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TARPPARLAMENTINĖS BENDROS UŢSIENIO IR SAUGUMO POLITIKOS  

BEI BENDROS SAUGUMO IR GYNYBOS POLITIKOS KONFERENCIJOS  

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

PREAMBULĖ 

Tarpparlamentinė bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir bendros saugumo ir 

gynybos politikos (BSGP) konferencija (toliau – Tarpparlamentinė konferencija), 

Kroatija 
(Kroatijos 

Parlamentas) 

Preambulės pakeitimai – 1 pastraipa: 

 

Tarpparlamentinė bendros uţsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir 

bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) konferencija (toliau − 

Tarpparlamentinė konferencija COFDAC) 

 

Pasiūlymo pagrindimas: 
Kroatijos delegacija siūlo santrumpą „Tarpparlamentinė konferencija“ 

visame tekste keisti santrumpa COFDAC. 

 

remdamasi Lisabonos sutarties Protokolu Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens 

Europos Sąjungoje, 

remdamasi Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijos sprendimais, priimtais 

2011 m. balandžio 4–5 d. Briuselyje ir 2012 m. balandžio 20–21 d. Varšuvoje vykusiuose 

posėdžiuose, kuriais įsteigiama Tarpparlamentinė bendros užsienio ir saugumo politikos 

(BUSP) ir bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) konferencija), 

patvirtindama 2012 m. balandžio mėn. Varšuvoje vykusiame posėdyje priimtas Parlamentų 

pirmininkų konferencijos rekomendacijas, kad Parlamentų pirmininkų konferencija turėtų 

persvarstyti Tarpparlamentinės konferencijos darbo tvarkos taisykles praėjus dvejiems 

metams nuo jos pirmojo posėdžio, 

Tarpparlamentinė konferencija įsteigta atsižvelgiant į reikšmingesnį ES valstybių narių 

nacionalinių parlamentų (toliau – nacionalinių parlamentų) ir Europos Parlamento vaidmenį 

pagal Lisabonos sutartį ir ypač tarpparlamentinį bendradarbiavimą pagal Protokolą Nr. 1 

dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje. 

Tarpparlamentinė konferencija priskiriama prie pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 

parlamentinio matmens veiklos, kurią atlieka Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios 

ES valstybės narės nacionalinis parlamentas (toliau atitinkamai – pirmininkaujanti valstybė 

narė ir pirmininkaujančios valstybės parlamentas). 

Latvija 
(Latvijos 

Saeima) 

Preambulę papildyti nauja 6 pastraipa (ir ištrinti 1.3. dalį), kuri skambėtų 

taip: 

 

Tarpparlamentinė konferencija pakeičia Uţsienio reikalų komitetų 

pirmininkų konferenciją (COFACC) ir Gynybos reikalų komitetų 

pirmininkų konferenciją (CODACC). 



priėmė šias darbo tvarkos taisykles 2012 m. rugsėjo 9–10 d. Kipre vykusiame pirmajame 

posėdyje. 

 

1 STRAIPSNIS. TIKSLAI 

1.1. Tarpparlamentinė konferencija sudaro sąlygas keistis informacija ir geriausios praktikos 

pavyzdţiais BUSP ir BSGP srityje, kad atitinkamus vaidmenis šioje politikos srityje 

atliekantys nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas turėtų išsamią informaciją. 

1.2. Tarpparlamentinė konferencija aptaria bendros uţsienio ir saugumo politikos, taip pat 

bendros saugumo ir gynybos politikos klausimus. 

1.3. Tarpparlamentinė konferencija pakeičia Uţsienio reikalų komitetų pirmininkų 

konferenciją (COFACC) ir Gynybos reikalų komitetų pirmininkų konferenciją 

(CODACC). Atsiţvelgdami į Konferencijos sprendţiamus klausimus, parlamentai laisvai 

ir savarankiškai sprendţia dėl delegacijų sudėties. 

1.4. Tarpparlamentinė konferencija, laikydamasi 7 straipsnyje nustatytos tvarkos, gali priimti 

išvadas dėl klausimų, susijusių su ES bendra uţsienio ir saugumo politika bei bendra 

saugumo ir gynybos politika. Šios išvados neįpareigoja nacionalinių parlamentų ir 

Europos Parlamento ir iš anksto nenulemia jų pozicijų. 

