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
125 straipsnis  (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Parlamentų konferencija Parlamentų konferencija

Pirmininkų sueiga skiria Parlamento 
delegacijos narius į visus konventus, 
konferencijas ar į kitus analogiškus 
organus, kuriuose dalyvauja parlamentų 
atstovai, ir suteikia savo delegacijai 
įgaliojimus pagal atitinkamas Parlamento 
rezoliucijas.  Delegacija išsirenka savo 
pirmininką ir, esant reikalui, vieną ar 
daugiau pirmininko pavaduotojų.

Pirmininkų sueiga skiria Parlamento 
delegacijos narius į visas konferencijas ar į 
kitus analogiškus organus, kuriuose 
dalyvauja parlamentų atstovai, ir suteikia 
savo delegacijai įgaliojimus pagal 
atitinkamas Parlamento rezoliucijas.  
Delegacija išsirenka savo pirmininką ir, 
esant reikalui, vieną ar daugiau pirmininko 
pavaduotojų.

Or. en

Pagrindimas

Parlamento atstovavimas konvente aptartas 68a straipsnyje (naujas).

Pakeitimas 67

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
142 straipsnis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

Kalbėjimo laiko paskirstymas Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų 
sąrašas

1. Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti 
Parlamentui paskirstyti kalbėjimo per 
konkrečias diskusijas laiką. Sprendimą dėl 
tokio pasiūlymo Parlamentas priima be 
diskusijų.

1. Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti 
Parlamentui paskirstyti kalbėjimo per 
konkrečias diskusijas laiką. Sprendimą dėl 
tokio pasiūlymo Parlamentas priima be 
diskusijų.

1a. Joks Parlamento narys negali kalbėti 
nepakviestas Pirmininko. Parlamento 
nariai kalba iš savo vietų ir kreipiasi į 
Pirmininką. Jei kalbėtojas nukrypsta nuo 
temos, Pirmininkas jį dėl to perspėja
1b. Pirmai tikrų diskusijų daliai 
Pirmininkas gali sudaryti kalbėtojų 
sąrašą, kuriame paeiliui būtų suteikiamas 
laikas kiekvienos frakcijos kalbėtojams 
pagal jų dydį ir vienam nepriklausomam 
Parlamento nariui.

2. Laikas pranešimams skiriamas pagal 
šiuos kriterijus:

Laikas šiai diskusijos daliai skiriamas 
pagal šiuos kriterijus:

(a) pirmoji kalbėti skirto laiko dalis 
paskirstoma po lygiai visoms frakcijoms;

(a) pirmoji kalbėti skirto laiko dalis 
paskirstoma po lygiai visoms frakcijoms;

(b) kita kalbėjimo laiko dalis paskirstoma 
proporcingai pagal frakcijų narių skaičių;

(b) kita kalbėjimo laiko dalis paskirstoma 
proporcingai pagal frakcijų narių skaičių;

(c) nepriklausomiems Parlamento nariams 
bendrai skiriamas laikas atitinka laiką, 
paskirtą kiekvienai frakcijai, remiantis a ir 
b punktais.

(c) nepriklausomiems Parlamento nariams 
bendrai skiriamas laikas atitinka laiką, 
paskirtą kiekvienai frakcijai, remiantis a ir 
b punktais.

3. Kai bendras kalbėjimo laikas 
paskirstomas keliems darbotvarkės 
klausimams svarstyti, frakcijos informuoja 
Pirmininką, kiek laiko jos skirs kiekvienam 
klausimui aptarti. Pirmininkas užtikrina, 
kad būtų paisoma taip paskirstyto laiko.

3. Kai bendras kalbėjimo laikas 
paskirstomas keliems darbotvarkės 
klausimams svarstyti, frakcijos informuoja 
Pirmininką, kiek laiko jos skirs kiekvienam 
klausimui aptarti. Pirmininkas užtikrina, 
kad būtų paisoma taip paskirstyto laiko.

