
 

 

Europos Parlamentas 
Vadovybės generalinis direktoratas 
Plenarinių posėdžių direktoratas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Plenarinių sesijų vadovas 

(2019 m. redakcija) 

 

  



 

 

1. KAS KĄ DARO PLENARINIAME POSĖDYJE? 
 
1.1 PARLAMENTO PIRMININKAS 
 
Parlamento pirmininko funkcijos (Darbo tvarkos taisyklių 22 straipsnis) 
 
Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento ir jo organų veiklai. Jis naudojasi visais įgaliojimais, 
kurie jam reikalingi vadovauti Parlamento darbui ir užtikrinti jo sklandžią eigą. 
 
Plenarinio posėdžio pirmininkas pradeda, sustabdo ir baigia posėdį, užtikrina, kad būtų laikomasi Darbo 
tvarkos taisyklių, suteikia žodį, baigia diskusijas, teikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo 
rezultatus. 
 
Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai (Darbo tvarkos taisyklių 15 ir 16 straipsniai) 
 
Parlamento pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatūras gali siūlyti tik frakcija arba ne mažiau 
kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius ir kandidatūros turi būti siūlomos sutinkant 
kandidatams. Kandidatūros pateikiamos prieš kiekvieną balsavimą Parlamento nariui, kuris laikinai eina 
Parlamento pirmininko pareigas pagal Darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnį. Jis supažindina su 
kandidatūromis Parlamentą. Jeigu po trijų balsavimų nė vienas kandidatas nesurenka absoliučios 
balsavusiųjų daugumos, per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo metu 
daugiausia balsų surinkusių kandidatų. Balsams pasidalijus po lygiai, išrinktu laikomas vyresnis pagal 
amžių kandidatas. Išrinkus Parlamento pirmininką, Parlamento narys, kuris laikinai eina Parlamento 
pirmininko pareigas, jam užleidžia Parlamento pirmininko kėdę. Tik išrinktas Parlamento pirmininkas 
gali sakyti sveikinimo kalbą. 

 
1.2 PARLAMENTO PIRMININKO PAVADUOTOJAI 
 
Parlamento pirmininko pavaduotojų funkcijos (Darbo tvarkos taisyklių 23 straipsnis) 
 
Parlamento pirmininko pavaduotojai pakeičia Parlamento pirmininką, jei pastarasis nedalyvauja 
posėdyje, negali atlikti savo funkcijų arba nori dalyvauti diskusijose. 
 
Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai (Darbo tvarkos taisyklių 15 ir 17 straipsniai) 
 
Parlamento pirmininko pavaduotojai renkami po to, kai išrenkamas Parlamento pirmininkas. Yra 
numatyta keturiolika vietų. Parlamento pirmininko pavaduotojai renkami slaptu balsavimu. Kandidatūras 
gali siūlyti tik frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius ir kandidatūros 
turi būti siūlomos sutinkant kandidatams.  
 
Kai kandidatūrų skaičius neviršija numatytų vietų skaičiaus, kandidatai gali būti renkami aklamacijos 
būdu, nebent ne mažiau kaip aukštą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os) pateiktų 
prašymą balsuoti slaptai. Šiuo atveju eiliškumas nustatomas slaptu balsavimu. Kai siekiant išrinkti 
daugiau kaip vieną asmenį tam tikroms pareigoms Parlamente eiti balsuojama viename biuletenyje, 
toks balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu, jei buvo atiduota daugiau kaip pusė galimų balsų. 
 
Per pirmą balsavimą išrinktais laikomi kandidatai, surinkę absoliučią balsavusiųjų daugumą, 
atsižvelgiant į jų eiliškumą pagal surinktų balsų skaičių. Antras balsavimas rengiamas, jei po pirmo 
balsavimo lieka neužimtų vietų. Jei reikalingas trečias balsavimas, į likusias vietas išrenkami 
daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Balsams pasidalijus po lygiai, išrinktais laikomi vyriausi pagal 
amžių kandidatai. 
 

1.3 KADENCIJA 
 
Kadencijos trukmė (Darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnis) 
 
Parlamento pirmininko ir pirmininko pavaduotojų kadencijos trukmė yra dveji su puse metų. 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-022+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-016+DOC+XML+V0//LT
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-019+DOC+XML+V0//LT


 

 

Laisva vieta (Darbo tvarkos taisyklių 20 straipsnis) 
 
Jei reikia pakeisti Parlamento pirmininką ar Parlamento pirmininko pavaduotoją, nauji rinkimai vyksta 
pirmiau nurodyta tvarka. Kai atsiranda laisva Parlamento pirmininko vieta, pirmasis Parlamento 
pirmininko pavaduotojas eina Parlamento pirmininko pareigas, kol bus išrinktas naujas Parlamento 
pirmininkas. 
 

1.4 PARLAMENTO NARYS, LAIKINAI EINANTIS PARLAMENTO PIRMININKO 

PAREIGAS (Darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnis) 

 
Kol bus išrinktas Parlamento pirmininkas, pirmininkauja kadenciją baigiantis Parlamento pirmininkas 
arba, jei tai neįmanoma, vienas iš kadenciją baigiančių Parlamento pirmininko pavaduotojų eilės tvarka 
arba, jei jų nėra, Parlamento narys, kuris ilgiausiai ėjo pareigas. Pirmininkaujant Parlamento nariui, kuris 
laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas, negali vykti jokių diskusijų, išskyrus tas, kurios susijusios 
su Parlamento pirmininko rinkimais ar jo įgaliojimų patikrinimu.  

 
1.5 BIURAS 
 
Biuro sudėtis (Darbo tvarkos taisyklių 24 straipsnis) 
 
Biuras sudaromas iš Parlamento pirmininko ir keturiolikos Parlamento pirmininko pavaduotojų. 
Kvestoriai yra Biuro nariai, turintys patariamąjį balsą. 
 
Biuro funkcijos (Darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnis) 
 
Biuras sprendžia finansinius, organizacinius ir administracinius Parlamento narių, Europos Parlamento 
vidaus struktūros, sekretoriato ir organų klausimus. Jis taip pat priima sprendimus dėl posėdžių rengimo 
tvarkos. 
 

1.6 PIRMININKŲ SUEIGA 
 
Pirmininkų sueigos sudėtis (Darbo tvarkos taisyklių 26 straipsnis) 
 
Pirmininkų sueiga sudaroma iš Parlamento pirmininko ir frakcijų pirmininkų. Parlamento pirmininkas 
kviečia vieną iš nepriklausomų Parlamento narių dalyvauti Pirmininkų sueigos posėdžiuose be teisės 
balsuoti. 
 
Pirmininkų sueigos funkcijos (Darbo tvarkos taisyklių 27 straipsnis) 
 
Be kitų funkcijų, Pirmininkų sueiga priima sprendimus dėl Parlamento darbo organizavimo ir dėl reikalų, 
susijusių su teisėkūros programos rengimu. Ji priima Parlamento mėnesinių sesijų darbotvarkės 
projektą ir galutinį darbotvarkės projektą. 
 

1.7 KOMITETŲ PIRMININKŲ SUEIGA (Darbo tvarkos taisyklių 29 ir 157 straipsniai) 
 
Komitetų pirmininkų sueiga sudaroma iš visų nuolatinių ar laikinųjų komitetų pirmininkų. Komitetų 
pirmininkų sueiga gali teikti rekomendacijas Pirmininkų sueigai dėl mėnesinių sesijų darbotvarkės 
rengimo. 
 

1.8 PARLAMENTO NARIAI 

 
Vietų pasiskirstymas plenarinių posėdžių salėje (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis) 
 
Pirmininkų sueiga nustato frakcijų, nepriklausomų Parlamento narių ir Europos Sąjungos institucijų 
atstovų vietas plenarinių posėdžių salėje. 
 
Vietų planas 
 
Per kiekvieną mėnesinę sesiją atnaujintas vietų planas išdalijamas ir skelbiamas plenarinio posėdžio 
tinklalapyje. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-020+DOC+XML+V0//LT
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-025+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-026+DOC+XML+V0//LT
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-037+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/home.html


 

 

 

1.9 FRAKCIJOS (Darbo tvarkos taisyklių 33 straipsnis) 
 
Parlamento nariai gali jungtis į frakcijas pagal savo politines pažiūras. Frakcijos turi būti sudaromos iš 
Parlamento narių, išrinktų ne mažiau kaip viename ketvirtadalyje valstybių narių. Frakcijai įkurti reikia 
ne mažiau kaip dvidešimt trys Parlamento narių. 
 
Parlamento narys negali priklausyti daugiau negu vienai frakcijai.  
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2. KAIP ORGANIZUOJAMOS PLENARINĖS SESIJOS 

 
Parlamentas kiekvieną mėnesį Strasbūre rengia keturių dienų sesiją (pirmadieniais – ketvirtadieniais). 
Papildomos mėnesinės sesijos rengiamos Briuselyje. 
 
Rengiama kiekvienos mėnesinės sesijos darbotvarkė.  

 
2.1 PARLAMENTO SESIJOS 
 
Parlamento kadencija (Darbo tvarkos taisyklių 153 straipsnis) 
 
Parlamento kadencijos trukmė yra tokia pati kaip Parlamento nario kadencijos trukmė, t. y. penkeri 
metai. 
 
Parlamento sušaukimas (Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnis) 
 
Parlamentas be atskiro kvietimo susirenka kiekvienų metų antrą kovo antradienį ir nusprendžia dėl 
sesijos pertraukų trukmės. Be to, Parlamentas be atskiro kvietimo susirenka pirmą antradienį praėjus 
mėnesiui nuo Europos Parlamento rinkimų. 
 
Išimties tvarka Parlamentą taip pat gali sušaukti Parlamento pirmininkas Parlamento narių daugumos 
arba Komisijos ar Tarybos prašymu. 
 
Parlamento mėnesinių sesijų tvarkaraštis 
 
Parlamento metinis mėnesinių sesijų tvarkaraštis tvirtinamas per plenarinį posėdį. 
 
Sesijos, mėnesinės sesijos, plenariniai posėdžiai (Darbo tvarkos taisyklių 153 straipsnis) 
 
Sesija trunka vienerius metus. Paprastai kas mėnesį rengiami Parlamento susirinkimai yra mėnesinės 
sesijos. Mėnesinės sesijos susideda iš vienos dienos posėdžių. 
 
Posėdžiai, vykstantys plenarinių posėdžių metu 
 
Plenariniai posėdžiai yra svarbiausi parlamentinės veiklos susirinkimai, todėl jo metu negali vykti jokie 
kiti posėdžiai. 

 
 
2.2 PRANEŠIMAS 
 
Darbotvarkė 
 
Skelbiami šie kiekvienos mėnesinės sesijos dokumentai:  
darbotvarkės projektas; 

galutinis darbotvarkės projektas; 

darbotvarkė. 

Darbotvarkės projektas (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnis) 
 
Priešpaskutiniame savo posėdyje prieš mėnesinę sesiją Pirmininkų sueiga patvirtina mėnesinės sesijos 
darbotvarkės projektą. Tada jis verčiamas į visas oficialiąsias kalbas, spausdinamas ir išdalijamas, taip 
pat jis skelbiama plenarinio posėdžio tinklalapyje. 
 
Galutinis darbotvarkės projektas (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnis) 
 
Išnagrinėjusi frakcijų pateiktus pasiūlymus iš dalies keisti galutinį darbotvarkės projektą, 
Pirmininkų sueiga savo paskutiniame posėdyje prieš atitinkamą mėnesinę sesiją patvirtina galutinį 
darbotvarkės projektą.  
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-153+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-154+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-153+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//LT


 

 

Galutinis darbotvarkės projektas verčiamas į visas oficialiąsias kalbas, spausdinamas ir išdalijamas, 
taip pat jis skelbiamas plenarinio posėdžio tinklalapyje. 
 
Darbotvarkės tvirtinimas (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis) 
 
Kiekvienos mėnesinės sesijos pradžioje Parlamentas priima darbotvarkę. Pasiūlymus iš dalies keisti 
galutinį darbotvarkės projektą gali teikti komitetai, frakcijos arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis 
Parlamento narių skaičius. Pakeitimus Parlamento pirmininkas turi gauti ne vėliau kaip prieš valandą 
iki mėnesinės sesijos pradžios. Parlamento pirmininkas gali suteikti žodį pasiūlymo autoriui ir vienam 
pasiūlymui nepritariančiam kalbėtojui. Kiekviena kalba trunka ne ilgiau kaip vieną minutę.  
 