Jungtinė 

Karalystė 
(Lordų Rūmai ir 

Bendruomenių 

Rūmai) 

1 straipsnio pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

 

Norėtume pabrėžti, kad, mūsų nuomone, Ad hoc peržiūros komiteto tikslas 

turėtų būti teikti pasiūlymus, kaip pagerinti konferencijos veiksmingumą. 

Ypač daug dėmesio reikėtų skirti tam, kokią įtaką diskusijoms, 

konferencijos veiksmingumui apskritai ir procesui, kuriuo 

suformuluojamos ir patvirtinamos oficialios konferencijos išvados, turi 

konferencijos apimtis. 

Kai kurie susitikime Dubline dalyvavę Jungtinės Karalystės delegatai 

išreiškė susirūpinimą, kad jiems suteikiama nepakankamai galimybių 

apsvarstyti išvadų projektą. Galiausiai Ad hoc peržiūros komitetas 

neturėtų siekti išplėsti konferencijos funkcijų ar vaidmens už Parlamentų 

Pirmininkų nustatytų principų ir kompetencijos ribų, dėl kurių įveikus tam 

tikrus sunkumus, susitarta ES Parlamentų Pirmininkų Konferencijose 

2012 m. balandžio 20−21 d. Varšuvoje ir 2011 m. balandžio 4−5 d. 

Briuselyje. 

 

2 STRAIPSNIS. SUDĖTIS 

2.1. Nariai 

a) Tarpparlamentinę konferenciją sudaro ES valstybių narių nacionalinių parlamentų ir 

Europos Parlamento delegacijos. Kiekvienam nacionaliniam parlamentui atstovauja šeši 

(6) nariai. Jei nacionalinį parlamentą sudaro dveji rūmai, kiekvieno jų narių skaičius 

delegacijoje nustatomas pagal jų vidaus susitarimą. 

Vokietija 
(Vokietijos 

2 straipsnio 2.1. dalies a) punkto pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas 

ir tikslas: 



Bundestagas)  

Vokietijos delegacija siūlo, kad kiekvieno parlamento narių skaičius 

galėtų būti proporcingai paskirstytas remiantis Europos Tarybos 

Parlamentinėje Asamblėjoje taikoma narių paskirstymo schema. Ţr. 

Priedą. 

 

b) Europos Parlamentui atstovauja šešiolika (16) narių. 

Nyderlandai 
(Atstovų Rūmai ir 

Senatas) 

2 straipsnio 2.1. dalies pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas:  

 

Dėl biudžeto apribojimų ir praktinių priežasčių delegacijas turėtų sudaryti 

ne daugiau kaip 6 nacionalinio parlamento nariai ir (ne daugiau kaip) 16 

Europos Parlamento narių. 

 

2.2. Stebėtojai 

a) ES šalies kandidatės nacionaliniam parlamentui ir kiekvienai Europos šaliai NATO narei, 

išskyrus tas šalis, kurioms taikoma 2.1. dalis, gali atstovauti delegacijos, kurių kiekvieną 

sudaro keturi (4) stebėtojai. 

2.3. Vyriausiasis įgaliotinis, ypatingi svečiai ir specialistai 

a) Į Tarpparlamentinės konferencijos posėdţius Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 

uţsienio reikalams ir saugumo politikai kviečiamas pristatyti ES prioritetų ir strategijų 

BUSP ir BSGP srityje. 

Ispanija 
(Ispanijos 

Parlamentas) 

2 straipsnio 2.3. dalies a) punkto pakeitimai: 

 

a) Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis uţsienio reikalams ir saugumo 

politikai Tarpparlamentinėje konferencijoje aptaria ir nustato Į 

Tarpparlamentinės konferencijos posėdţius Europos Sąjungos vyriausiasis 

įgaliotinis uţsienio reikalams ir saugumo politikai kviečiamas pristatyti ES 

prioritetų ir strategijų prioritetus ir strategijas BUSP ir BSGP srityje. 

