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7.12.2016 A8-0344/295 

Grozījums Nr.  295 

Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 

Philipp Albrecht un citi 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

V sadaļa – 3. nodaļa – 130.a pants (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 130.a pants 

Īsa iztaujāšana, uz kuru jāatbild rakstiski 

 1. Īsā iztaujāšanā, kas sastāv no 

jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski, 

komiteja, politiskā grupa vai vismaz pieci 

procenti parlamenta deputātu var lūgt 

Padomei, Komisijai vai Komisijas 

priekšsēdētāja vietniekam/Savienības 

augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 

politikas jautājumos sniegt informāciju 

par noteiktām tēmām. 

 Šādus jautājumus iesniedz 

priekšsēdētājam, kurš, ja jautājumi 

kopumā atbilst Reglamentam un 

kritērijiem, kas noteikti šā Reglamenta 

pielikumā1a, lūdz adresātu atbildēt divu 

nedēļu laikā; apspriežoties ar jautājumu 

iesniedzējiem, priekšsēdētājs var 

pagarināt šo termiņu. 

 2. Jautājumus un atbildes uz tiem publicē 

Parlamenta tīmekļa vietnē. 

 ____________________________ 

1a Skatīt III pielikumu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/296 

Grozījums Nr.  296 

Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 

Philipp Albrecht un citi 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

V sadaļa – 3. nodaļa – 130.b pants (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 130.b pants 

 Plaša iztaujāšana, uz kuru jāatbild 

rakstiski un kurai seko debates 

 1. Plašā iztaujāšanā, kas sastāv no 

jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski, 

un kurai seko debates, komiteja, politiskā 

grupa vai vismaz pieci procenti 

parlamenta deputātu var Padomei, 

Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja 

vietniekam/Savienības augstajam 

pārstāvim ārlietās un drošības politikas 

jautājumus lūgt atbildēt uz šiem 

jautājumiem. Jautājumiem var būt 

pievienots īss paskaidrojuma raksts. 

 Šādus jautājumus rakstiski iesniedz 

priekšsēdētājam, kurš, ja jautājumi 

kopumā atbilst Reglamentam un 

kritērijiem, kas noteikti šā Reglamenta 

pielikumā1a, nekavējoties par jautājumu 

paziņo adresātam un lūdz atbildēt, vai uz 

to tiks sniegta atbilde un ja tiks, tad kad. 

 2. Saņemot rakstisku atbildi, plašu 

iztaujāšanu iekļauj Parlamenta darba 

kārtības projektā saskaņā ar 149. pantā 

paredzēto procedūru. Debates rīko tad, ja 

to pieprasa komiteja, politiskā grupa vai 

vismaz pieci procenti Parlamenta 

deputātu. 

 3. Ja adresāts atsakās atbildēt uz 



 

AM\1112140LV.docx  PE596.594v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

jautājumu vai nesniedz atbildi trīs nedēļu 

laikā, jautājumu iekļauj darba kārtības 

projektā. Debates rīko tad, ja to pieprasa 

komiteja, politiskā grupa vai vismaz pieci 

procenti Parlamenta deputātu. Pirms 

debatēm vienam no jautājuma 

iesniedzējiem dod iespēju sniegt papildu 

pamatojumu jautājumam. 

 4. Vienam no jautājuma iesniedzējiem 

dod laiku tā izklāstīšanai. Atbildi sniedz 

viens no attiecīgās iestādes locekļiem. 

 Pēc analoģijas piemēro 123. panta 2. līdz 

5. punktu par rezolūciju priekšlikumu 

iesniegšanu un balsošanu par tiem. 

 5. Jautājumus un atbildes uz tiem publicē 

Parlamenta tīmekļa vietnē. 

 ____________________________ 

1a Skatīt III pielikumu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/297 

Grozījums Nr.  297 

Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 

Philipp Albrecht un citi 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

III pielikums – 1. virsraksts  

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

Kritēriji jautājumiem, uz kuriem jāsniedz 

rakstiskas atbildes saskaņā ar 130. un 

131. pantu 

Kritēriji jautājumiem, uz kuriem jāsniedz 

rakstiskas atbildes saskaņā ar 130. 130.a, 

130.b un 131. pantu 

Or. en 

 

 

 