Patvirtintoje darbotvarkėje nurodoma: 
 

įvairių Parlamento procedūrų paaiškinimas (nurodoma eilės tvarka, pagal kurią bus balsuojama dėl 
darbotvarkės klausimų); 

diskusijų ir kitų klausimų sąrašas; 
kiekvieno darbotvarkės punkto informacija (susiję dokumentai ir procedūra);  
kalbėjimo laikas; 
tekstų, susijusių su darbotvarkės klausimais, ir prašymų balsuoti atskirai,  dalimis ir (arba) vardiniu 
būdu pateikimo terminai. 
 
Ji verčiama į visas oficialiąsias kalbas, spausdinama ir išdalijama, taip pat ji skelbiama plenarinio 
posėdžio tinklalapyje. 
 
Darbotvarkės pakeitimai 
 
Patvirtinus darbotvarkę pagal Darbo tvarkos taisykles ją galima keisti tik šiais trimis atvejais: 
 
gavus prašymą dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto svarstymo skubos tvarka 
(163 straipsnis); 

gavus procedūrinį pasiūlymą (žr. 197, 198, 199, 200 ir 201 straipsnius); 
Parlamento pirmininkui pasiūlius (Parlamento pirmininkas tokį pasiūlymą paprastai teikia tik tuo 
atveju, jei dėl jo susitarė frakcijos). 
 
Jei prašymas iš dalies keisti darbotvarkę atmetamas, tos pačios mėnesinės sesijos metu vėl jo pateikti 

negalima. 

 

2.3 DISKUSIJOS 
 
Diskusijų laikas 
 
Plenarinių posėdžių diskusijas galima stebėti gyvai plenarinio posėdžio tinklalapyje. Numatomas 
būsimų diskusijų laikas ir kalbėtojų sąrašas skelbiami ir atnaujinami tikruoju laiku. 
 
Diskusijų ar balsavimo atidėjimas (Darbo tvarkos taisyklių 200 straipsnis) 
 
Prieš prasidedant diskusijoms frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių 
skaičius gali pateikti pasiūlymą atidėti diskusijas iki tam tikros datos ir valandos. Apie ketinimą pateikti 
pasiūlymą atidėti diskusijas turi būti pranešta pirmininkui ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias 
valandas, pirmininkas nedelsdamas apie tai informuoja Parlamentą.  Jei pasiūlymas atmetamas, tos 
pačios mėnesinės sesijos metu vėl jo pateikti negalima. 
 
Prieš balsavimą ar jo metu be išankstinio įspėjimo frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt 
Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą balsavimą atidėti. Dėl tokio pasiūlymo balsuojama nedelsiant. 
 
Diskusijų pabaiga (Darbo tvarkos taisyklių 199 straipsnis) 
 
Pirmininkui pasiūlius arba frakcijai ar ne mažiau kaip žemą ribą siekiančiam Parlamento narių skaičiui 
paprašius, diskusijos gali būti baigtos, nebaigus kalbėti visiems į kalbėtojų sąrašą įtrauktiems 
Parlamento nariams. Dėl tokio pasiūlymo ar prašymo balsuojama nedelsiant. 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-158+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-163+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-197+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-198+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-199+DOC+XML+V0//LT
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-201+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-200+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-199+DOC+XML+V0//LT


 

 

 
Jeigu pasiūlymas ar reikalavimas priimamas, kalbėti gali tik vienas kiekvienos diskusijose 
nedalyvavusios frakcijos narys. 
 
Jei pasiūlymas ar prašymas atmetamas, jį vėl tų pačių diskusijų metu pateikti gali tik Parlamento 
pirmininkas.  
 
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 174 straipsnį Parlamento pirmininkas turi teisę pareikalauti liautis teikti 
nereikalingus pasiūlymus, pavyzdžiui, dėl darbo tvarkos, dėl procedūros, paaiškinimus dėl balsavimo 
ar prašymus dėl atskiro balsavimo, balsavimo dalimis ar vardinio balsavimo, kai jis įsitikinęs, kad tais 
pasiūlymais ar prašymais akivaizdžiai siekiama ilgam laikui itin sutrukdyti Parlamento darbą arba 
pažeisti kitų Parlamento narių teises, ir dėl tų pasiūlymų ar prašymų taip atsitiktų.  

 

2.4 TERMINAI 
 
Pakeitimų pateikimo terminai 
 
Įprastas tekstų, dėl kurių balsuojama per plenarinius posėdžius, pakeitimų pateikimo terminas – 
savaitės, einančios prieš Strasbūre arba Briuselyje vykstančią sesiją, trečiadienį, 13.00 val. 
 
Per mėnesinę sesiją gali būti patvirtinti įvairūs terminai, ypač dėl naujų klausimų, įtrauktų  
į galutinį darbotvarkės projektą arba pačią darbotvarkę.  
 
Terminai skelbiami sesijos darbotvarkėje ir plenarinio posėdžio tinklalapyje. 

Prašymų balsuoti atskirai, dalimis arba vardiniu būdu pateikimo terminai 
 
Frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali paprašyti balsuoti 
atskirai, dalimis arba vardiniu būdu. Šis prašymas turi būti pateiktas raštu ir ne vėliau kaip bals avimo 
išvakarėse, jeigu Parlamento pirmininkas nenustato kito termino. Viena frakcija per vieną mėnesinę 
sesiją negali pateikti daugiau kaip šimto prašymų dėl vardinio balsavimo.  
 
Kai Parlamentas priima sprendimą remdamasis pranešimu, bet koks vienas balsavimas ir (arba) 

galutinis balsavimas vykdomas vardiniu būdu (188 straipsnis). Tai netaikoma pranešimams, 
susijusiems su imuniteto procedūromis (Darbo tvarkos taisyklių 8 straipsnio 2 dalis ir 9 straipsnio 4, 7 ir 

9 dalys). 

 
Terminai, susiję su teisėkūros procedūromis 
 
Terminus, susijusius su teisėkūros procedūromis, skelbia Parlamento pirmininkas ir jie yra privalomi. 
Darbo tvarkos taisyklėse nustatyti terminai, susiję su teisėkūros procedūromis, gali būti apskaičiuojami 
remiantis paskelbtais terminais. Atitinkamo plenarinio posėdžio protokole pateikiama daugiau su 
paskelbtais terminais susijusios informacijos. 
 

 
2.5 SKUBOS TVARKA (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 
 
Prašymą skubos tvarka surengti diskusijas dėl pasiūlymo, pateikto Parlamentui, Parlamentui gali 
pateikti Parlamento pirmininkas, komitetas, frakcija, ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento 
narių skaičius, Komisija arba Taryba. Šis prašymas turi būti pateiktas raštu ir turi būti motyvuotas.  
 
Dėl šio prašymo balsuojama plenarinio posėdžio, kuris vyksta po posėdžio, kuriame buvo paskelbta 
apie šį prašymą, pradžioje. Prieš balsavimą kalbėti ne ilgiau kaip po 3 minutes gali tik prašymo teikėjas, 
vienas kalbėtojas, nepritariantis prašymui, ir atsakingo komiteto pirmininkas ir (arba) pranešėjas. 
Parlamento pirmininkas nustato diskusijų ir balsavimo dėl jų laiką.  
 
Taip pat žr. skirsnį „Procedūra be diskusijų arba pakeitimų“ (5.3 dalyje „Balsavimo procedūra“) ir  
sk irsnį „Pakeitimai. Supaprastinta procedūra“ (5.1 dalyje „Pakeitimai“).  
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2.6 IŠKILMINGI POSĖDŽIAI 
 
Iškilmingas posėdis – tai posėdis, rengiamas oficialiojo (pvz., valstybės vadovo arba ministro 
pirmininko) vizito, į kurį atvykstama Parlamento pirmininko kvietimu (pasikonsultavus su Pirmininkų 
sueiga) proga. 
 
Oficialiai svečias pasodinamas ant pakylos Pirmininkui iš dešinės. Po trumpos Pirmininko sveikinimo 
kalbos oficialusis svečias kreipiasi į Parlamentą iš plenarinių posėdžių salės centrinės kalbėjimo 
tribūnos. 
 
Šiai kalbai per Parlamento plenarinį posėdį, paprastai numatoma 30 minučių ir ji  dažniausiai sakoma 
prieš balsavimą. 
 
Sacharovo premija 
 
Europos Parlamentas Sacharovo premiją už minties laisvę įsteigė 1988 m. Premija skiriama asmenims, 
ypatingai prisidėjusiems prie kovos už žmogaus teises visame pasaulyje, ja atkreipiamas dėmesys į 
žmogaus teisių pažeidimus ir paremiami kandidatai ir jų kova. Ši premija įteikiama kasmet iškilmingame 
Parlamento posėdyje, paprastai vykstančiame gruodžio mėn.  
 
Sacharovo premijos skyrimo programa organizuojama ir rengiama panašiai, kaip oficialus vizitas.  

 



 

 

3. POSĖDŽIŲ VIETA, PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ SALĖ, 

LANKYTOJAMS SKIRTOS VIETOS 

 
Parlamentas kiekvieną mėnesį Strasbūre rengia keturių dienų sesiją (pirmadieniais – ketvirtadieniais). 
Papildomos mėnesinės sesijos rengiamos Briuselyje. Rengiama kiekvienos mėnesinės sesijos 
darbotvarkė. 
 
Įėjimas į posėdžių salę 
 
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnį į posėdžių salę įleidžiami tik Parlamento nariai, Komisijos ir 
Tarybos nariai, Parlamento generalinis sekretorius, darbuotojai, kurie salėje turi būti dėl savo pareigų 
pobūdžio, ir Parlamento pirmininko pakviesti asmenys. 
 
Tam tikras vietų skaičius plenarinių posėdžių salėje skiriamas frakcijų darbuotojams. Jie gali įeiti į salę 
tik tada, kai tikrai būtina padėti ten esantiems Parlamento nariams vykdyti savo pareigas. Jie privalo 
turėti specialų leidimą ir visuomet nešioti leidimą taip, kad jis būtų aiškiai matomas. 
 
Parlamento pareigūnai įleidžiami į salę tik išskirtiniais atvejais ir tik tada, kai tikrai būtina padėti ten 
esantiems Parlamento nariams vykdyti savo pareigas. Jie privalo turėti specialų leidimą ir visuomet 
nešioti leidimą taip, kad jis būtų aiškiai matomas. Su Parlamento darbu susijusius dokumentus gali 
paskirstyti tik salės tvarkdariai, posėdžio pirmininkui leidus. 
 
Prašymai surengti grupių vizitus 
 
Prašymai surengti grupių vizitus gali būti siunčiami toliau nurodytais adresais: 
 
Vizitai į Briuselį ir Strasbūrą per plenarines sesijas: 
 

EUROPOS PARLAMENTAS 
Vizitų ir seminarų skyrius 

PHS 01C003 
rue Wiertz 60 
1047 Brussels 

BELGIUM 
Tel.: +32/2 283 20 51  

E. paštas: visit@europarl.europa.eu 
 

Vizitai į Strasbūrą ne plenarinių sesijų metu: 
 

EUROPOS PARLAMENTAS 
Strasbūre rengiamų konferencijų ir paslaugų lankytojams skyrius 

1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 9104 

67070 Strasbourg Cedex 
FRANCE 

Tel.: +33 3 88 1 72007 / 720 08 / 73 124 

E. paštas: VisitesStrasbourg@europarl.europa.eu 
 

Daugiau informacijos: https://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visitor-offer 

 
Įėjimas į stebėjimo ložes 
 
Parlamento diskusijos yra viešos, jeigu Parlamentas nenusprendžia kitaip. Į stebėjimo ložes įleidžiami 
tik Parlamento pirmininko ar atitinkamų Generalinio sekretoriato tarnybų leidimą turintys asmenys.  
 
Protokolo skyrius nuolat rezervuoja oficialiems asmenims skirtų ložių vietas oficialioms delegacijoms, 
diplomatinio korpuso ir nacionalinių parlamentų nariams bei kitiems svarbiems asmenims. Prašymai 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-166+DOC+XML+V0//LT
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https://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visitor-offer


 

 

išduoti leidimą patekti į oficialiems asmenims skirtas ložes pateikiami Vadovybės genera linio direktorato 
Protokolo skyriui. Iš esmės tik šie asmenys gali patekti į oficialiems asmenims skirtas ložes. 
 
Įėjimą į žiniasklaidos atstovams skirtas ložes reglamentuoja Fotografų ir televizijos filmavimo grupių 
darbą Europos Parlamento patalpose reglamentuojančios taisyklės. Nuolat rezervuojamos vietos 
akredituotiems žiniasklaidos atstovams.  
 