 

Vokietija 
(Vokietijos 

Bundestagas) 

2 straipsnio 2.3. dalies a) punkto pakeitimai: 

 

2.3. Vyriausiasis įgaliotinis, ypatingi svečiai ir specialistai 

a) Į Tarpparlamentinės konferencijos posėdţius Europos Sąjungos 

vyriausiasis įgaliotinis uţsienio reikalams ir saugumo politikai kviečiamas 

pristatyti ES prioritetų ir strategijų BUSP ir BSGP srityje. Vyriausiasis 

įgaliotinis turėtų iš anksto išplatinti rašytinį pareiškimą. 

Kroatija 
(Kroatijos  

Parlamentas) 
 

2 straipsnio 2.3. dalies a) punkto pakeitimai: 

 

2.3. Vyriausiasis įgaliotinis, ypatingi svečiai ir specialistai 

a) Į Tarpparlamentinės konferencijos posėdţius Europos Sąjungos 

vyriausiasis įgaliotinis uţsienio reikalams ir saugumo politikai kviečiamas 

pristatyti ES prioritetų ir strategijų BUSP ir BSGP srityje. Vyriausiasis 

įgaliotinis turėtų iš anksto išplatinti rašytinį pareiškimą arba 

pranešimą. 

 



b)* 

Ispanija 
(Ispanijos 

Parlamentas) 

Papildyti 2 straipsnio 2.3. dalį b) punktu: 

 

b) Tuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis pateikia pareiškimą iš anksto 

konferencijai perţiūrėti. Vyriausiasis įgaliotinis kasmet parengia 

ataskaitą, susijusią su Tarpparlamentinės konferencijos priimtomis 

išvadomis ir rekomendacijomis. Ataskaitą būtų galima perţiūrėti kas 

pusę metų. 

 

Kroatija 
(Kroatijos 

Parlamentas) 

Papildyti 2 straipsnio 2.3. dalį b) punktu: 

 

b) Pirmininkaujančios valstybės parlamentas glaudţiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais ir Europos 

Parlamentu, ypatingus svečius ir specialistus gali kviesti skaityti 

pranešimus posėdţiuose su Tarpparlamentinės konferencijos 

darbotvarke susijusiais klausimais. 

 

2.4. Posėdţių viešumas 

Tarpparlamentinės konferencijos posėdţiai yra vieši, jei nenusprendţiama kitaip. 

 

3 STRAIPSNIS. PIRMININKAUJANČIOS VALSTYBĖS VAIDMUO IR 

STRUKTŪRA 

3.1. Tarpparlamentinė konferencija šaukiama kartą per šešis mėnesius pirmininkaujančioje 

valstybėje arba Europos Parlamente Briuselyje. Sprendimą šiuo klausimu priima 

pirmininkaujanti valstybė. Neeiliniai posėdţiai rengiami, jei nusprendţiama, kad tai 

būtina arba neatidėliotina. 

Latvija 
(Latvijos Saeima) 

3.1. dalies pakeitimai: 

Sakinių tvarkos pakeitimai 

 

3.1. Tarpparlamentinė konferencija šaukiama kartą per šešis mėnesius 

pirmininkaujančioje valstybėje arba Europos Parlamente Briuselyje. Neeiliniai 

posėdţiai rengiami, jei nusprendţiama, kad tai būtina arba neatidėliotina. 

Sprendimą šiais klausimais priima pirmininkaujančios valstybės parlamentas. 

Neeiliniai posėdţiai rengiami, jei nusprendţiama, kad tai būtina arba 

neatidėliotina. 

 

3.2. Tarpparlamentinei konferencijai vadovauja pirmininkaujančios valstybės parlamentas, 

glaudţiai bendradarbiaudamas su Europos Parlamentu. 

3.3. Kiekvienos sesijos pradţioje pirmininkaujančios valstybės parlamentas nustato sesijos 

tvarkaraštį, kalbėjimo tvarką ir kalboms skirtą laiką. Kiekviena kalba bet kuriuo atveju 

negali viršyti 3 minučių. 