3a. Likęs diskusijų laikas nėra iš anksto 
specialiai paskirstomas. Priešingai, 
Pirmininkas suteikia galimybę nariams 
kalbėti ne ilgiau kaip vieną minutę.
Pirmininkas kiek įmanoma labiau 
užtikrina, kad galėtų kalbėti skirtingų 
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politinių pažiūrų kalbėtojai, taip pat 
skirtingoms valstybėms narėms 
atstovaujantys kalbėtojai.
3b. Atsakingo komiteto pirmininkui ar 
pranešėjui bei frakcijų pirmininkams, 
kurie nori kalbėti frakcijų vardu, arba 
kalbėtojams, kurie juos pavaduoja, jų 
prašymu suteikiama pirmenybė.
3c. Pirmininkas suteikia žodį nariams, 
kurie pakelia mėlynąją kortelę, ir nurodo, 
kad per kitų narių kalbą norėtų pateikti 
jiems klausimą, bet ne ilgiau kaip per 
pusę minutės, bet tik tokiu atveju, jei 
Pirmininkas yra įsitikinęs, kad tai 
nesukels diskusijų sumaišties.

4. Parlamento narys gali kalbėti ne ilgiau 
kaip vieną minutę šiais klausimais:
protokolų, procedūrinių pasiūlymų, 
galutinio darbotvarkės projekto pakeitimų 
ar darbotvarkės pakeitimų.

4. Nei vienas Parlamento narys negali 
kalbėti dėl  ilgiau kaip vieną minutę dėl:
posėdžio protokolo, procedūrinių 
pasiūlymų, galutinio darbotvarkės projekto 
pakeitimų ar darbotvarkės pakeitimų.

4a. Be kitų drausminių įgaliojimų 
Pirmininkas gali pareikalauti išbraukti iš 
protokolų tų Parlamento narių kalbas, 
kuriems nebuvo suteiktas žodis arba kurie 
viršijo jiems suteiktą laiką.

5. Diskutuojant dėl pranešimo, Komisija ir 
Taryba paprastai išklausomos iš karto po 
to, kai pranešėjas pristato pranešimą.
Komisija, Taryba ir pranešėjas gali kalbėti 
dar kartą, ypač atsakydami į Parlamento 
narių išsakytas mintis.

5. Diskutuojant dėl pranešimo, Komisija ir 
Taryba paprastai išklausomos iš karto po 
to, kai pranešėjas pristato pranešimą.
Komisija, Taryba ir pranešėjas gali kalbėti 
dar kartą, ypač atsakydami į Parlamento 
narių išsakytas mintis.

6. Nepažeisdamas EB sutarties 197 
straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško 
būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos 
ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms 
skiriamo laiko.

6. Nepažeisdamas EB sutarties 197 
straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško 
būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos 
ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms 
skiriamo laiko.

7. Per diskusijas nekalbėję Parlamento 
nariai gali ne daugiau kaip kartą per 
mėnesinę sesiją įteikti ne ilgesnį kaip 200 
žodžių raštišką pareiškimą, kuris 
pridedamas prie diskusijų stenogramos.