Nuolat rezervuojamos vietos Parlamento remiamoms lankytojų grupėms arba Parlamento nario 
pakviestoms lankytojų grupėms. Prašymai išduoti leidimą patekti į stebėjimo ložes pateikiami 
 
Komunikacijos generalinio direktorato Vizitų ir seminarų skyriui Leidimai galioja ribotą laiką, kuris negali 
būti ilgesnis nei 1 valanda. 
 
Parlamento nario pakviestos mažesnės nei 9 asmenų grupės ir kiti lankytojai įleidžiami tik tuomet, jei 
yra laisvų vietų. Jie privalo turėti Apsaugos ir Akreditavimo skyrių išduotą leidimą. Tokie leidimai 
išduodami tik patekti į atitinkamos dienos plenarinį posėdį, o jų galiojimo laikas negali būti ilgesnis nei 
viena diena. Leidimo turėtojas privalo jį parodyti kiekvieną kartą, kai to paprašoma. 
 
Individualūs lankytojai sesiją gali stebėti ne ilgiau kaip vieną valandą. Atvykusieji anksčiausiai įleidžiami 
pirmi. Strasbūre individualūs lankytojai lankytojų ložėje diskusijas gali stebėti ne ilgiau kaip vieną 
valandą 17.00–18.00 val. pirmadieniais, 9.00–12.00 val. antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais, 
ir 15.00–18.00 val. antradieniais ir trečiadieniais.  
 
Pareigūnai, frakcijų darbuotojai, Parlamento narių padėjėjai arba nuolatiniai lankytojai įleidžiami, jei 
ložėse yra laisvų vietų. Jei reikia, jie įleidžiami į atskirą patalpą, kurioje vyksta tiesioginė transliacija iš 
plenarinių posėdžių salės.  
 
Protokolo skyrius ir Vizitų ir seminarų skyrius tinkamu laiku pateikia Plenarinių posėdžių direktoratui 
informaciją apie stebėjimo ložėse esančias oficialias delegacijas arba lankytojų grupes, kad posėdžio 
pirmininkas žinotų jų tapatybę. 
 
Per oficialius posėdžius gali būti nustatytos specialios priemonės dėl įėjimo į oficialiems asmenims 
skirtas ložes ir viešąsias stebėjimo ložes. 
 
Elgesys plenarinių posėdžių salėje 
 
Stebėjimo ložėse esantys asmenys turi sėdėti ir laikytis tylos. Jie turi susilaikyti nuo bet kokio 
Parlamento orumą žeminančio ar Parlamento darbą trikdančio elgesio. 
 
Draudžiama reikšti pritarimą ar nepasitenkinimą (Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnis) ir fotografuoti 
(išskyrus tuos atvejus, kai gautas išankstinis leidimas, ir su sąlyga, kad nebus naudojama papildoma 
apšvietimo įranga arba blykstės). 
 
Stebėjimo ložėse taip pat draudžiama naudotis mobiliojo ryšio telefonais, rūkyti, valgyti arba gerti.  
 
Stebėjimo ložėse esantys asmenys privalo atsistoti tuomet, kai Parlamentas tylos minute išreiškia 
pagarbą. 
 
Stebėjimo ložėse esantys asmenys supažindinami su tinkamo elgesio Parlamente taisyklėmis. Už 
lankytojams skirtas vietas atsakingi Parlamento darbuotojai gali paprašyti laikytis tvarkos ir, jei reikia, 
išprašyti iš stebėjimo ložių asmenis, kurių apranga ar elgesys neatitinka šių taisyklių. 
 
Filmavimas 
 
Per mėnesines sesijas televizijos ir kino operatoriai ir fotografai gali nuolat patekti žiniasklaidos ložę, iš 
kurios matyti plenarinių posėdžių salė. 
 
Leidimus, pažymėtus raide „T“ (pranc. Tribune – stebėjimo ložė), išduoda Spaudos tarnybos Garso ir 
vaizdo skyrius kiekvienai mėnesinei sesijai. 
 
Stebėjimo ložėse draudžiama naudoti papildomą apšvietimo įrangą ir blykstes.  
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4. DISKUSIJŲ ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

Plenarinius posėdžius visų pirma sudaro laikas, skirtas diskusijoms ir balsavimui (daugiau 
informacijos apie balsavimą pateikiama 5 skyriuje „Balsavimo organizavimas ir eiga“).  
 
Esminės diskusijos – tai diskusijos, kurias parenka Pirmininkų sueiga, nes jos  turi didelę politinę reikšmę 
ir dažnai vyksta trečiadienio rytą Strasbūre. Esminių diskusijų metu negali būti rengiamos jokios kitos 
diskusijos. 

 
4.1 DISKUSIJŲ RŪŠYS 
 
Komitetų pranešimai (išsamios diskusijos) 
 
Iš pradžių dėl pranešimo diskutuojama, o paskui jis pateikiamas balsuoti. Išsamios diskusijos 
paprastai vyksta tokia tvarka: 
 
pranešėjas (-ai), 

Taryba (jei dalyvauja), 
Komisija, 

nuomonės referentai, 
kalbėtojai, įtraukti į kalbėtojų sąrašą, 
kalbėtojai pagal procedūrą „prašau žodžio“, 

Komisija, 
Taryba (jei dalyvauja), 
pranešėjas (-ai). 
 
Pranešėjams skiriamos šešios minutės kalbėti. Šis laikas neišskaičiuojamas iš frakcijoms skirto laiko.  
 
Nuomonių referentams skiriama viena minutė kalbėti. Šis laikas neišskaičiuojamas iš frakcijoms  skirto 
laiko. 
 
Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl pranešimų, kurie komitete priimti labai didele balsų dauguma, gali būti 
balsuojama 
be diskusijų (Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnis). 
 
Komitetų pranešimai (trumpas pristatymas) (Darbo tvarkos taisyklių 160 straipsnis) 
 
Trumpus pristatymus sudaro pranešėjo kalba (4 minutės) ir Komisijos atsakymas. Po to vyksta iki 
10 minučių trunkančios diskusijos, kurių metu pirmininkas gali leisti nariams kalbėti ne ilgiau kaip vieną 
minutę pagal procedūrą „prašau žodžio“. 
 
Pagal įprastą praktiką trumpi pristatymai daromi tokia tvarka:  
 
pranešėjas – 4 min, 

kalbėtojai pagal procedūrą „prašau žodžio“ – 5 min (orientacinis laikas), 

Komisija – 5 min. 

Kitų institucijų pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis) 
 
Gali būti rengiamos diskusijos dėl Europos Vadovų Tarybos, Tarybos, Komisijos arba Komisijos 
pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 
pareiškimų. Diskusijos gali būti baigiamos priimant rezoliuciją. 
 
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui 
ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai (Darbo tvarkos 
taisyklių 136 straipsnis) 
 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, su prašymu įtraukti juos į Parlamento darbotvarkę gali pateikti 
komitetas, frakcijos arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius (5 proc. visų 
Parlamento narių). Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar įrašyti tuos klausimus į darbotvarkės projektą 
pagal 157 straipsnį. 
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Jei klausimą teikia komitetas, klausimo teikėjui suteikiamos penkios minutės klausimui pateikti.  
 
Frakcijų ar ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus pateiktų klausimų, į kuriuos 
atsakoma žodžiu, atveju kiekvienam klausimo teikėjui suteikiamos dvi minutės klausimui pateikti. 
 
Klausimą Parlamente gali pateikti klausimo teikėjų iš anksto paskirtas Parlamento narys. Jei šis 
Parlamento narys nedalyvauja, klausimas anuliuojamas. 
Diskusijos dėl vieno ar kelių klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, gali būti baigiamos priimant 
rezoliuciją. 
 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų 
(Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) 
 
Vieną kartą per mėnesį, ketvirtadienį, Strasbūre Parlamentas rengia diskusijas dėl žmogaus teisių, 
demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų. Kiekvieną kartą pasirenkami trys klausimai. 
Klausimas negali būti įrašytas į darbotvarkę šioms diskusijoms, jei jis jau yra įrašytas į tos mėnesinės 
sesijos darbotvarkę. Bendras diskusijoms skirtas laikas neturėtų viršyti 60 minučių. 
 
Diskusijas pradeda pasiūlymų dėl rezoliucijų autoriai; kiekvienam jų suteikiama viena minutė. Po jų 
kalba kalbėtojai frakcijų vardu. Visose diskusijose kalboms pagal procedūrą „prašau žodžio“ skiriama 
po dvi minutes. Diskusijas baigia Komisija. 
 
Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų vyksta iš karto po diskusijų.  
 
Išplėstiniai paklausimai, į kuriuos atsakoma raštu (Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis) 
 
Išplėstiniai paklausimai yra klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir kuriuos Tarybai, Komisijai arba 
Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai teikia frakcija.  

Gavus raštišką atsakymą, išplėstinis paklausimas įtraukiamas į galutinį Parlamento darbotvarkės 

projektą, jeigu to prašo ne mažiau kaip vidutinę ribą (10 proc. visų Parlamento narių) siekiantis 
Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os). 

Jeigu adresatas į paklausimą neatsako per šešias savaites nuo paklausimo perdavimo jam dienos, šis 
paklausimas jo autoriaus prašymu įrašomas į galutinį Parlamento darbotvarkės projektą. 

Tos pačios mėnesinės sesijos metu negali būti svarstomi daugiau kaip trys išplėstiniai paklausimai. Jei 

per tą pačią mėnesinę sesiją prašoma surengti diskusijas dėl daugiau kaip trijų išplėstinių paklausimų, 
Pirmininkų sueiga įtraukia juos į galutinį darbotvarkės projektą tokia eilės tvarka, kokia gavo tuos 
prašymus surengti diskusijas. 

Išplėstinį paklausimą Parlamente pateikia Parlamento narių, prašančių surengti diskusijas, iš anksto 
paskirtas Parlamento narys. Jei šis Parlamento narys nedalyvauja, išplėstinis paklausimas 
anuliuojamas. Autoriui skiriamos dvi minutės kalbėti. 

Kasmet gali būti pateikiama ne daugiau kaip 30 išplėstinių paklausimų. Jie frakcijoms paskirstomi 
sąžiningai ir kiekviena frakcija gali pateikti ne daugiau kaip vieną paklausimą per mėnesį.  
 
Diskusijos aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 
 
Per kiekvieną mėnesinę sesiją vyksta vienos ar dvi 1 val. trukmės diskusijos itin svarbia ES politikai 
aktualia tema. Kiekviena frakcija turi teisę paprašyti bent vienos diskusijos per metus. Pirmininkų sueiga 
užtikrina sąžiningą prašymų paskirstymą.  
 
Jei keturių penktadalių dauguma Pirmininkų sueiga nesutinka su teminės diskusijos tema, ji ta tema 
nerengiama.  
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-144+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-139+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-162+DOC+XML+V0//LT


 

 

Diskusijas pradeda temą pasiūliusios frakcijos atstovas. Jam kalbėti suteikiamos keturios minutės. Per 
šias diskusija netaikome nei procedūra „prašau žodžio“, nei mėlynosios kortelės procedūra. 
 
 
 
Neeilinės diskusijos (Darbo tvarkos taisyklių 161 straipsnis) 
 
161 straipsnyje nustatyta galimybė paprašius frakcijai arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiančiam 
Parlamento narių skaičiui surengti neeilines diskusijas dėl labai svarbaus klausimo. Diskusijos negali 
trukti ilgiau nei 60 minučių ir jos baigiamos nepriimant rezoliucijos. 
 
Praktiškai ši nuostata taikoma labai retai. 
 
Klausimų valanda (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis) 
 
Per kiekvieną Parlamento mėnesinę sesiją gali būti rengiama ne ilgesnės kaip 90 minučių trukmės 
klausimų Komisijai valanda viena ar daugiau konkrečių horizontaliųjų temų, dėl kurių Pirmininkų sueiga 
priima sprendimą likus mėnesiui iki mėnesinės sesijos pradžios. 
 
Į klausimų valandą kviečiamų Komisijos narių atsakomybės sritis turi būti susijusi su konkrečia 
horizontaliąja tema ar temomis, dėl kurių jiems pateikiami klausimai. Vienos Parlamento mėnesinės 
sesijos metu klausimų valandoje gali dalyvauti du Komisijos nariai numatant galimybę leisti dalyvauti 
trečiam Komisijos nariui, atsižvelgiant į konkrečią klausimų valandai pasirinktą horizontaliąją temą ar 
temas. 
 