Nyderlandai 

(Atstovų Rūmai ir 

Senatas) 

3 straipsnio pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

Greta jau esamo parlamentų nuolatinių atstovų Briuselyje tinklo sukūrus 

delegatų (pvz., delegacijų vadovų) ir jų darbuotojų grupės elektroninio 

pašto adresą, būtų galima pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą 

praktiniu lygmeniu. 

 

Nyderlandai 

(Atstovų Rūmai ir 

Senatas) 

3 straipsnio pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

Konferencijos darbo efektyvumą ir delegatų bendravimą galima būtų 

pagerinti vietoje plenarinio posėdžio arba kartu su plenariniu posėdžiu 

suorganizavus keletą teminių diskusijų (nedidelėse grupėse), darbo 

grupių, išskaidžius sesijas, pristatymus ir papildomus bei kt. renginius. 

Jungtinė 

Karalystė 
(Lordų Rūmai ir 

Bendruomenių 

Rūmai) 

3 straipsnio pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

Vienas mūsų siūlomų pakeitimų kartu su plenarine sesija lygiagrečiai  

organizuoti temines sesijas, kuriose mažesnės suinteresuotųjų asmenų 

grupės galėtų susirinkti ir aptarti konkrečius, labiau strateginio pobūdžio 

klausimus. Iš neoficialių diskusijų Pafose su Jumis ir kolegomis žinome, 

kad tą galimybę svarstote, tad norėtume Jus paskatinti ją įgyvendinti. 

 

Jungtinė 

Karalystė 
(Lordų Rūmai ir 

Bendruomenių 

Rūmai) 

3 straipsnio pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

Kitas siūlomas pakeitimas sutrumpinti ilgus pranešėjų pristatymus ir skirti 

daugiau laiko klausimams ir atsakymams, kurie ir yra svarbiausias tokių 

posėdžių tikslas. Taip pat svarbu užtikrinti, kad visų dalyvaujančių 

parlamentų atstovai galėtų, jei to pageidauja, dalyvauti visose diskusijose. 

 

4. STRAIPSNIS. POLITINĖS GRUPĖS* 

Vokietija 
(Vokietijos 

Bundestagas) 

Papildyti Darbo tvarkos taisyklių tekstą 4 straipsniu. POLITINĖS 

GRUPĖS: 

 

4. Ne maţiau kaip šeši (6) ne maţiau kaip penkių (5) skirtingų 

delegacijų nariai turi teisę sukurti politinę grupę. 

Nyderlandai 

(Atstovų Rūmai ir 

Senatas) 

Pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

Nyderlandų Parlamentas mano, kad BUSP ir BSGP konferencija yra 

oficiali platforma, kurią sudaro ES nacionalinių parlamentų ir Europos 

Parlamento delegacijos. BUSP ir BSGP konferencijoje politinės grupės 

negali turėti oficialaus statuso ar oficialių teisių (t.y. priešingai nei 

Europos Parlamente ar kai kuriose parlamentinėse asamblėjose). 

 

4 STRAIPSNIS. POSĖDŢIŲ DOKUMENTAI 

4.1. Darbotvarkė 

a) Atsiţvelgiant į Tarpparlamentinės konferencijos kompetenciją ir vaidmenį, į kiekvieno 

posėdţio darbotvarkę įtraukiami klausimai, susiję su BUSP ir BSGP. 



b) Darbotvarkės projektas perduodamas visiems parlamentams ne vėliau kaip prieš 

aštuonias (8) savaites iki kiekvieno posėdţio. 

Latvija 
(Latvijos Saeima)  

4.1. dalies b) punkto pakeitimai: 

 

(b) Darbotvarkės projektas perduodamas visiems parlamentams likus 

pakankamai laiko ne vėliau kaip prieš aštuonias (8) savaites iki kiekvieno 

posėdţio. Darbotvarkė turi būti patvirtinta balsų dauguma iki posėdţio 

pradţios. 

 

Vokietija 
(Vokietijos 

Bundestagas) 

4 straipsnio 4.1. dalies b) punkto pakeitimai:  

 

(b) Darbotvarkės projektas perduodamas visiems parlamentams ne vėliau 

kaip prieš aštuonias (8) savaites iki kiekvieno posėdţio. Darbotvarkė turi 

būti patvirtinta balsų dauguma iki posėdţio pradţios. Pasiūlymus dėl 

darbotvarkės keitimo turi teikti ne maţiau kaip trys (3) dviejų (2) 

skirtingų delegacijų nariai ir pagrįsti juos prieš tvirtinant darbotvarkę. 