7. Per diskusijas nekalbėję Parlamento 
nariai gali ne daugiau kaip kartą per 
mėnesinę sesiją įteikti ne ilgesnį kaip 200 
žodžių raštišką pareiškimą, kuris 
pridedamas prie diskusijų stenogramos.
(Jei šis pakeitimas patvirtinamas, 141 ir 
143 straipsniai atkrenta).
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu akivaizdžiai susipina ir dubliuojasi 141, 142 ir 143 straipsniai, ir todėl 
pageidautina juos konsoliduoti į vieną straipsnį.
Šiuo pakeitimu taip pat siekiama pripažinti tradicinę frakcijų kalbėtojų sąrašo procedūrą 
standartine procedūra, kuri būtų skirta diskusijų pradžiai, tačiau jų pabaigoje taip pat galėtų 
būti taikoma procedūra „prašau žodžio“.
Naujai siūlomo 142 straipsnio dalys atitinka šias 141–143 straipsnių dalis:
142 (1a) straipsnis) – 141(1) straipsnio 1 frazę ir 142 straipsnio 2 dalies 1 frazę,
142 straipsnio 1b dalis – nauja, tačiau sujungia esamą praktiką,
142 straipsnio 2 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 2 dalį, išskyrus „ši diskusijų dalis“,
142 straipsnio 3 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 3 dalį,
142 straipsnio 3a dalis – naują 1 dalį, 2 dalis – 143straipsnio 2 dalį,
142 straipsnio 3b dalis – 143 straipsnio 3 dalį,
142 straipsnio 3c dalis – nauja (pakeičia 141 straipsnio 4 dalį),
142 straipsnio 4 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 4 dalį, išskyrus žodžius „posėdžio“" ir  
„kaip taisyklė",
142 straipsnio 3a dalis – 141 straipsnio 3 dalį,
142 straipsnio 5 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 5 dalį,
142 straipsnio 6 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 6 dalį,
142 straipsnio 7 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 7 dalį,
141 straipsnio 1 dalies 2 frazė, 141 straipsnio 2 dalies 2 frazė, 143 straipsnio 1 dalis, 143 
straipsnio 4 dalis nėra įtrauktos į naują 142 straipsnį.

Pakeitimas 68

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
142 straipsnio 6 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6. Nepažeisdamas EB sutarties 197 
straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško 
būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos 
ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms 
skiriamo laiko.

6. Nepažeisdamas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 230 straipsnio nuostatų, 
Pirmininkas ieško būdų, kaip pasiekti 
sutarimą su Komisijos, Tarybos atstovais  
ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininku
dėl jų kalboms skiriamo laiko.
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Or. en

Ši dalis tampa paskutine 142 straipsnio dalimi

Pagrindimas

Pritaikymas prie Europos Vadovų Tarybos pakitusio statuso.

Pakeitimas 69

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
150 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Kai dalyvauja mažiau kaip šimtas narių, 
Parlamentas gali nenuspręsti kitaip, jei 
mažiausiai kaip vienas dešimtadalis 
dalyvaujančių narių tam prieštarauja.

Or. en

Pagrindimas

Kai Parlamento narių dalyvavimas yra nedidelis, tada keturiasdešimties narių, galinčių 
nepritarti žodiniam pakeitimui, riba yra neproporcinga ir realiai jos sunku paisyti.

Pakeitimas 69

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
156 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Kai plenariniame posėdyje pateikiama 
svarstyti daugiau negu penkiasdešimt 
pranešimo pakeitimų, Pirmininkas, 
pasikonsultavęs su atsakingo komiteto 
pirmininku, gali jam pasiūlyti nagrinėti 
pakeitimus komitete. Pakeitimai, nesurinkę 
šiame etape vienos dešimtosios komiteto 
narių teigiamų balsų, neteikiami 
balsavimui plenarinio posėdžio metu.

1. Kai plenariniame posėdyje pateikiama 
svarstyti daugiau negu penkiasdešimt 
pranešimo pakeitimų ir prašymai balsuoti 
dalimis ar atskiru balsavimu, Pirmininkas, 
pasikonsultavęs su atsakingo komiteto 
pirmininku, gali jam pasiūlyti nagrinėti 
šiuos pakeitimus ar prašymus komitete.
Pakeitimai ar prašymai balsuoti dalimis ar 
atskiru balsavimu, nesurinkę šiame etape 
vienos dešimtosios komiteto narių teigiamų 
balsų, neteikiami balsavimui plenarinio 
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posėdžio metu.

2. Nepažeidžiant 1 dalies, kiekviena 
frakcija turi teisę išlaikyti iki trijų 
pakeitimų ir reikalauti, kad Parlamentas 
balsuotų dalimis arba atskiru balsavimu. 

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio tikslas taip pat  sumažinti plenarinio posėdžio skaičiavimus dėl balsavimo 
dalimis.