Laikas per klausimų valandą nėra iš anksto specialiai paskirstomas. Pirmininkas kiek įmanoma labiau 
užtikrina, kad būtų suteikta galimybė paeiliui pateikti klausimus skirtingų politinių pažiūrų ir skirtingoms 
valstybėms narėms atstovaujantiems Parlamento nariams. Klausimai ir papildomi klausimai turi būti 
tiesiogiai susiję su konkrečia horizontaliąja tema, dėl kurios Pirmininkų sueiga priima sprendimą likus 
mėnesiui iki mėnesinės sesijos pradžios. Pirmininkas gali spręsti jų priimtinumo klausimą.  
 
Parlamento nariui suteikiama viena minutė klausimui užduoti, o Komisijos nariui – dvi minutės  
į jį atsakyti. Parlamento narys gali užduoti papildomą 30 sekundžių trukmės klausimą, tiesiogiai susijusį 
su pagrindiniu klausimu. Komisijos nariui suteikiamos dvi minutės papildomam atsakymui. 
 
Praktiškai ši nuostata taikoma labai retai. 
 
Viešieji svarstymai ir diskusijos dėl piliečių iniciatyvų (Darbo tvarkos taisyklių 222 straipsnis) 
 
Pasibaigus viešajam svarstymui, Parlamentas per plenarinį posėdį surengia diskusijas dėl kiekvienos 
Komisijos registre paskelbtos piliečių iniciatyvos. Tos diskusijos gali būti baigiamos priimant rezoliuciją. 
 

 
4.2 DISKUSIJŲ PROCEDŪROS 
 
Procedūra „prašau žodžio“ (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnio 6 dalis) 
 
Siekiant, kad diskusijos būtų spontaniškesnės ir kad Parlamento nariai aktyviau jose dalyvautų, 
skiriamas laikas trumpoms Parlamento narių kalboms (ne ilgesnėms kaip 1 minutė) pagal procedūrą 
„prašau žodžio“. Šios kalbos sakomos pasibaigus įprastam kalbėtojų sąrašui, prieš pat baigiamąsias 
Komisijos, Tarybos ir pranešėjo (-ų) kalbas (prireikus).  
 
Darbotvarkėje numatomas penkių minučių laikas kalboms pagal procedūrą „prašau žodžio“, tačiau 
pirmininkas pagal 171 straipsnį gali šioms kalboms skirtą laiką sutrumpinti arba pailginti, 
atsižvelgdamas į tai, kiek turima laiko. 
 
Norintys kalbėti pagal šią procedūrą Parlamento nariai turi patraukti pirmininko dėmesį pakeldami 
ranką. Pirmenybė bus teikiama Parlamento nariams, kurie dalyvavo visoje diskusijoje ir kurie nekalbėjo 
per diskusiją arba tam tikru plenarinio posėdžio laiku, kai vyko diskusija.  
 
Apskritai pirmininkas siekia užtikrinti, kad per procedūrą „prašau žodžio“ būtų išlaikyta pusiausvyra ir 
kad paeiliui pakalbėtų skirtingų frakcijų ir skirtingų valstybių narių kalbėtojai. 
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Išimties tvarka, kai tvirtinamas galutinis darbotvarkės projektas, Pirmininkų sueiga gali nuspręsti, kad 
diskusijose kalbės tik po vieną kiekvienos frakcijos atstovą ir nebus taikoma nei procedūra „prašau  
žodžio“, nei mėlynosios kortelės procedūra. 
 

 

Mėlynosios kortelės procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnio 8 dalis) 
 
Pirmininkas gali suteikti žodį Parlamento nariams, kurie pakėlę mėlynąją kortelę parodo, kad kalbant 
kitam nariui norėtų pateikti jam klausimą, bet ne ilgiau kaip per pusę minutės, jei kalbėtojas sutinka ir 
jei pirmininkas įsitikinęs, kad dėl to nebus trukdoma diskusijoms. 
 
Jeigu, Parlamento nariui pakėlus mėlynąją kortelę, pirmininkas mano, kad klausimą užduoti tikslinga, 
jis, prieš suteikdamas žodį mėlynąją kortelę pakėlusiam nariui, paklausia kalbėtojo (paprastai jam 
baigus kalbėti), ar šis sutinka, kad jam būtų užduotas k lausimas.  
 
Klausimas turi būti susijęs su tuo, ką Parlamento narys pasakė. Pirmininkas siekia užtikrinti, kad nebūtų 
didelio frakcijų, kurioms priklauso kalbantys nariai, politinių pažiūrų disbalanso. Mėlynosios kortelės 
kalbėtojui suteikiama 30 sekundžių klausimui paklausti, o kalbėtojui, kuriam pateiktas klausimas, – 30 
sekundžių į jį atsakyti. Kalbėtoją pirmininko nuožiūra gali pertraukti daugiau kaip vienas mėlynosios 
kortelės turėtojas. Parlamento narys diskusijų metu gali mėlynąja kortele naudotis ne  vieną kartą. 
Pirmininkas nusprendžia, ar patenkinti jo prašymą, ar ne.  
 
Pranešėją arba kalbantįjį pagal procedūrą „prašau žodžio“ taip pat gali pertraukti mėlynosios kortelės 
turėtojas. Mėlynosios kortelės klausimai negali būti pateikiami kitų institucijų atstovams. 
 
Išimties tvarka, kai tvirtinamas galutinis darbotvarkės projektas, Pirmininkų sueiga gali nuspręsti, kad 
diskusijose kalbės tik po vieną kiekvienos frakcijos atstovą ir nebus taikoma nei procedūra „prašau 
žodžio“, nei mėlynosios kortelės procedūra. 
 

 

4.3 PLENARINIAME POSĖDYJE SAKOMOS KALBOS 
 
Parlamento nariai, pageidaujantys kalbėti per plenarinio posėdžio darbotvarkėje numatytas diskusijas, 
turėtų paprašyti savo frakcijos skirti jiems kalbėjimo laiką. Kitu atveju jie gali prašyti kalbėti pagal 
procedūrą „prašau žodžio“ (žr. 4.2 punktą). 
 
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 (Darbo 
tvarkos taisyklių 171 straipsnio 11 dalis). 
 
Kalbėtojai 
 
Parlamento nariai kalba atsistoję iš savo vietų ir kreipiasi į Parlamento pirmininką arba jo pavaduotoją. 
 
Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėjimo eilės tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 
 
Kalbėjimo laikas paskirstomas visai mėnesinei sesijai ir nurodomas mėnesinės sesijos dokumente 
„Darbotvarkė“. Šia informacija naudojasi frakcijos skirstydamos kalbėjimo laiką ir sudarydamos 
kalbėtojų sąrašą.  
 
Paskirstant kalbėjimo per plenarinį posėdį laiką atsižvelgiama į tai, kad neįgaliems Parlamento nariams 
gali prireikti daugiau laiko.  
 
Kalbėjimo eilės tvarka skiriasi priklausomai nuo diskusijų rūšies.  
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A. Diskusijos dėl pranešimo (įprasta teisėkūros procedūra, pritarimo procedūra, konsultavimosi  
procedūra ir pranešimai savo iniciatyva1) 
 
Kai diskutuojama dėl pranešimo, Komisija ir Taryba paprastai išklausomos iš karto po to, kai pranešėjas 
pristato pranešimą. Komisijos ir Tarybos atstovams ir pranešėjui (-ams) žodis gali būti dar kartą 
suteiktas diskusijų pabaigoje, visų pirma, kad jie galėtų atsakyti į Parlamento narių pareiškimus. 
 
Tai reiškia (su tam tikromis išimtimis), kad kalbėjimo eilės tvarka per visas įprastas diskusijas yra tokia: 
1. pranešėjas (-ai), 
2. Taryba (jei dalyvauja)2, 

3. Komisija3, 

4. nuomonės referentai, 
5. kiti kalbėtojai, įtraukti į kalbėtojų sąrašą, 
6. kalbėtojai pagal procedūrą „prašau žodžio“, 
7. Komisija, 

8. Taryba (jei dalyvauja),  

9. pranešėjas (-ai). 
 
B. Specialių diskusijų dėl pranešimų atvejai 
 
a) Kitų institucijų metinės ataskaitos (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis): 
 
1. pranešėjas,  
2. pakviesta institucija, 
3. Komisija (galbūt), 
4. nuomonės referentai, 
5. kiti kalbėtojai, įtraukti į kalbėtojų sąrašą, 
6. kalbėtojai pagal procedūrą „prašau žodžio“, 
7. Komisija, 

8. pranešėjas. 
 
b) Trumpi pristatymai: 
 
1. pranešėjas, 
2. kalbėtojai pagal procedūrą „prašau žodžio“, 
3. Komisija. 
 
c) Darbo tvarkos taisyklių keitimas (REG). 
 
Apskritai nei Taryba, nei Komisija nedalyvauja šios rūšies diskusijose, taigi jos struktūra yra tokia:  
 
1. pranešėjas, 
2. kalbėtojai, įtraukti į kalbėtojų sąrašą, 
3. kalbėtojai pagal procedūrą „prašau žodžio“, 
4. pranešėjas. 
 
C. Kitos procedūros 
 
a) Europos Vadovų Tarybos, Tarybos, Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio, Komisijos pareiškimas (-ai) (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis): 
 
1. atitinkama (-os) institucija (-os), 
2. kalbėtojai, įtraukti į kalbėtojų sąrašą, 
3. kalbėtojai pagal procedūrą „prašau žodžio“, 
4. atitinkama (-os) institucija (-os), 
5. Visi kalbėtojai atvirkštine tvarka (galbūt). 

                                                             
1
 Pranešimai savo iniciatyva, dėl kurių nedaromi trumpi pristatymai.  

2
 Svarstant pranešimus dėl klausimų, kurie priklauso Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 

reikalams ir saugumo politikai kompetencijai, pastarasis kalba po pranešėjo. Tuo atveju, kai Komisijos pirmininko pavaduotojas 
ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis negali dalyvauti, jis nusprendžia, ar j į pakeis tuo metu Tarybai pirmininkaujančios valstybės 

narės atstovas arba Komisijos narys. 
3 Žr. ankstesnę išnašą. 
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b) Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis): 
 
1. klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, teikėjai, 
2. atitinkama (-os) institucija (-os), 
3. kalbėtojai, įtraukti į kalbėtojų sąrašą, 
4. kalbėtojai pagal procedūrą „prašau žodžio“, 
5. atitinkama (-os) institucija (-os). 
 
 
c) Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo 
tvarkos taisyklių 144 straipsnis): 
 
1. pasiūlymų dėl rezoliucijų autoriai, 
2. kalbėtojai, įtraukti į kalbėtojų sąrašą, 
3. kalbėtojai pagal procedūrą „prašau žodžio“, 
4. Komisija. 
 
d) Diskusija aktualia tema frakcijos prašymu (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis): 
 
1. kalbėtojas frakcijos, prašančios surengti diskusiją aktualia tema, vardu, 
2. Taryba (jei dalyvauja),  

3. Komisija (jei dalyvauja),  

4. kiti kalbėtojai, įtraukti į kalbėtojų sąrašą, 
5. Komisija (jei dalyvauja),  

8. Taryba (jei dalyvauja).  

 
e) Išplėstiniai paklausimai, į kuriuos atsakoma raštu (Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis): 
 
1. išplėstinio (-ų) paklausimo (-ų) teikėjas (-ai), 
2. atitinkama (-os) institucija (-os), 
3. kalbėtojai, įtraukti į kalbėtojų sąrašą, 
4. kalbėtojai pagal procedūrą „prašau žodžio“, 
5. atitinkama (-os) institucija (-os). 
 
 
D. Bendrieji principai 

 
1. Europos Vadovų Tarybos, Tarybos, Komisijos pirmininko pavaduotojo-vyriausiojo įgaliotinio, 
Komisijos ir pakviestų institucijų 
prašoma neviršyti darbotvarkėje jiems skirto kalbėjimo laiko. 
 
2. Procedūra „prašau žodžio“ netaikoma ir mėlynosios kortelės klausimų neužduodama  
diskusijose, kuriose numatyta tik viena kalbėtojų grupė. 
 
3. Klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis), ar pasiūlymų dėl 
rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) autorių 
kalbėjimo tvarka yra klausimų arba pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimo chronologinė tvarka. 
 