Sprendimai dėl tokių pakeitimų priimami balsų dauguma. 

 

Nyderlandai 

(Atstovų Rūmai ir 

Senatas) 

4 straipsnio 4.1. dalies pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

 

Dėl kitos konferencijos programos rekomenduojama pasitarti su visomis 

delegacijomis prieš pateikiant programos projektą. Tokia praktika padėtų 

užtikrinti galimybę visoms delegacijoms aktyviai siūlyti darbotvarkės 

temas. Tai padėtų stiprinti įsipareigojimus konferencijai ir palengvintų 

parengiamuosius darbus. 

 

4.2. Kiti dokumentai 

Prieš kiekvieną posėdį delegacijos gali perduoti su darbotvarke susijusius dokumentus 

pirmininkaujančios valstybės parlamento sekretoriatui. Pirmininkaujančios valstybės 

parlamentas gali parengti dokumentus, kurie bus svarstomi Tarpparlamentinėje 

konferencijoje. 

Vokietija 
(Vokietijos 

Bundestagas) 

4 straipsnio 4.2. dalies pakeitimai:  

4.2. Kiti dokumentai 

 

Prieš kiekvieną posėdį delegacijos gali perduoti su darbotvarke susijusius 

dokumentus pirmininkaujančios valstybės parlamento sekretoriatui. 

Pirmininkaujančios valstybės parlamentas gali parengti dokumentus, kurie 

bus svarstomi Tarpparlamentinėje konferencijoje. Dokumentus, kurie bus 

svarstomi Tarpparlamentinėje konferencijoje, galima įtraukti 

paprašius trims nariams, sprendimas šiuo klausimu priimamas 

paprasta balsų dauguma. 

 

Nyderlandai 

(Atstovų Rūmai ir 

Senatas) 

4 straipsnio 4.2. dalies pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

BUSP ir BSGP konferencijos tęstinumą galima geriau užtikrinti sklandžiai 



perduodant pirmininkavimą kitoms pirmininkausiančioms valstybėms. 

Prieš konferenciją siūloma skelbti (viešą) pirmininkavimo perdavimo 

ataskaitą, kurioje būtų išsamiau pristatomos pirmininkavusios valstybės 

pastangos ir pirmininkausiančios valstybės prioritetai. 

 

Nyderlandai 

(Atstovų Rūmai ir 

Senatas) 

4 straipsnio 4.2. dalies pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

 

BUSP ir BSGP konferencijos pateiktų pasiūlymų įtaką Europos 

institucijoms ir vyriausiajam įgaliotiniui galima būtų padidinti pagerinus 

konferencijos išvadų ir vyriausiojo įgaliotinio konferencijoje pasakytų 

teiginių ir padarytų įsipareigojimų įgyvendinimo stebėseną. Šiuos 

klausimus būtų galima aptarti siūlomoje pusmetinėje pirmininkavimo 

perdavimo ataskaitoje. 

 

5 STRAIPSNIS. KALBOS 

5.1. Tarpparlamentinės konferencijos darbo kalbos yra anglų ir prancūzų. Sinchroninį vertimą 

iš šių kalbų ir į jas, taip pat iš pirmininkaujančios valstybės narės kalbos ir į ją uţtikrina 

šalies, kurioje vyksta posėdis, parlamentas. 

5.2. Į kitas kalbas sinchroniškai verčiama, jei tai įmanoma techniškai, ir šias išlaidas dengia 

atitinkama nacionalinė delegacija. 

5.3. Tarpparlamentinės konferencijos dokumentai nacionaliniams parlamentams ir Europos 

Parlamentui pateikiami anglų ir prancūzų kalbomis. 

Vokietija 
(Vokietijos 

Bundestagas) 

5 straipsnio pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

 

Vokietijos delegacija siūlo suteikti deramą statusą vokiečių kalbai, 

atsižvelgiant į tai, kad Tarpparlamentinė konferencija yra ES 

tarpparlamentinė institucija. 