Pakeitimas 71

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
157 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Frakcija ar ne mažiau kaip 
keturiasdešimt Parlamento narių gali 
paprašyti balsuoti dalimis, kai tekste, dėl 
kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau 
nuostatų ar jei jis yra susijęs su dviem ar 
daugiau klausimų, ar jei tekstą galima 
padalyti į keletą dalių, turinčių atskirą 
loginę prasmę ar savarankišką norminę 
vertę.

1. Frakcija ar ne mažiau kaip 
keturiasdešimt Parlamento narių gali 
paprašyti balsuoti dalimis, kai tekste, dėl 
kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau 
nuostatų ar jei jis yra susijęs su dviem ar 
daugiau klausimų, ar jei tekstą galima 
padalyti į keletą dalių, turinčių atskirą 
skirtingą prasmę ar savarankišką norminę 
vertę.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė šio straipsnio formuluotė yra per siaura ir negali patenkinti Parlamento reikmių.

Pakeitimas 72

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
162 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

4. Slapto balsavimo balsus skaičiuoja iš 
Parlamento narių tarpo burtų keliu paskirtų 
nuo dviejų iki šešių narių balsų 
skaičiavimo grupė.

4. Slapto balsavimo balsus skaičiuoja iš 
Parlamento narių tarpo burtų keliu paskirtų 
nuo dviejų iki aštuonių narių balsų 
skaičiavimo grupė, jei nevyksta 
elektroninis balsavimas.

Or. en

Pagrindimas

Nors ir padidinus narių skaičių, galimybė padidinti balsų skaičiuotojų skaičių galėtų 
pagerinti slapto balsavimo balsų skaičiavimą.

Pakeitimas 73

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
172 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Kiekvieno posėdžio protokolas su jame 
esančiais Parlamento sprendimais ir 
kalbėtojų pavardėmis išdalijamas ne vėliau 
kaip pusvalandį prieš kito posėdžio 
popietinę dalį.  

1. Kiekvieno posėdžio protokolas su jame  
smulkiai išdėstytais punktais ir
Parlamento sprendimais ir kalbėtojų 
pavardėmis išdalijamas ne vėliau kaip 
pusvalandį prieš kito posėdžio popietinę 
dalį.

Teisės aktų leidybos procedūrų atveju 
„sprendimais“ laikomi ir visi Parlamento 
priimti pakeitimai, net jei galutinai 
atmetamas Komisijos pasiūlymas, 
remiantis 52 straipsnio 1 dalimi, ar 
Tarybos bendroji pozicija, 61 straipsnio 3 
dalyje numatyta tvarka.

Teisės aktų leidybos procedūrų atveju 
„sprendimais“ laikomi ir visi Parlamento 
priimti pakeitimai, net jei galutinai 
atmetamas Komisijos pasiūlymas, 
remiantis 52 straipsnio 1 dalimi, ar 
Tarybos pozicija, 61 straipsnio 3 dalyje 
numatyta tvarka.

Parlamento priimti tekstai išdalijami 
atskirai. Kai Parlamento priimtuose su 
teisės aktų leidyba susijusiuose tekstuose 
yra pakeitimų, jie skelbiami konsoliduota 
redakcija.
2. Kiekvieno posėdžio popietinės dalies 
pradžioje Pirmininkas teikia Parlamentui 
tvirtinti ankstesnio posėdžio protokolą.

2. Kiekvieno posėdžio popietinės dalies 
pradžioje Pirmininkas teikia Parlamentui 
tvirtinti ankstesnio posėdžio protokolą.

3. Jeigu yra prieštaravimų dėl posėdžio 3. Jeigu yra prieštaravimų dėl posėdžio 
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protokolo, Parlamentas sprendžia, jei 
reikia, ar atsižvelgti į siūlomus pakeitimus.
Nei vienas Parlamento narys negali kalbėti 
dėl posėdžio protokolo ilgiau kaip vieną 
minutę.

protokolo, Parlamentas sprendžia, jei 
reikia, ar atsižvelgti į siūlomus pakeitimus.
Nei vienas Parlamento narys negali kalbėti 
dėl kokios nors temos ilgiau kaip vieną 
minutę.