Paprastai nustatomas toks ilgiausias kalbėjimo laikas: 
 
Pranešėjas (-ai)  6 min (4 min + 2 min) 
Pranešėjas (-ai) (trumpi pristatymai)  4 min 

 
Nuomonės referentas (-ai)  1 min  
Klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, teikėjas: 
– komiteto vardu 
– frakcijos ar ne mažiau kaip žemą ribą 
siekiančio Parlamento narių skaičius vardu 

  
5 min 
2 min 

Išplėstinio paklausimo teikėjas  2 min 
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Kalbėtojai pagal procedūrą „prašau 
žodžio“ 

 1 min 
 

Paaiškinimai dėl balsavimo 
– frakcijos vardu 
– savo vardu 

194 straipsnis  
2 min 
1 min 

Procedūrinis pasiūlymas 196 straipsnis 1 min 
 

Pareiškimas dėl darbo tvarkos 195 straipsnis 1 min 
Pareiškimas asmeniniu klausimu  173 straipsnis 3 min 

 
 

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis) 
 
Per pirmą kiekvienos mėnesinės sesijos posėdį ne ilgiau kaip pusvalandžiui pirmininkas pagal 
Plenarinių posėdžių organizavimo skyriaus parengtą kalbėtojų sąrašą suteikia žodį Parlamento 
nariams, norintiems atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politikos klausimus. Kiekvienas Parlamento 
narys kalba ne ilgiau kaip vieną minutę. 
 
Kai sakomos vienos minutės kalbos, negali būti pateikiami mėlynosios kortelės klausimai. 
 
Pareiškimai asmeniniu klausimu (Darbo tvarkos taisyklių 173 straipsnis) 
 
Parlamento narių pareiškimai asmeniniu klausimu išklausomi pasibaigus diskusijoms arba tvirtinant 
plenarinio posėdžio, su kuriuo susijęs Parlamento nario prašymas kalbėti, protokolą.  
 
Parlamento nariai negali kalbėti diskusijose svarstytais klausimais, jie tik gali paneigti jiems asmeniškai 
skirtas ir diskusijų metu išsakytas pastabas ar jiems priskirtą nuomonę arba patikslinti savo pačių 
pasakytas kalbas. 
 
Pareiškimai asmeniniu klausimu negali trukti ilgiau kaip tris minutes (jeigu Parlamentas nenusprendžia 
kitaip). 
 
Procedūriniai pasiūlymai (Darbo tvarkos taisyklių 196 straipsnis) 
 
Visų pirma žodis suteikiamas dėl vieno iš šių procedūrinių pasiūlymų: 
 
klausimo paskelbimas nepriimtinu (197 straipsnis); 

klausimo grąžinimas komitetui (198 straipsnis); 
diskusijų pabaiga (199 straipsnis); 
diskusijų ar balsavimo atidėjimas (200 straipsnis); 

plenarinio posėdžio sustabdymas arba pabaiga (201 straipsnis). 
Šiems pasiūlymams teikiama pirmenybė prieš kitus prašymus kalbėti. 
 
Be pasiūlymo autoriaus, dėl šių pasiūlymų gali būti išklausyti tik šie Parlamento nariai: vienas 
kalbėtojas, nepritariantis pasiūlymui, ir atsakingo komiteto pirmininkas arba pranešėjas. Kalbėjimo 
laikas negali viršyti vienos minutes. 
 
Vertimas žodžiu plenarinių posėdžių diskusijose (Darbo tvarkos taisyklių 167 straipsnis) 

Plenarinių posėdžių diskusijos sinchroniškai žodžiu verčiamos į visas oficialiąsias Europos Sąjungos 
kalbas. 
 
Jei kalbėtojas kalba ne oficialiąja kalba, jo kalba nebus verčiama žodžiu ir nebus įrašyta į diskusijų 
stenogramą. 
 
Kalbėtojai gali iš anksto pateikti kalbos, kurią sakys plenariniame posėdyje, tekstą. 
 
Vertimo žodžiu kabinų ir transliavimo kanalų numeriai: 
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1 DE 
vokiečių k. 
 

2 EN 
anglų k. 
 

3 FR 
prancūzų k. 
 

4 IT 
italų k. 
 

5 NL 
nyderlandų 
k. 
 

6 DA 
danų k. 
 

7 EL 
graikų k. 

8 ES 
ispanų k. 

9 PT 
portugalų k. 
 

10 SU 
suomių k. 
 

11 SV 
švedų k. 
 

12 CS 
čekų k. 
 

13 ET 
estų k. 
 

14 LV 
latvių k. 

15 LT 
lietuvių k. 
 

16 HU 
vengrų k. 
 

17 MT 
maltiečių k. 
 

18 PL 
lenkų k. 
 

19 SK 
slovakų k. 
 

20 SL 
slovėnų k. 
 

21 BG 
bulgarų k. 
 

22 RO 
rumunų k. 
 

23 GA 
airių k. 
 

24 HR 
kroatų k. 

    

 

 

4.4 ELGESYS PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE 

 
Elgesio normos (Darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnis) 
 
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnį Parlamento narių turi būti elgesys paremtas abipuse pagarba 
ir Sutartyse, ypač Pagrindinių teisių chartijoje, apibrėžtomis vertybėmis bei principais. Parlamento nariai 
turi gerbti Parlamento orumą ir nekenkti jo reputacijai.  
 
Be to, jie neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui ir neturi trukdyti užtikrinti saugumą ir palaikyti 
tvarką Parlamento patalpose ar kenkti jo įrangos veikimui.  
 
Jie neturi trikdyti sklandžios Parlamento plenarinės sesijos darbo tvarkos ir privalo susilaikyti nuo 
netinkamo elgesio. Jie negali demonstruoti reklamjuosčių. Parlamento diskusijose Parlamento nariai 
neturi vartoti įžeidžiančios kalbos. 
 
Taikant Darbo tvarkos taisykles neturi būti kitaip ribojamas Parlamento diskusijų gyvumas ar suvaržoma 
Parlamento narių žodžio laisvė. 
 
Parlamento nariai turi susilaikyti nuo bet kokios formos psichologinio ar seksualinio priekabiavimo ir 
laikytis Europos Parlamento narių tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodekso, kuris yra pridėtas 
prie Darbo tvarkos taisyklių.  
 
Raginimas laikytis tvarkos (Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnis) 
 
Parlamento pirmininkas paragina laikytis tvarkos visus Parlamento narį, kuris pažeidžia Darbo tvarkos 
taisyklių 10 straipsnyje nustatytas elgesio normas. 
 
Jei pažeidimas kartojasi, Parlamento pirmininkas antrą kartą paragina Parlamento narį laikytis tvarkos, 
ir šis įspėjimas įrašomas į protokolą. 
 
Jei pažeidimas tęsiamas ar padaromas kitas pažeidimas, Parlamento pirmininkas gali iš Parlamento 
nario atimti teisę kalbėti bei išprašyti jį iš salės neleisdamas dalyvauti likusioje plenarinio posėdžio 
dalyje. 
 
Jei dėl trukdymo sutrinka Parlamento darbas, Parlamento pirmininkas, siekdamas atstatyti tvarką, tam 
tikram laikui sustabdo posėdį arba jį pabaigia. 
 
Jei Parlamento narys pažeidžia 11 straipsnį, Parlamento pirmininkas gali nuspręsti nutraukti tiesioginę 
posėdžio transliaciją ir nurodyti iš posėdžio garso ir vaizdo įrašų ištrinti Parlamento nario kalbos dalis, 
kuriomis pažeidžiamas 11 straipsnis. 
 
Nuobaudos (Darbo tvarkos taisyklių 176 straipsnis) 
 
Šiurkštaus 11 straipsnio pažeidimo atvejais Parlamento pirmininkas, atitinkamo nario paprašęs raštu 
pateikti pastabas (arba išklausęs pastabas žodžiu), priima motyvuotą sprendimą, kuriuo skiriama 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-010+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-010+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-175+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-010+DOC+XML+V0//LT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-176+DOC+XML+V0//LT


 

 

tinkama nuobauda. Apie nuobaudą pranešama atitinkamam Parlamento nariui prieš tai, kai apie ją 
paskelbiama per plenarinį posėdį. 
 
Įvertinant konkretų elgesį, būtina atsižvelgti į jo išskirtinį, pasikartojantį ar nuolatinį pobūdį, taip pat ir į 
jo šiurkštumo laipsnį. Atitinkamais atvejais taip pat atsižvelgiama į galimą žalą Europos Parlamento 
orumui ir reputacijai.  
 
Nuobauda gali, be kita ko, apimti laikiną uždraudimą dalyvauti visoje ar tam tikroje Parlamento veikloje, 
nedarant poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje.  
 

  



 

 

5. BALSAVIMO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 
 
Balsavimas per plenarinius posėdžius vyksta po diskusijų, paprastai apie vidurdienį. Kvorumas yra, jei 
į plenarinių posėdžių salę susirenka viena trečioji Parlamento narių. Esant abejonių, Parlamento 
pirmininkas kviečia balsuoti naudojant elektroninę balsavimo sistemą. 
 
Pasibaigus balsavimui pageidaujantys kalbėti Parlamento nariai gali pateikti paaiškinimus dėl 
balsavimo. 
 

 
5.1 PAKEITIMAI 
 
Pakeitimu gali būti siekiama pakeisti bet kokią teksto (pasiūlymo dėl rezoliucijos, teisėkūros rezoliucijos 
projekto ar pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto) dalį ir išbraukti, įterpti ar pakeisti vienus 
žodžius ar skaičius kitais. Pakeitimas turi atitikti tam tikrus priimtinumo kriterijus. 
 
Šie pakeitimai yra parengti stulpeliais (dešiniame stulpelyje siūlomas naujas tekstas). 
 
Pakeitimus, kurie svarstomi plenarinio posėdžio metu, gali teikti tik atsakingas komitetas, frakcija arba 
ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius. 
 
Pakeitimus turi pasirašyti jų rengėjai ir jie turi būti pateikiami raštu atitinkamam Parlamento skyriui. 
Parlamento darbuotojai (Tekstų pateikimo skyrius) yra atsakingi už pakeitimų koordinavimą ir pateikimą 
nuo tada, kai jie pateikiami, ir iki tada, kai dėl jų balsuojama. 
 
Taip pat žr. skirsnį „Pakeitimų pateikimo terminai“ (2.4 dalyje „Terminai“). 
 
Atsakingo komiteto pakeitimai patikrinami Teisėkūros aktų direktorato (teisininkų lingvistų) ir tada 
skelbiami, kad dėl jų būtų balsuojama plenariniame posėdyje, ir pateikiami plenarinio posėdžio 
tinklalapyje. 
 
Kompromisiniai pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 4 dalis) 
 
Parlamento pirmininkas gali nuspręsti, kad pakeitimas, pateiktas pasibaigus pakeitimų teikimo terminui, 
yra priimtinas, jei mano, kad tai yra kompromisinis pakeitimas 
 
Spręsdamas jis gali vadovautis šiais bendraisiais kriterijais:  

 kompromisiniai pakeitimai susiję su tomis teksto dalimis, dėl kurių buvo pateikta pakeitimų iki 
pakeitimų pateikimo termino pabaigos; 

 kompromisinius pakeitimus teikia Parlamento daugumai atstovaujančios frakcijos, atitinkamų 
komitetų pirmininkai ar pranešėjai arba kitų pakeitimų autoriai; 

 pateikus kompromisinius pakeitimus atsiimami visi kiti dėl to paties klausimo pateikti pakeitimai. 
 
Tik Parlamento pirmininkas gali pasiūlyti atsižvelgti į kompromisinius pakeitimus. Kad būtų galima 
pateikti pakeitimą balsuoti, Parlamento pirmininkas turi gauti Parlamento sutikimą, paklausdamas, ar 
yra prieštaraujančių dėl to, kad būtų balsuojama dėl kompromisinio pakeitimo. Jeigu yra, Parlamentas 
sprendžia balsavusiųjų dauguma, ar balsuoti dėl kompromisinio pakeitimo. 
 
Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas (Darbo tvarkos taisyklių 180 straipsnis) 
 
Atsakingas komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius 
(viena dvidešimtoji visų Parlamento narių) arba tam tikrais atvejais viena dešimtoji visų Parlamento 
narių gali teikti pakeitimus, kurie svarstomi plenarinio posėdžio metu. 
 
Pakeitimai turi būti pateikti raštu ir pasirašyti jų autorių. Pakeitimų pateikimo terminą nustato Parlamento 
pirmininkas. 
 
Pakeitimo autorius ar kitas Parlamento narys, kurį vietoj savęs paskiria pakeitimo autorius, gali pristatyti 
pakeitimą diskusijų metu. 
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Paprastai pakeitimai negali būti teikiami balsuoti, kol jie neišspausdinti ir neišdalyti visomis 
oficialiosiomis kalbomis. Tačiau Parlamentas gali balsavusiųjų dauguma nuspręsti balsuoti dėl tokio 
pakeitimo su sąlyga, kad tam neprieštarauja trisdešimt aštuoni Parlamento narių arba, dalyvaujant 
mažiau nei šimtui narių, viena dešimtoji dalyvaujančiųjų.  
 
Frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pateikti alternatyvų 
pasiūlymą dėl rezoliucijos, kuris pakeistų pasiūlymą dėl ne teisėkūros rezoliucijos, esantį kom iteto 
pranešime (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis). Šiuo atveju jo autoriai negali teikti atsakingo 
komiteto pasiūlymo dėl rezoliucijos pakeitimų. Alternatyvus pasiūlymas dėl rezoliucijos negali būti 
ilgesnis nei atsakingo komiteto pasiūlymas dėl rezoliucijos. Parlamentui jis pateikiamas balsuoti vienu 
balsavimu. 
 
Pranešimų savo iniciatyva pakeitimams taikomos specialios nuostatos, įtvirtintos Darbo tvarkos 
taisyklių 54 straipsnio 4 dalyje. Šie pakeitimai gali būti priimtini tik tuo atveju, jei juos pateikia atskiri 
Parlamento nariai, sudarantys ne mažiau kaip vieną dešimtąją Parlamento narių.  Pranešėjas gali 
pateikti pakeitimus siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, gautą po to, kai tekstą priėmė atsakingas 
komitetas. 
 
Plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų atrinkimas komitete (Darbo tvarkos taisyklių 
184 straipsnis) 
 
Kai pateikiama daugiau negu penkiasdešimt pranešimo pakeitimų ir prašymų balsuoti dalimis ar atskiru 
balsavimu, kad jie būtų apsvarstyti plenariniame posėdyje, Parlamento pirmininkas, pasikonsultavęs su 
to komiteto pirmininku, gali jam pasiūlyti balsuoti dėl kiekvieno iš tų pakeitimų ar prašymų komi tete. 
Pakeitimai ar prašymai balsuoti dalimis ar atskiru balsavimu, nesurinkę šiame etape vienos trečiosios 
komiteto narių balsų, neteikiami balsuoti. 
 
Balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnis) 
 
Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta, kokia eilės tvarka pakeitimai teikiami balsuoti plenariniuose 
posėdžiuose. 
 
Padedamas atitinkamo Parlamento padalinio (Tekstų pateikimo skyriaus), Parlamento pirmininkas 
parengia kiekvieno teksto, dėl kurio darbotvarkėje numatoma balsuoti, balsavimo sąrašą. 
 
Taip pat žr. skirsnį „Balsavimo procedūra. Antrasis svarstymas“ (5.3 dalyje „Balsavimo procedūra“).  
Taip pat žr. skirsnį „Balsavimo procedūra. Trečiasis svarstymas“ (5.3 dalyje „Balsavimo procedūra“).  
 
Jeigu du ar daugiau vienas su kitu nesuderinami pakeitimai taikomi tai pačiai teksto daliai, labiausiai 
nutolęs nuo pirminio teksto pakeitimas turi pirmumą ir dėl jo balsuojama pirmiausia. Jei priimamas šis 
pakeitimas, kiti pakeitimai atkrenta. Jei jis atmetamas, balsuojama dėl kito pirmumą turinčio pakeitimo 
ir taip dėl visų kitų likusių pakeitimų. 
 
Jei yra abejonių dėl pirmumo, sprendžia Parlamento pirmininkas, jei reikia, pasikonsultavęs su 
pranešėju. Jeigu atmetami visi pakeitimai, pradinis tekstas laikomas priimtu, jeigu per nustatytą terminą 
nepaprašoma atskiro balsavimo. Tačiau, prieš balsuojant dėl labiausiai nuo šio teksto nutolusio 
pakeitimo, Parlamento pirmininkas gali pateikti pirmiausia balsuoti pradinį tekstą arba mažiau nuo šio 
teksto nutolusį pakeitimą. 
 
Jei pakeitimas priimamas, kiti nesuderinami tos pačios teksto dalies pakeitimai atkrenta. Paprastai 
atkrenta pakeitimai, prieštaraujantys ankstesniam balsavimui. 
 
Identiški pakeitimai 
 
Dėl dviejų ar daugiau identiškų, bet skirtingų autorių pateiktų pakeitimų balsuojama kaip dėl vieno 
pakeitimo. 
 
Pakeitimų pagrindimai 
 
Prie teisėkūros dokumentų pakeitimų gali būti pridedami trumpi pagrindimai. Šiais pagrindimais 
siekiama tik paaiškinti pakeitimų autorių ketinimus. Už šiuos pagrindimus yra atsakingas jų autorius ir 
šie pagrindimai neteikiami balsuoti. 
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Pagrindimų teikti neleidžiama, jei teikiami su teisėkūra nesusijusio teksto pakeitimai. 
 
 

Žodiniai pakeitimai 
 
Išimties tvarka pakeitimus galima pateikti žodžiu plenariniame posėdyje, kol tekstas nepateiktas 
balsuoti. Tačiau, kadangi Darbo tvarkos taisyklėse (180 straipsnis) nustatyta, kad, jei Parlamentas 
nenusprendžia kitaip, pakeitimai teikiami balsuoti tik po to, kai jie buvo išspausdinti ir išdalyti visomis 
oficialiosiomis kalbomis, plenarinio posėdžio pirmininkas turi pasikonsultuoti su Parlamentu, ar 
atsižvelgti į žodinius pakeitimus. Jei tam prieštarauja ne mažiau kaip trisdešimt aštuoni Parlamento 
narių, į žodinį pakeitimą neatsižvelgiama. 
 
Plenarinių posėdžių procedūra be pakeitimų (Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnis) 
 
Visi komitete priimti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų (per pirmąjį svarstymą) ar ne 
teisėkūros pasiūlymai dėl rezoliucijų, jei prieš juos balsavo mažiau negu viena dešimtoji komiteto narių, 
įrašomi į Parlamento darbotvarkės projektą priimti be pakeitimų. 
 
Dėl tokio klausimo turi būti balsuojama vieną kartą, išskyrus jeigu prieš parengiant galutinį darbotvarkės 
projektą frakcija arba atskiri Parlamento nariai, kartu sudarantys vieną dešimtąją visų Parlamento narių, 
raštu paprašo leisti pateikti pakeitimus. Tokiu atveju Parlamento pirmininkas nustato pakeitimų 
pateikimo terminą. 
 
Baigdama rengti mėnesinės sesijos darbotvarkę, Pirmininkų sueiga gali siūlyti įrašyti ir kitus klausimus 
be pakeitimų. Parlamentas, tvirtindamas darbotvarkę, gali nepriimti tokių pasiūlymų, jei likus ne mažiau 
kaip valandai iki mėnesinės sesijos pradžios frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis 
Parlamento narių skaičius dėl jų pateikia prieštaravimų raštu. 
 
Pakeitimai: supaprastinta procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis) 
 
Pasibaigus pradinėms diskusijoms dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, atitinkamo 
komiteto pirmininkas gali pasiūlyti, kad šiam pasiūlymui būtų pritarta be pakeitimų. Jis pateikia 
Parlamentui pranešimą, kuriame pritariama pasiūlymui, nebent tam prieštarautų ne mažiau kaip viena 
dešimtoji komiteto narių arba frakcija ar frakcijos. 
 
Pakeitimų priimtinumas (Darbo tvarkos taisyklių 22 ir 181 straipsniai) 
 
Priimtinumo kriterijai nustatyti Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse. Atsižvelgiant į teisėkūros 
procedūros tolesnę eigą, per antrąjį svarstymą taikomi papildomi priimtinumo kriterijai (Darbo tvarkos 
taisyklių 68 straipsnis). 
 
Per trečiąjį svarstymą pakeitimai nepriimami (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnio 3 dalis). 
 
Pirmininkas sprendžia, ar pakeitimai yra priimtini. Jo sprendimas remiasi ne tik nepriimtinumą 
reglamentuojančiomis nuostatomis, bet ir visomis Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis. Jo sprendimas 
yra galutinis. 
 
Pakeitimas, paskelbtas nepriimtinu, balsuoti neteikiamas. 
 
Pakeitimų atsiėmimas (Darbo tvarkos taisyklių 180 straipsnio 5 dalis) 
 
Pakeitimą galima atsiimti prieš balsavimą. Tuo atveju jis atkrenta, jei jo nedelsdamas tomis pačiomis 
sąlygomis nepateikia kitas autorius (atsakingas(-i) komitetas(-ai), frakcija arba ne mažiau kaip žemą 
ribą siekiantis Parlamento narių skaičius). 
 
Pakeitimai: teksto išbraukimas 
 
Visi pakeitimai, kuriais išbraukiama dalis teksto, pateikiami balsuoti prieš kitus pakeitimus, susijusius 
su ta pačia teksto dalimi. 
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Jei pakeitimu siekiama išbraukti teksto dalį, prašymai balsuoti atskirai dėl šio teksto nepriimami, o visi 
prašymai balsuoti vardiniu būdu turi būti susiję ne su teksto originalu, o su pakeitimu, kuriuo išbraukiama 
teksto dalis. 
 
 
Balsavimas dėl pakeitimų vienu metu (Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnis) 
 
Dėl pasiūlymo dėl teisės akto balsuojama remiantis atsakingo komiteto rekomendacija. Jei komitetas 
susitarė dėl kelių teksto, dėl kurio parengtas pranešimas, pakeitimų, šie pakeitimai teikiami 
plenariniame posėdyje balsuoti vienu metu ir dėl jų balsuojama pirmiausia. 
 
Jeigu frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo atskiro 
balsavimo arba jei pateikti kiti nesuderinami tą pačią teksto dalį keičiantys pakeitimai, dėl atitinkamų 
komiteto pakeitimų balsuojama atskirai. 
 
Parlamento pirmininkas gali pasiūlyti balsuoti dėl kitų pakeitimų vienu metu, jei pakeitimai vienas kitą 
papildo. Tokiais atvejais jis laikosi pirmiau minėtos procedūros. Tokių pakeitimų autoriai gali pasiūlyti 
balsuoti dėl savo pakeitimų vienu metu. 
 
Priėmus ar atmetus tam tikrą pakeitimą, Parlamento pirmininkas gali nuspręsti balsuoti vienu metu dėl 
kitų pakeitimų, kurių turinys ar tikslai yra vienodi. Parlamento pirmininkas šiuo tikslu gali paprašyti 
išankstinio Parlamento sutikimo. Šie pakeitimai gali būti susiję su skirtingomis pradinio teksto dalimis.  
 

 
5.2 BALSAVIMO ORGANIZAVIMAS 
 
Atsakingas skyrius 
 
Tekstų pateikimo skyrius yra atsakingas už tekstų, dėl kurių balsuojama Parlamente, pateikimą ir 
patikrinimą, ar jie atitinka taisykles ir yra priimtini. Ginčai šiuo klausimu perduodami spręsti Parlamento 
pirmininkui. Jo sprendimas yra galutinis. 
 
Tekstų pateikimo skyrius rengia glaustą informaciją Parlamento pirmininkui ir taip pat skelbia plenarinio 
posėdžio tinklalapyje balsavimo tvarkaraštį ir balsavimo sąrašus, susijusius su balsavimo organizavimu 
ir eiga. Prieš balsavimą atsakingas pareigūnas informuoja plenarinio posėdžio pirmininką apie 
procedūrines ir (arba) pristatymo problemas, kurios gali iškilti balsuojant. 
 
Balsavimo dėl darbotvarkėje įrašytų klausimų tvarka 
 
Tekstai teikiami balsuoti tokia eilės tvarka, kokia nurodyta balsavimo tvarkaraštyje, paskelbtame 
plenarinio posėdžio tinklalapyje. 
 
Balsavimo sąrašai 
 
Balsavimo sąrašas parengiamas dėl kiekvieno klausimo, kuris teikiamas balsuoti. 
 
Pirminį sąrašą skelbia Tekstų pateikimo skyrius plenarinio posėdžio tinklalapyje, kai gauna pakeitimus. 
Jame nurodoma eilės tvarka, pagal kurią pakeitimai teikiami balsuoti. Pasibaigus prašymų balsuoti 
vardiniu būdu, atskirai ir dalimis pateikimo terminui, galutinis balsavimo sąrašas, kuriame nurodoma 
informacija apie šiuos prašymus, skelbiamas plenarinio posėdžio tinklalapyje. 
 
Žodžio suteikimas balsavimo metu (Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnis ir 182 straipsnio 
4 dalis) 
 
Kai Parlamentas balsuoja, žodis negali būti suteikiamas nė vienam Parlamento nariui. Balsavimo metu 
kalbėti gali tik posėdžio pirmininkas ir pranešėjas arba atsakingo komiteto pirmininkas.  
 