(Vokietijos delegacijos vadovo 2012 m. lapkričio 9 d. pateikta žodinė 

pataisa) 

 

6 STRAIPSNIS. SEKRETORIATAS 

6.1. Tarpparlamentinės konferencijos sekretoriato paslaugas teikia pirmininkaujančios 

valstybės parlamentas, glaudţiai bendradarbiaudamas su Europos Parlamentu bei prieš jį 

pirmininkavusios ir po jo pirmininkausiančios valstybės parlamentais. 

6.2. Sekretoriatas padeda pirmininkaujančios valstybės parlamentui rengti posėdţių 

dokumentus ir perduoti juos nacionaliniams parlamentams ir Europos Parlamentui. 

Nyderlandai 

(Atstovų Rūmai ir 

Senatas) 

6 straipsnio pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

Siekiant užtikrinti sąnaudų efektyvumą ir visų delegacijų dalyvavimą 

konferencijos veikloje, neturėtų būti skiriama nuolatinė pirmininkaujanti 

valstybė, nuolatinis sekretoriatas ar kokia nors kita specializuota 

institucija. 

 



7 STRAIPSNIS. IŠVADOS 

7.1. Tarpparlamentinė konferencija gali bendru sutarimu patvirtinti neįpareigojančias išvadas 

BUSP ir BSGP klausimais, susijusiais su Tarpparlamentinės konferencijos darbotvarke. 

Latvija 
(Latvijos Saeima) 

7.1. dalies pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

 

Atsižvelgiant į geriausią COSAC kontekste taikomą praktiką (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių 7.5. dalį) 7 straipsnio (Išvados) 7.1. dalis dabartinėje 

Darbo tvarkos taisyklių formuluotėje skambėtų taip: 

 

7.1. Tarpparlamentinė konferencija siekia bendru susitarimu patvirtinti 

neįpareigojančias išvadas BUSP ir BSGP klausimais, susijusiais su 

Tarpparlamentinės konferencijos darbotvarke. Jei tai yra neįmanoma, 

pasiūlymas priimamas kvalifikuota balsų dauguma, kai jį paremia ne 
maţiau kaip 3/4 visų balsavusiųjų. ¾ visų atiduotų balsų tuo pat metu 

turi sudaryti bent pusę visų balsų. 

Vokietija 
(Vokietijos 

Bundestagas) 

7 straipsnio 7.1. dalies pakeitimai: 

 

7.1. Tarpparlamentinė konferencija, remdamasi ¾ balsavusiųjų 

daugumos vardu, gali bendru sutarimu patvirtinti neįpareigojančias 

išvadas BUSP ir BSGP klausimais, susijusiais su Tarpparlamentinės 

konferencijos darbotvarke. 

 

7.2. Pirmininkaujančios valstybės parlamentas parengia Tarpparlamentinės konferencijos 

išvadų projektą anglų ir prancūzų kalbomis ir per posėdį perduoda jį nacionalinių 

parlamentų ir Europos Parlamento delegacijoms likus pakankamai laiko iki išvadų 

patvirtinimo, kad būtų galima pateikti ir apsvarstyti visus pakeitimus. 

Lietuva 

(Lietuvos Respublikos 

Seimas) 

7 straipsnio 7.2. dalies pakeitimai: 

 

7.2. Pirmininkaujančios valstybės parlamentas parengia Tarpparlamentinės 

konferencijos išvadų projektą anglų ir prancūzų kalbomis ir per posėdį 

perduoda jį nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento delegacijoms 

likus pakankamai laiko iki išvadų patvirtinimo laiku prieš atitinkamą 

Tarpparlamentinės konferencijos posėdį, kad būtų galima pateikti ir 

apsvarstyti visus pakeitimus. 

 

7.3. Patvirtinus išvadas, galutinius tekstus anglų ir prancūzų kalbomis, kurie abu yra 

autentiški, pirmininkaujančios valstybės parlamentas perduoda susipaţinti visoms 

delegacijoms, nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento pirmininkams, Europos 

Vadovų Tarybos bei Komisijos pirmininkams ir vyriausiajam įgaliotiniui uţsienio 

reikalams ir saugumo politikai. 