4. Posėdžio protokolą pasirašo Pirmininkas 
ir generalinis sekretorius, jis saugomas 
Parlamento archyvuose. Posėdžio 
protokolas per vieną mėnesį turi būti 
skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

4. Posėdžio protokolą pasirašo Pirmininkas 
ir generalinis sekretorius, jis saugomas 
Parlamento archyvuose. Jie skelbiami 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Darbo tvarkos taisyklių pritaikymas, atsižvelgiant į tai, kad protokolas ir priimti tekstai yra 
du skirtingi dalykai, kuriuos būtina apibrėžti atskiru straipsniu (žr. pasiūlymą dėl 172a 
straipsnio

Pakeitimas 74

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
172 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

172a straipsnis
Priimti tekstai

1. Priimtų Parlamento tekstų 
preliminarus variantas  išdalijamas ir 
paskelbiamas tuoj pat po balsavimo. Jis 
laikomas Parlamento archyvuose.
2. Galutinis variantas skelbiamas 
Oficialiajame leidinyje.
3. Galutinis Parlamento ar kartu su 
kitomis institucijomis priimtų teisės tekstų 
variantas įgauna konsoliduoto teksto 
formą, kurioje nurodomi priimti 
pakeitimai.
4. Mutatis mutandis taikomos 172 
straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.
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Or. en

Pakeitimas 75

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
172 b straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

172b straipsnis
Teisinė ir lingvistinė peržiūra

1. Paties Parlamento arba kartu su 
kitomis institucijomis priimtus tekstus 
galutinai peržiūri teisininkai lingvistai, o 
už tai atsako Europos Parlamento 
Pirmininkas. Kai minėtieji tekstai 
priimami vadovaujantis susitarimu, kurį 
pasiekė Parlamentas ir Taryba, minėtąją 
peržiūrą vykdo abiejų institucijų 
kompetentingos tarnybos ir atlieka ją 
glaudžiai bendradarbiaudamos ir pagal 
abipusį sutarimą.
2. Jei būtina atlikti pakeitimus, siekiant 
užtikrinti nuoseklumą ir teksto kokybę, 
atsižvelgiant į Parlamento išreikštą 
nuomonę, taikoma mutatis mutandis 
procedūra, nurodyta 204 a straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

1 dalis remiais bendruoju pareiškimu dėl bendro sprendimu procedūros, priimtu 2007 metais.
2 pastraipos tikslas suteikti galimybę atlikti pakeitimus, kurie nėra aiškios klaidos, bet tai 
padaryti būtina, siekiant teksto nuoseklumo. Taikant 204s straipsnį, minėtieji pakeitimai 
atliekami tik gavus vadovaujančio komiteto (ir plenarinio posėdžio) pritarimą.

Pakeitimas 76

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
182 a straipsnis (naujas)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

182a straipsnis
Komitetų koordinatoriai ir šešėliniai 

pranešėjai
1. Frakcija ir nepriklausomi komiteto 
nariai gali paskirti vieną savo narių 
koordinatoriumi.
2. Komiteto koordinatorius, jei būtina, 
sušaukia pirmininkas dėl komiteto 
sprendimų parengimo, ypač dėl 
sprendimų dėl pranešėjų paskyrimo 
procedūros. Komitetas gali pavesti 
koordinatoriams įgaliojimus priimti tam 
tikrus sprendimus, išskyrus dėl pranešimų 
patvirtinimo. Komiteto koordinatorių 
posėdžiuose patariamuoju balsu gali būti 
kviečiami dalyvauti Pirmininko 
pavaduotojai. Jei koordinatoriai negali 
pasiekti susitarimo, dėl šio klausimo 
galima balsuoti. Šiuo atveju kiekvienas 
koordinatorius turi tiek balsų, 
atitinkančių jo frakcijos narių komitete 
skaičių arba nepriklausomų narių 
komitete skaičių. Koordinatoriai siekia 
kompromiso. Kai nepavyksta pasiekti 
sutarimo, jie veikia daugumos, kuri 
aiškiai atstovauja didžiajai daliai komiteto 
narių, vardu, atsižvelgdami į atitinkamą 
įvairių grupių poveikį.
3. Frakcija ar nepriklausomi nariai 
kiekvienam pranešimui gali paskirti 
šešėlinį pranešėją, kuris stebi pranešimo 
eigą ir frakcijos ar nepriklausomų narių 
vardu ieško kompromisinių sprendimų. Jų 
pavardės pranešamos Komisijai.
Komitetas, gavės koordinatorių 
pasiūlymą, gali nuspręsti per bendro 
sprendimo procedūras įtraukti šešėlinius 
pranešėjus siekiant rasti susitarimą su 
Taryba.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimus atsižvelgiamą į tikrąjį koordinatorių ir šešėlinių pranešėjų vaidmenį bei 
siekiama tai apibrėžti ir įforminti.