Jei nevyksta klausimo svarstymas, pranešėjas ar atsakingo komiteto pirmininkas prieš prasidedant 
balsavimui gali padaryti ne ilgiau kaip dvi minutes trunkantį pareiškimą.  
 
Žodis gali būti suteiktas kitiems nariams, norintiems atkreipti dėmesį į su balsavimu susijusią darbo 
tvarką. 
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Parlamento nariams žodis negali būti suteiktas, kad jie pagrįstų svarstomus pakeitimus arba pradėtų 
esmines diskusijas. 
 
Ginčai dėl balsavimo rezultatų (Darbo tvarkos taisyklių 193 straipsnis) 
 
Savo iniciatyva arba Parlamento narių prašymu, Parlamento pirmininkas, pasinaudodamas elektronine 
balsavimo sistema, gali patikrinti balsavimo rankos pakėlimu rezultatus.  
 
Balsavimo rezultatai visų pirma parodomi Parlamento pirmininko pulto ekrane. Balsavimo rezultatai 
įsigalioja, kai juos paskelbia Parlamento pirmininkas. Pirmininko sprendimas yra galutinis. 
 
Elektroninis balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnis) 
 
Elektroniniu būdu balsuojama naudojant asmenines luistines korteles. 
 
Parlamento nariai savo kortele gali balsuoti iš bet kurios plenarinių posėdžių salės vietos.  
 
Balsavimo kortelė įstatoma į Parlamento nario vietoje esančio balsavimo pulto angą, atsukus į save 
kortelės pusę, kurioje įrašyta Parlamento nario pavardė. Tada balsavimo pulto ekranas įsijungia.  
 
Jeigu kortelė įstatyta neteisingai, pradės žybsėti geltona įspėjimo lemputė ir ekrane pasirodys vaizdiniai 
nurodymai. 
 
Jei kortelė įdėta teisingai, ekrane matyti: 
– kortelės numeris, 
– Parlamento nario pavardė, 
– data. 
 
Kai Parlamento pirmininkas pasiūlo balsuoti, Parlamento narys turi spausti jo valią atitinkantį balsavimo 
pulto mygtuką. Pulte įsijungs atitinkamos spalvos lemputė: 
– kairysis mygtukas:   UŽ    (ŽALIA lemputė), 
– vidurinysis mygtukas:  SUSILAIKAU   (BALTA lemputė), 
– dešinysis mygtukas:   PRIEŠ    (RAUDONA lemputė). 
 
Kai balsuojama slaptai, dalyvavimą balsavime patvirtina MĖLYNA lemputė.  
 
Ekrane naudojant atitinkamas piktogramas bus pateikta informacija apie balsavimą:  
– klausimas, dėl kurio balsuojama, 
– balsuota:  už (+), prieš (-), susilaikau (0) (atviru balsavimu), 

X (slaptu balsavimu), 
– balsavimo būdas: paprastas, vardinis arba slaptas, 
– balsavimo etapas: balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. 
 
Kol Parlamento pirmininkas nepaskelbia, kad balsavimas baigtas, Parlamento narys gali pakeisti savo 
balsavimą, spausdamas kitą mygtuką. Parlamento nariai negali išimti savo kortelių iš pulto tol, kol 
Parlamento pirmininkas nepaskelbia, kad balsavimas baigtas.  Priešingu atveju jų balsas bus 
neužregistruotas. 
 
Parlamento pirmininkas įvertina balsavimo sistemos pateiktus duomenis, užrašo ir paskelbia rezultatus. 
 
Parlamento pirmininkui paskelbus balsavimo rezultatus, jie pasirodo balsavimo pulto ekrane ir viename 
iš didelių plenarinių posėdžių salės ekranų. 
 
Per diskusijas ir tuomet, kai nevyksta balsavimas, balsavimo pulto ekrane matyti ši informacija: 
– klausimas, dėl kurio vyksta diskusijos, 
– kalbėtojo pavardė, 
– vėlesnių kalbėtojų pavardės, 
– tolesni darbotvarkės klausimai. 
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Vardinis balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnis) 
 
Vardiniu būdu balsuojama, kai to raštu ne vėliau kaip balsavimo išvakarėse paprašo frakcija arba ne 
mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius iki plenarinio posėdžio tinklalapyje 
paskelbtame balsavimo tvarkaraštyje nurodyto termino. Vardiniu būdu paprastai balsuojama naudojant 
elektroninę sistemą. Įrašomi kiekvieno nario balsavimo rezultatai. Jie skelbiami priede, pridedamame 
prie plenarinio posėdžio protokolo. 
 
Galutinis balsavimas (arba vienas balsavimas) dėl pranešimo visada vykdomas vardiniu būdu (Darbo 
tvarkos taisyklių 188 straipsnis). Tai netaikoma pranešimams, susijusiems su imuniteto procedūromis 
(Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnis). 
 
Balsavimo pataisymai  
 
Parlamento narių prašymai pataisyti atiduotus balsus, pateikti žodžiu per plenarinį posėdį, raš tu arba 
elektroniniu būdu, yra galimi  
tik vardinio balsavimo atveju. 
 
Visi Parlamento narių prašymai pataisyti jų balsavimą įrašomi į priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ 
pateikiamą sąrašą (yra spausdintinis variantas ir elektroninis variantas, kurį gal ima rasti plenarinio 
posėdžio tinklalapyje), tačiau balsavimo rezultatai nekeičiami. 
 
Norintys pataisyti savo vardinio balsavimo rezultatus Parlamento nariai turi užpildyti elektroninę formą 
„Vardinio balsavimo pataisymas“ (angl. Roll-call vote correction), kurią galima rasti plenarinio posėdžio 
tinklalapio Parlamento nariams skirtoje skiltyje (angl. Members only). 
 
Pataisymai, gauti balsavimo dieną iki 18.30 val., skelbiami tą dieną plenarinio posėdžio tinklalapyje ir 
plenarinio posėdžio protokole po balsavimo rezultatų.  
 
Balsavimo pataisymai gali būti pateikti iki antros savaitės, einančios po mėnesinės sesijos, penktadienio 
12 val. 
 
Paaiškinimai dėl balsavimo (Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis) 
 
Pasibaigus balsavimui, bet kuris Parlamento narys gali pateikti paaiškinimų dėl balsavimo žodžiu. Per 
vieną mėnesinę sesiją vienas Parlamento narys gali pateikti daugiausia tris paaiškinimus žodžiu. 
Parlamento nariai taip pat gali raštu pateikti ne daugiau kaip 200 žodžių apimties paaiškinimus dėl 
balsavimo, kurie pateikiami Parlamento narių puslapiuose Parlamento interneto svetainėje. 
 
Prašymai paaiškinti balsavimą žodžiu turi būti perduoti Plenarinių posėdžių organizavimo skyriui iki 
balsavimo pabaigos. Prasidėjus pirmajam paaiškinimui dėl balsavimo šiame konkrečiame posėdyje, 
prašymai paaiškinti balsavimą nebepriimami. 
 
Paaiškinimas dėl balsavimo žodžiu trunka vieną minutę, kai Parlamento narys kalba savo vardu, ir dvi 
minutes, kai narys kalba frakcijos vardu. 
 
Paaiškinimų dėl balsavimo negalima pateikti: 

kai balsavimas slaptas; 
dėl procedūrinių klausimų; 
dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų 
pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis). 
 
Dėl darbotvarkės punktų, dėl kurių diskusijos nerengiamos (Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnis), 
paaiškinimai dėl balsavimo gali būti teikiami tik raštu. 
 
Kvorumas (Darbo tvarkos taisyklių 178 straipsnis) 
 
Kvorumas yra, jei į posėdžių salę susirenka viena trečioji visų Parlamento narių. 
 
Balsavimas yra teisėtas, koks bebūtų balsuojančiųjų Parlamento narių skaičius, nebent Parlamento 
pirmininkas, gavęs prašymą, pateiktą prieš prasidedant balsavimui, konstatuoja, kad kvorumo nėra.  
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Prašymą dėl kvorumo konstatavimo gali pateikti ne mažiau kaip trisdešimt aštuoni Parlamento narių. 
Jeigu esančių Parlamento narių skaičiaus nepakanka kvorumui sudaryti, Parlamento pirmininkas 
paskelbia, kad kvorumas nesusidarė. Tuo atveju balsavimas įrašomas į kito plenarinio posėdžio 
darbotvarkę. 
 
Dauguma 
 
Sprendimai priimami balsavusiųjų balsų dauguma (už ir prieš), jeigu Sutartyse ir (arba) Darbo tvarkos 
taisyklėse nenumatyta kitaip. Tai dažnai vadinama paprasta balsų dauguma. 
 
Kai kuriems sprendimams (pvz., dėl biudžeto pakeitimų, balsuojant per teisėkūros procedūrų antrąjį 
svarstymą ir dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų) priimti reikalinga visų Parlamento narių balsų 
dauguma. Tai dažnai vadinama kvalifikuota balsų dauguma.  
 
Kai kuriems sprendimams, pvz., dėl lėšų pagal lankstumo priemonę arba iš Prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo panaudojimo, priimti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 
trys penktadaliai balsavusiųjų (už ir prieš) balsų. 
 
Kai kuriems sprendimams, pvz., sprendimams pagal Darbo tvarkos taisyklių 21 ar 89 straipsnį, priimti 
reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir du trečdaliai balsavusiųjų (už ir prieš) balsų.  
 
Balsavimo rezultatai 
 
Balsavimo rezultatai skelbiami priede, pridedamame prie plenarinio posėdžio protokolo. Jie taip pat  
balsavimo dieną pateikiami plenarinio posėdžio tinklalapyje.  

 
 
5.3 BALSAVIMO PROCEDŪRA 
 
Balsuojant dėl pranešimų taikoma ši procedūra: 
 
a) pirmiausia, atitinkamais atvejais, balsuojama dėl pasiūlymo dėl teisiškai privalomo akto pakeitimų; 
b) po to balsuojama dėl viso – pakeisto ar ne – pasiūlymo; 
c) vėliau balsuojama dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos ar teisėkūros rezoliucijos projekto pakeitimų; 
d) galiausiai balsuojama dėl viso pasiūlymo dėl rezoliucijos.  
 
Balsavimo procedūra: antrasis svarstymas (Darbo tvarkos taisyklių 67, 68 ir 69 straipsniai) 
 
Jei nepateikiamas pasiūlymas atmesti ar iš dalies pakeisti Tarybos bendrą poziciją, laikoma, kad ji yra 
priimta. Per antrąjį svarstymą, kad pakeitimai būtų patvirtinti, reikalinga visų Parlamento narių balsų 
dauguma. 
 
Dėl pasiūlymo atmesti bendrą poziciją balsuojama prieš balsavimą dėl jos pakeitimų. Jei pateikiami keli 
bendros pozicijos pakeitimai, dėl jų balsuojama 183 straipsnyje nurodyta tvarka.  
 
Balsavimo procedūra: Trečiasis svarstymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis) 
 
Balsuojama dėl viso bendro projekto vieną kartą. Jis patvirtinamas, jei surenka balsavusių Parlamento 
narių balsų daugumą (paprasta balsų dauguma). 
 
Pakeitimai bendram tekstui negali būti teikiami. 
 
Plenarinių posėdžių procedūra be pakeitimų (Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnis) 
 
Jei prieš komitete priimtą pranešimą balsavo mažiau negu viena dešimtoji komiteto narių, pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 159 straipsnį dėl jo balsuojama vieną kartą. Todėl negali būti pateiktą nei pakeitimų, 
nei prašymų dėl atskiro balsavimo ar balsavimo dalimis. Šis vienas balsavimas vyksta vardiniu būdu 
(Darbo tvarkos taisyklių 188 straipsnis). 
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Procedūra be diskusijų ir be pakeitimų 
 
Diskusijos rengiamos dėl į plenarinio posėdžio darbotvarkę įrašytų klausimų, išskyrus pagal 
supaprastintą procedūrą arba pagal procedūrą be diskusijų ir be pakeitimų priimamus klausimus (Darbo 
tvarkos taisyklių 52 ir 159 straipsniai). 
 
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą per pirmąjį svarstymą (Darbo tvarkos taisyklių 
59 straipsnio 2 dalis) 
 
Pasiūlymas iš karto atmesti Komisijos pasiūlymą teikiamas balsuoti prieš balsavimą dėl pakeitimų. 
Pasiūlymą gali pateikti tik atsakingas (-i) komitetas (-ai) arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis 
Parlamento narių skaičius. 
 
 

Klausimo grąžinimas komitetui (Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnis) 
 
Frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius pasiūlymus grąžinti 
klausimą nagrinėti komitetui gali pateikti trimis procedūros etapais:  
– kai Parlamentas nustato savo darbo tvarką mėnesinės sesijos pradžioje; 
– kai pradedamos diskusijos tam tikru klausimu; 
– kai balsuojama bet kuriuo metu iki galutinio balsavimo. 
 