Vokietija 
(Vokietijos 

Bundestagas) 

Papildyti tekstą nauja 7 straipsnio 7.3. dalimi: 

 

7.3. Balsavimo teise kiekvienas dalyvis naudojasi individualiai. 

 

 



Vokietija 
(Vokietijos 

Bundestagas) 

7 straipsnio 7.3. dalies pakeitimai: 

 

7.3. Patvirtinus išvadas, galutinius tekstus anglų ir prancūzų kalbomis, 

kurie abu yra autentiški, pirmininkaujančios valstybės parlamentas 

perduoda susipaţinti visoms delegacijoms, nacionalinių parlamentų ir 

Europos Parlamento pirmininkams, Europos Vadovų Tarybos bei 

Komisijos pirmininkams ir ES vyriausiajam įgaliotiniui uţsienio reikalams 

ir saugumo politikai. Pirmininkaujančios valstybės parlamentas taip pat 

perduoda galutinius tekstus ES vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybos ir 

Komisijos pirmininkams, prašydamas pateikti savo nuomonę. 

 

7.4.* 

Latvija 
(Latvijos Saeima) 

Papildyti tekstą nauja 7.4. dalimi, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

 

Remiantis Lisabonos sutarties 2 protokolo 7 straipsnyje išdėstytais 

principais, pridėti NAUJĄ 7.4. dalį, kuri skambėtų taip: 

 

7.4. Kiekviena delegacija turi du balsus. Tuo atveju, kai parlamentą 

sudaro dveji rūmai, kiekvieni iš šių rūmų turi po vieną balsą. 

 

8 STRAIPSNIS. DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

8.1. Visi nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas gali teikti pasiūlymus pakeisti šias 

Darbo tvarkos taisykles. Pakeitimai visiems nacionaliniams parlamentams ir Europos 

Parlamentui pateikiami raštu ne vėliau kaip likus mėnesiui iki Tarpparlamentinės 

konferencijos posėdţio. 

8.2. Dėl visų Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, kuriuos gali siūlyti nacionalinių parlamentų 

ir Europos Parlamento delegacijos, sprendimas priimamas bendru sutarimu. Pakeitimai 

turi atitikti ES parlamentų pirmininkų konferencijos sprendimus. 

Vokietija 
(Vokietijos 

Bundestagas) 

8 straipsnio 8.2. dalies pakeitimai: 

(2013-08-28 pasiūlymo pataisymas) 

 

8.2. Dėl visų Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, kuriuos gali siūlyti 

nacionalinių parlamentų, politinių frakcijų ir Europos Parlamento 

delegacijos, sprendimas priimamas bendru sutarimu. Pakeitimai turi 

atitikti ES parlamentų pirmininkų konferencijos sprendimus tuomet, 

kai jį paremia trijų ketvirtadalių dauguma. Kvorumas šiuo atveju yra 

tada, kai balsavime dalyvauja du trečdaliai visų narių. 

 

9 STRAIPSNIS. KONFERENCIJOS VEIKLOS PERŢIŪRA 

9. Tarpparlamentinė konferencija gali sudaryti specialųjį perţiūros komitetą, kuris per 

aštuoniolika (18) mėnesių nuo Tarpparlamentinės konferencijos pirmojo posėdţio 

įvertintų jos veiklą ir pateiktų rekomendacijas, kurias svarstytų ES parlamentų 

pirmininkų konferencija. 

 



10 STRAIPSNIS. ĮSIGALIOJIMAS * 

 

Latvija 
(Latvijos Saeima) 

Darbo tvarkos taisyklių papildymas nauju 10-uoju straipsniu: 

 

10. ĮSIGALIOJIMAS 

10.1. Šios Darbo tvarkos taisyklės sudaromos vienu originaliu 

egzemplioriumi, kurio tekstai anglų ir prancūzų kalbomis yra 

autentiški. Taisyklės skelbiamos oficialiomis Europos Sąjungos 

kalbomis. Taisyklės įsigalioja nuo jų priėmimo momento. 