Pakeitimas 77

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
184 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Kiekvieno komiteto posėdžio protokolai 
išdalijami visiems komiteto nariams ir 
pateikiami komitetui tvirtinti kito posėdžio 
metu.

Kiekvieno komiteto posėdžio protokolai 
išdalijami visiems komiteto nariams ir 
pateikiami komitetui tvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinių terminų neįmanoma laikytis dėl techninių priežasčių (vertimo terminai ir kt.).

Pakeitimas 78

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
186 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Komiteto posėdžiams mutatis mutandis 
taikomi 11—13, 16, 17, 140, 141 
straipsniai, 143 straipsnio 1 dalis, 146, 148, 
150—153, 155 straipsniai, 157 straipsnio 1 
dalis, 158, 159, 161, 162, 164—167, 170 ir 
171 straipsniai.

Komiteto posėdžiams mutatis mutandis 
taikomi 11—13, 16, 17, 140, 34 - 41,141 
straipsniai, 143 straipsnio 1 dalis, 146, 148, 
150—153, 155 straipsniai, 157 straipsnio 1 
dalis, 158, 159, 161, 162, 164—167, 170 ir 
171 straipsniai.

Or. en

Pakeitimas 79

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
194 straipsnis

Adlib Express Watermark



PE405.935v03-00 58/62 PR\757000LT.doc

LT

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Ombudsmeno paskyrimas Ombudsmeno rinkimai

Or. en

Pagrindimas

Techninis formuluotės pritaikymas prie Sutarties.

Pakeitimas 80

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
194 straipsnio 7 dalis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7. Paskirtasis asmuo nedelsiant kviečiamas 
prisiekti Teisingumo Teisme.

7. Išrinktasis asmuo nedelsiant kviečiamas 
prisiekti Teisingumo Teisme.

Or. en

Pagrindimas

Techninis formuluotės pritaikymas prie Sutarties.

Pakeitimas 81

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
204 straipsnio c a punktas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ca) atitinkamų Parlamento padalinių 
patvirtintos gairės ir elgesio kodeksai 
(XVIa, XVIb ir XVIe priedai).

Or. en

Pagrindimas

Tinkama numatyti naują priedų kategoriją, pagal kurią jie turėtų ryšį su Parlamento veikimu, 
bet nebūtų dalimi Darbo tvarkos taisyklių.
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Pakeitimas 82

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
IV priedo 2 straipsnis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.
Norma

1. Atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas, 
bet kuris Parlamento narys gali pateikti ir 
pristatyti pasiūlymus dėl naujos 
didžiausios išlaidų normos nustatymo.
2. Tokie pasiūlymai yra priimtini tik tuo 
atveju, jei jie pateikiami raštu ir pasirašyti 
ne mažiau kaip keturiasdešimties 
Parlamento narių arba pateikti frakcijos 
ar komiteto vardu.
3.  Pirmininkas nustato pasiūlymų 
pateikimo terminą.
4. Atsakingas komitetas pateikia 
pranešimą dėl šių pasiūlymų prieš jų 
svarstymą Parlamento plenarinio posėdžio 
metu.
5. Tada Parlamentas balsuoja dėl 
pasiūlymų.
Parlamentas priima sprendimą visų 
Parlamento narių balsų dauguma ir trijų 
penktadalių balsavusių narių dauguma.
Jei Taryba praneša Parlamentui, kad ji 
sutinka dėl naujos normos nustatymo, 
plenarinio posėdžio metu Pirmininkas 
paskelbia, kad pakeista norma yra 
priimta.
Priešingu atveju, Tarybos pozicija 
perduodama atsakingam komitetui.

Or. en
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Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 83

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
IV priedo 5 straipsnis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Tarybos nutarimų svarstymas - antrasis 

etapas
1. Jei Taryba pakeitė vieną ar daugiau 
Parlamento padarytų pakeitimų, iš dalies 
pakeistas tekstas perduodamas 
atsakingam komitetui.
2. Laikydamasis toliau išdėstytų sąlygų, 
bet kuris Parlamento narys gali pateikti ir 
pristatyti pakeitimų projektus Tarybos 
pakeistiems tekstams.
3. Tokie projektai yra priimtini tik tuo 
atveju, jei jie pateikiami raštu ir yra 
pasirašyti ne mažiau kaip 
keturiasdešimties Parlamento narių arba 
pateikti frakcijos ar komiteto vardu ir 
juose išlaikytas išlaidų ir pajamų 
balansas. 46 straipsnio 5 dalis netaikoma.
Pakeitimų projektai priimtini tik jei juose 
pateikiami pakeitimai Tarybos 
pakeistiems tekstams.
4. Pirmininkas nustato pakeitimų projektų 
pateikimo terminą.
5. Atsakingas komitetas pateikia savo 
nuomonę dėl Tarybos pakeistų tekstų ir 
dėl pateiktų pakeitimų projektų Tarybos 
pakeistiems tekstams.
6. Pakeitimų projektai Tarybos 
pakeistiems tekstams pateikiami 
balsavimui plenarinio posėdžio metu, 
nepažeidžiant 3 straipsnio 4 dalies antros 
pastraipos. Parlamentas priima 
sprendimą visų narių balsų dauguma ir 
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trijų penktadalių balsavusių narių 
dauguma. Jei pakeitimų projektai 
priimami, Tarybos pakeistas tekstas 
laikomas atmestu. Jei jie atmetami, 
Tarybos pakeistas tekstas laikomas 
priimtu.
7. Tarybos svarstymų dėl Parlamento 
priimtų siūlomų pataisų rezultatų 
santrauka pateikiama diskusijoms, po 
kurių gali būti balsuojama dėl pasiūlymo 
dėl rezoliucijos.
8. Baigus šiame straipsnyje numatytą 
procedūrą, Pirmininkas, atsižvelgdamas į 
6 straipsnio nuostatas, plenarinio 
posėdžio metu paskelbia, kad biudžetas 
yra galutinai patvirtintas. Jis pasirūpina 
jo paskelbimu Oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.

Pakeitimas 84

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
IV priedo 6 straipsnis (*)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Visiškas atmetimas

1. Komitetas arba ne mažiau kaip 
keturiasdešimt Parlamento narių dėl 
svarbių priežasčių gali pateikti pasiūlymą 
atmesti visą biudžeto projektą. Toks 
pasiūlymas priimtinas tik tuo atveju, jei 
yra pateikiamas su rašytiniais 
paaiškinimais per Pirmininko nustatytą 
terminą. Atmetimo motyvai negali būti 
prieštaringi.
2. Prieš pateikiant tokį pasiūlymą 
balsavimui Parlamente, atsakingas 
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komitetas pateikia dėl jo nuomonę.
Parlamentas priima sprendimą visų narių 
balsų dauguma ir dviejų trečdalių 
balsavusių narių dauguma. Jei 
pasiūlymas priimamas, visas biudžeto 
projektas grąžinamas Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga.
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