
 

AM\1112157LV.docx  PE596.594v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0344/292 

Grozījums Nr.  292 

Max Andersson 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

II sadaļa – 2. nodaļa – 53.a pants (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 53.a pants 

 Grozījumi attiecībā uz integrētu pieeju 

dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 

 Komitejai, kas ir atbildīga par integrētu 

pieeju dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai, ir pastāvīgs statuss kā 

komitejai, kurai lūdz atzinumu attiecībā 

uz integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai. 

 Atzinumā ir ietverti atbildīgās komitejas 

teksta grozījumi, kuriem vajadzības 

gadījumā pievieno īsus pamatojumus. Par 

šiem pamatojumiem ir atbildīgs to autors, 

un par tiem nebalso. 

 Atbildīgā komiteja šos grozījumus izvirza 

balsošanai. 

 Piemēro 53. panta 3., 5., un 6. punktu un 

205. panta 2. un 4. punktu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Grozījums Nr.  293 

Max Andersson 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

VII sadaļa – 5. nodaļa – 168.a pants (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 168.a pants 

 Obligātais minimums 

 1.  Ja vien nav noteikts citādi, šajā 

Reglamentā piemēro šādas definīcijas: 

 a)  “zems obligātais minimums” ir 

viena divdesmitā daļa Parlamenta 

deputātu vai viena politiskā grupa; 

 b)  “vidējs obligātais minimums” ir 

viena desmitā daļa Parlamenta deputātu 

vai viena politiskā grupa; 

 c)  “augsts obligātais minimums” ir 

viena piektā daļa Parlamenta deputātu no 

vienas vai vairākām politiskajām grupām 

vai atsevišķi deputāti, vai abu variantu 

kombinācija. 

 2.  Ja ir nepieciešams deputāta 

paraksts, lai noteiktu, vai ir sasniegts 

piemērojamais obligātais minimums, šis 

paraksts var būt izdarīts vai nu rokrakstā, 

vai elektroniski, izmantojot Parlamenta 

elektroniskā paraksta sistēmu. 

Attiecīgajos termiņos deputāts savu 

parakstu var atsaukt, taču pēc tam tas 

vairs nav atjaunojams. 

 3.  Ja obligātā minimuma 

sasniegšanai ir nepieciešams politiskās 

grupas atbalsts, šīs grupas vārdā rīkojas 

tās priekšsēdētājs vai persona, kuru 
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priekšsēdētājs ir pienācīgi izraudzījies šim 

nolūkam. 

 4.  Vidēja vai augsta obligātā 

minimuma piemērošanas nolūkā 

politiskās grupas atbalstu skaita šādi: 

 – ja pants, kurā ir noteikts šāds obligātais 

minimums, tiek izmantots kā atsauce 

sēdes vai sanāksmes gaitā — visi fiziski 

klātesošie atbalstošās grupas deputāti; 

 – citos gadījumos — visi atbalstošās 

grupas deputāti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Grozījums Nr.  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

I pielikums – 4.a pants (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 4.a pants 

 Referentu un komiteju priekšsēdētāju 

deklarācijas 

 1.  Referenti un komiteju 

priekšsēdētāji, sākot savu īpašo funkciju 

pildīšanu, paraksta deklarāciju par savu 

neatkarību. 

 2.  Saistībā ar konkrētu ziņojumu 

referents un komitejas priekšsēdētājs 

pievieno šim ziņojumam pielikumā 

sarakstu ar sanāksmēm, kurās viņi ir 

saskārušies ar ārējām interesēm attiecībā 

uz ziņojumā izskatīto tematu. 

Or. en 

 

 

 