 

Kipras 
(Atstovų Rūmai) 

Pakeitimai, pasiūlymo pagrindimas ir tikslas: 

2012 m. rugsėjo 9−10 d. Pafose vykusios Tarpparlamentinės konferencijos 

BUSP ir BSGP klausimais inauguraciniame posėdyje priimtų Išvadų 7,8 ir 

9 pastraipose nustatyta, kad: 

 

„7. (Tarpparlamentinė konferencija) yra įsitikinusi, kad parlamentų 

vaidmuo skatinant demokratines vertybes ir atskaitingas geros valdysenos 

sistemas yra lemiamas, todėl pabrėžia, jog būtina stiprinti parlamentų 

vaidmenį remiant perėjimą prie demokratijos kaimynėse pietuose ir 

rytuose; 

 

8. laikosi nuomonės, kad tam reikia, inter alia, atidžiau stebėti 

demokratinius procesus Europos Sąjungos pietinėje ir rytinėje 

kaimynystėje, koordinuoti veiksmus imantis bendrų iniciatyvų ir geriau 

keičiantis informacija, taip pat reikia užtikrinti parlamentų darbą remiant 

šias šalis; 

 

9. prašo pirmininkaujančios šalies iki kito Tarpparlamentinės 

konferencijos posėdžio parengti su tuo susijusius pasiūlymus“. 

 

Remdamiesi 9 pastraipa, Kipro Atstovų Rūmai siūlo, kad 

Tarpparlamentinė konferencija įsteigtų faktų nustatymo misiją, siekiant 

vykdyti demokratinių procesų kaimyninėse pietinėse ir rytinėse Viduržemio 

jūros regiono šalyse stebėseną. Šiuo tikslu misija lankysis Arabų 

pavasario valstybėse ir pateiks išvadas konferencijai. 

 

Misiją gali sudaryti iki aštuonių narių. Tikslų misijos narių skaičių atviru 

kvietimu nustato konferencija. Kiekviena grupė iš savo narių tarpo gali 

išsirinkti koordinatorių. Pieš kiekvieną misiją grupės sudėtis gali būti 

atnaujinama. 

 

Misijos mandatas gali tęstis iki kitos Konferencijos ir po to būti 

atnaujintas. 

 

Sekretoriato funkcijas gali užtikrinti parlamentas, kuriam atstovauja 

koordinatorius, bendradarbiaudamas su pirmininkaujančių valstybių 

parlamentų trejetu ir Europos Parlamentu. 

 

Misijų išlaidas gali padengti dalyvaujantys parlamentai. 

*siūloma papildyti 



Priedas prie Protokolo dėl 2 straipsnio 2.1. dalies 

(atsiţvelgiant į Vokietijos siūlomus pakeitimus) 

  

 

ET PA balsai Padauginta iš 2/3 suapvalinta; ne maţiau 4 

Austrija 6 4,00 4,00 

Belgija 7 4,67 5,00 

Bulgarija 6 4,00 4,00 

Kroatija 5 3,33 4,00 

Kipras 3 2,00 4,00 

Čekijos Respublika 7 4,67 5,00 

Danija 5 3,33 4,00 

Estija 3 2,00 4,00 

Suomija 5 3,33 4,00 

Prancūzija 18 12,00 12,00 

Vokietija 18 12,00 12,00 

Graikija 7 4,67 5,00 

Vengrija 7 4,67 5,00 

Airija 4 2,67 4,00 

Italija 18 12,00 12,00 

Latvija 3 2,00 4,00 

Lietuva 4 2,67 4,00 

Liuksemburgas 3 2,00 4,00 

Malta 3 2,00 4,00 

Nyderlandai 7 4,67 5,00 

Lenkija 12 8,00 8,00 

Portugalija 7 4,67 5,00 

Rumunija 10 6,67 7,00 

Slovakija 5 3,33 4,00 

Slovėnija 3 2,00 4,00 

Ispanija 12 8,00 8,00 

Švedija 6 4,00 4,00 

Jungtinė Karalystė 18 12,00 12,00 

  212 141,33 161,00 

Europos Parlamentas 18 12,00 16,00 

Iš viso: 230 153,33 177,00 

 