Tokį prašymą galima pateikti tik vieną kartą kiekvieno iš šių trijų etapų metu.  
 
Pirmais dviem etapais apie ketinimą prašyti grąžinti klausimą komitetui turi būti pranešta Parlamento 
pirmininkui ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas, Parlamento pirmininkas nedelsdamas apie 
tai informuoja Parlamentą. 
 
Kai klausimas grąžinamas komitetui, klausimo svarstymas sustabdomas. 
 
Ši procedūra netaikoma diskusijoms dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų 
pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis). Pagal 132 ir 136 straipsnius ji taikoma tik 
komiteto pateiktiems tekstams. 
 
Balsavimo atidėjimas (Darbo tvarkos taisyklių 200 straipsnis) 
 
Prieš balsavimą ar jo metu frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius 
gali pateikti pasiūlymą atidėti balsavimą. Dėl šio pasiūlymo balsuojama nedelsiant. 
 
 

5.4 BALSAVIMO BŪDAI 

Balsavimas dalimis (Darbo tvarkos taisyklių 185 straipsnis) 
 
Balsavimas dalimis yra balsavimas dėl svarstomo teksto pakeitimo, straipsnio arba jo dalies, padalijus 
pakeitimą, straipsnį ar jo dalį į dvi ar daugiau dalių. 
 
Balsuoti dalimis gali prašyti frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius. 
Prašymų balsuoti dalimis pateikimo terminas nurodomas balsavimo tvarkaraščio dokumente, kuris 
skelbiamas Parlamento plenarinio posėdžio tinklalapio skiltyje „Balsavimai“.  
 
Atskiras balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnis) 
 
Kai atsakingas komitetas pateikia keletą teksto, dėl kurio parengtas pranešimas, pakeitimų, Parlamento 
pirmininkas pateikia juos visus balsuoti vienu metu, jeigu nepaprašoma balsuoti atskirai arba jeigu 
nepateikiama kitų pakeitimų (Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnio 6 dalis). 
 
Balsuoti atskirai taip pat galima ir dėl teikiamos balsuoti rezoliucijos dalies (Darbo tvarkos taisyklių 
182 straipsnio 1 dalies d punktas). 
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Atskiro balsavimo gali prašyti frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių 
skaičius. Tokio prašymo pateikimo terminas nurodomas balsavimo tvarkaraščio dokumente, kuris 
skelbiamas Parlamento plenarinio posėdžio tinklalapio skiltyje „Balsavimai“.  
 
Vienas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnis) 
 
Plenariniame posėdyje vienu balsavimu balsuojama dėl į darbotvarkę įrašytų klausimų, kurie priimami 
be pakeitimų. Prašymų balsuoti dalimis ir atskirai teikti negalima. 
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6. DOKUMENTAI, SUSIJĘ SU PLENARINIO POSĖDŽIO VEIKLA 
 
Taip pat žr.: 

„Pakeitimai“ (5.1 dalis), 
„Balsavimo sąrašai“ (5.2 dalyje „Balsavimo organizavimas“),  
„Kalbėtojų sąrašai“ (4.3 dalyje „Plenariniame posėdyje sakomos kalbos“).  
 
Plenarinio posėdžio protokolas (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis) 
 
Kiekvieno plenarinio posėdžio protokolas su jame smulkiai aprašytu svarstymu, Parlamento 
sprendimais ir kalbėtojų pavardėmis išdalijamas ne vėliau kaip prieš pusvalandį iki kito posėdžio 
popietinės dalies. 
 
Kiekvieno posėdžio popietinės dalies pradžioje Parlamento pirmininkas teikia Parlamentui tvirtinti 
ankstesnio posėdžio protokolą. Jeigu yra prieštaravimų dėl posėdžio protokolo, Parlamentas sprendžia, 
jei reikia, ar atsižvelgti į siūlomus pakeitimus. 
 
Plenarinio posėdžio protokolą pasirašo Parlamento pirmininkas ir generalinis sekretorius. Posėdžio 
protokolas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
 
Parlamento narių dalyvavimas plenariniuose posėdžiuose (Darbo tvarkos taisyklių 
156 straipsnis) 
 
Dalyvių sąrašas būna padėtas prie įėjimo į plenarinių posėdžių salę, kol vyksta posėdžiai. 
 
Parlamento narių, dalyvių sąraše užregistruotų kaip dalyvavusių, pavardės nurodomos kiekvieno 
plenarinio posėdžio protokole pažymint „dalyvavo“. Parlamento narių, kuriems nedalyvauti leido 
Parlamento pirmininkas, pavardės nurodomos kiekvieno plenarinio posėdžio protokole pažymint „leista 
nedalyvauti“.  
 
Parlamento nariai, norintys, kad jiems būtų leista nedalyvauti, turi įprastu arba elektroniniu paštu 
nusiųsti prašymą Kvestorių sekretoriatui. 
 
Parlamento narys gali pranešti Plenarinių posėdžių protokolų ir stenogramų skyriui, kad dalyvavo 
posėdyje, nors jo pavardė neįrašyta dalyvių sąraše. Atitinkama informacija bus skelbiama plenarinio 
posėdžio protokole, tačiau dalyvių sąrašas nebus keičiamas. 
 
Priimti tekstai (Darbo tvarkos taisyklių 203 straipsnis) 
 
Plenariniame posėdyje priimti tekstai yra Europos Parlamento aktai. Tai rezoliucijos, teisėkūros 
rezoliucijos, teisėkūros aktai, nuomonės, pareiškimai, sprendimai, rekomendacijos ir kt.  
 
Priimtus tekstus Parlamentas skelbia iš karto po balsavimo. Jie pateikiami Parlamentui tuo pačiu metu, 
kaip ir atitinkamo posėdžio protokolas, ir saugomi Parlamento archyvuose.  
 
Parlamento priimtus tekstus galutinai peržiūri teisininkai lingvistai, o už tai atsako Parlamento 
pirmininkas. Kai šie tekstai priimami vadovaujantis susitarimu, kurį pasiekė Parlamentas ir Taryba, 
minėtąją galutinę peržiūrą vykdo abi institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos ir pagal abipusį 
susitarimą. 
 
Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Parlamento priimtos pozicijos įgyja konsoliduoto teksto formą. Kai 
Parlamento balsavimas nesiremia su Taryba pasiektu susitarimu, konsoliduotame tekste išskiriami visi 
priimti pakeitimai. 
 
Atlikus galutinę peržiūrą, priimtus tekstus pasirašo Parlamento pirmininkas ir generalinis sekretorius, ir 
jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
 
Stenograma (Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis) 
 
Kiekvieno posėdžio stenograma parengiama kaip daugiakalbis dokumentas, kuriame visos pasakytos 
kalbos pateikiamos oficialiąja originalo kalba. Į stenogramą taip pat įtraukiami raštiški pareiškimai 
(Darbo tvarkos taisyklių 171 (11) straipsnis).  
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Posėdžio stenograma skelbiama kaip Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas. 
 
Posėdžių garso ir vaizdo įrašai (Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnis) 
 
Parlamento plenarinių posėdžių diskusijos trans liuojamos tiesiogiai tomis kalbomis, kuriomis jos vyksta, 
kartu pateikiant daugiakalbį garso įrašą iš visų veikiančių vertimo žodžiu kabinų. 
 
Iš karto po kiekvieno plenarinio posėdžio Parlamentas savo interneto svetainėje skelbia indeksuotus 
plenarinių posėdžių diskusijų garso ir vaizdo įrašus, susietus su daugiakalbėmis posėdžių 
stenogramomis. Šiuos įrašus galima srautiškai atsisiųsti, parsisiųsti ir paskelbti socialiniuose tinkle. 
 
Dokumentų išdalijimas (Darbo tvarkos taisyklių 165 ir 169 straipsniai) 
 
Parlamento diskusijoms ir sprendimams skirti dokumentai išspausdinami ir išdalijami Parlamento 
nariams. Jie taip pat pateikiami plenarinio posėdžio tinklalapyje. Šių dokumentų sąrašas skelbiamas 
Parlamento plenarinių posėdžių protokoluose. 
 
Dėl dokumento teksto diskusijos gali būti rengiamos ir dėl jo balsuojama plenariniame posėdyje tik tada, 
jei jis buvo išdalytas ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas, išskyrus Darbo tvarkos taisyklėse 
nurodytus skubos atvejus. 
 
Teisėkūros pranešimai (Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis) 
 
Terminas „teisėkūros pranešimas“ reiškia Parlamento pagal įvairias teisėkūros (įprastą teisėkūros, 
pritarimo ir konsultavimosi) procedūras svarstomą tekstą. 
 
Ne teisėkūros pranešimai (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis) 
 
Terminas „ne teisėkūros pranešimas“ reiškia Parlamento savo iniciatyva priimtą pranešimą. 
 
Tekstai, susiję su kitų institucijų pareiškimais, ir klausimais, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl 

kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 132 ir 136 straipsniai) 
 
Kai į darbotvarkę įtraukiamas pareiškimas su diskusijomis arba klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, 
Parlamentas nusprendžia, ar diskusijos užbaigiamos rezoliucijos priėmimu. Jei Parlamentas 
nusprendžia diskusijas užbaigti rezoliucijos priėmimu, komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip žemą 
ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 132 ir 136 straipsnius. 
 
Kiekvienam pasiūlymui dėl rezoliucijos suteikiamas dokumentų serijos numeris. Bendram pasiūlymui 
dėl rezoliucijos, kuriuo pakeičiami pasiūlymai dėl rezoliucijų (ta pačia tema), suteikiamas bendro 
pasiūlymo dėl rezoliucijos numeris ir pirmo iš pateiktų pasiūlymų, kurie pakeičiami bendru pasiūlymu, 
serijos numeris. 
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Sesijos dokumentų nuorodos ir santrumpos 

Sesijos dokumentuose dažnai naudojami šios nuorodos ir santrumpos, reiškiančios įvairias procedūras 
ir dokumentus: 
 
A: pranešimai, rekomendacijos ir rekomendacijos antrajam svarstymui 
B: pasiūlymai dėl rezoliucijų ir kiti sesijos dokumentai 
O: klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu 
G: išplėstiniai paklausimai 
C: kitų institucijų dokumentai 
T: priimti tekstai 
RC: bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų 
COD arba ***: įprasta teisėkūros procedūra (I: pirmasis svarstymas; II: antrasis svarstymas; III: trečiasis 
svarstymas) 
CNS arba *: konsultavimosi procedūra 
APP arba ***: pritarimas 
NLE: teisės akto priėmimas ne teisėkūros procedūra 
REG: pranešimas dėl Darbo tvarkos taisyklių straipsnio pakeitimo 
INI: pranešimas savo iniciatyva 
INL: savo iniciatyva teikiamas teisėkūros pranešimas 
IMM: pranešimas dėl prašymo ginti arba atšaukti Parlamento nario imunitetą 
BUD: biudžeto dokumentai 
DEC: biudžeto įvykdymo patvirtinimas 
ACI: tarpinstitucinis susitarimas 
RSP: rezoliucijos politiniu požiūriu svarbiais klausimais 
DEA: deleguotieji aktai 
RPS: reguliavimo procedūra su tikrinimu 
RSO: sprendimai dėl vidaus organizavimo 
 
OJ: darbotvarkė 
 
Skaičius, kuris gali eiti po raidės, nurodančios dokumento tipą, reiškia Parlamento kadenciją: pvz.,  
A8 – per aštuntąją Parlamento kadenciją priimtas pranešimas; A9 – per devintąją Parlamento kadenciją 
priimtas pranešimas ir t. t. 
 
Plenarinių posėdžių direktoratas 
 
Su Plenarinių posėdžių direktorato sekretoriatu galima susisiekti nusiuntus laišką e. pašto adresu 
sessions@europarl.europa.eu arba užpildžius kontaktinę formą, pateiktą plenarinio posėdžio 
tinklalapyje. 
 
Briuselio ir Strasbūro plenarinių posėdžių salėse Parlamento pirmininkui padedantys pareigūnai yra 
atsakingi už šias užduotis: 

plenarinių posėdžių protokolus; 
posėdžių stenogramas; 
kalbėtojų sąrašus; 

prašymus suteikti žodį ir prašymus pakeisti kalbėjimo laiką;  
paaiškinimus dėl balsavimo; 
pagalbą Parlamento pirmininkui ir jo pavaduotojams pirmininkaujant plenariniams posėdžiams. 
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