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7.12.2016 A8-0344/298 

Grozījums Nr.  298 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

2. nodaļa – 15. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

2. Ievēlot Parlamenta priekšsēdētāju, 

priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus, 

jānodrošina, lai dalībvalstis un politiskie 

uzskati būtu vienlīdz taisnīgi pārstāvēti. 

2. Ievēlot Parlamenta priekšsēdētāju, 

priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus, 

jānodrošina, lai dalībvalstis, politiskās 

grupas un politiskie uzskati būtu vienlīdz 

taisnīgi pārstāvēti. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Grozījums Nr.  299 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

2. nodaļa – 17. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

Pēc tam ar vienu vēlēšanu zīmi ievēlē 

priekšsēdētāja vietniekus. Tos četrpadsmit, 

kuri pirmajā kārtā saņem absolūtu nodoto 

balsu vairākumu, ievēlē par viņiem nodoto 

balsu skaita secībā. Ja ievēlēto kandidātu 

skaits ir mazāks nekā brīvo vietu skaits, 

notiek balsošanas otrā kārta saskaņā ar 

tiem pašiem nosacījumiem, līdz aizpilda 

atlikušās vietas. Ja ir nepieciešama trešā 

balsošanas kārta, kandidātus atlikušajās 

brīvajās vietās ievēlē ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, 

paziņo, ka ir ievēlēts gados vecākais 

kandidāts. 

Pēc tam ar vienu vēlēšanu zīmi ievēlē 

priekšsēdētāja vietniekus. Politiskās 

grupas kandidātus izvirza pēc d'Hondt 

metodes. Tos četrpadsmit, kuri pirmajā 

kārtā saņem absolūtu nodoto balsu 

vairākumu, ievēlē par viņiem nodoto balsu 

skaita secībā. Ja ievēlēto kandidātu skaits ir 

mazāks nekā brīvo vietu skaits, notiek 

balsošanas otrā kārta saskaņā ar tiem 

pašiem nosacījumiem, līdz aizpilda 

atlikušās vietas. Ja ir nepieciešama trešā 

balsošanas kārta, kandidātus atlikušajās 

brīvajās vietās ievēlē ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, 

paziņo, ka ir ievēlēts gados vecākais 

kandidāts. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/300 

Grozījums Nr.  300 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

3. nodaļa – 26. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

2. Parlamenta priekšsēdētājs uzaicina 

vienu deputātu, kas pārstāv pie 

politiskajām grupām nepiederošos 

deputātus, piedalīties Priekšsēdētāju 

konferences sanāksmēs, kurās viņš piedalās 

bez balsstiesībām. 

2. Parlamenta priekšsēdētājs uzaicina 

vienu pie politiskajām grupām 

nepiederošu deputātu, ko no šādu 

deputātu vidus izvēlas pēc vienprātīgas 

vienošanās vai ar balsu vairākumu, 

piedalīties Priekšsēdētāju konferences 

sanāksmēs, kurās viņš piedalās bez 

balsstiesībām. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Grozījums Nr.  301 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

5. nodaļa – 133. pants – 3. punkts – a apakšpunkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (a) Neviens deputāts mēnesī nevar 

iesniegt vairāk kā piecus rezolūcijas 

priekšlikumus. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Grozījums Nr.  302 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

2. nodaļa – 153.a pants (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 153.a pants  

 Politiskās grupas pieprasītas debates par 

aktuāliem jautājumiem 

 1. Katras sesijas darba kārtības projektā 

paredz vienu vai divus vismaz 60 minūtes 

ilgus periodus debatēm par Eiropas 

Savienības politikai īpaši nozīmīgu 

aktuālu jautājumu. 

 2. Katrai politiskajai grupai ik gadu ir 

tiesības pēc savas izvēles ierosināt aktuālu 

jautājumu vismaz vienām šādām debatēm. 

Priekšsēdētāju konference nodrošina, ka 

minētās tiesības tiek taisnīgi sadalītas 

starp politiskajām grupām vienu gadu ilgā 

nepārtrauktā periodā. 

 3. Politiskās grupas pēc savas izvēles 

izraudzīto aktuālo jautājumu iesniedz 

Parlamenta priekšsēdētājam rakstiski, 

pirms Priekšsēdētāju konference sagatavo 

galīgo darba kārtības projektu. Pilnībā 

ievēro 38. panta 1. punktu par Līguma 

par Eiropas Savienību 6. pantā minētajām 

tiesībām, brīvībām un principiem, kā arī 

šā Līguma 2. pantā noteiktās vērtības. 

 4. Priekšsēdētāju konference nosaka laiku 

šādu debašu rīkošanai. 

 5. Debates atklāj tās politiskās grupas 

pārstāvis, kura ierosinājusi aktuālo 
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jautājumu. Pēc debašu atklāšanas 

uzstāšanās laiks tiek sadalīts saskaņā ar 

162. panta 4. un 5. punktu. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/303 

Grozījums Nr.  303 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

1. nodaļa – 199. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1.a Katra gada sākumā nodrošina, ka 

komiteju sastāvs ir taisnīgs un 

proporcionāls atbilstoši politisko grupu 

samēram plenārsēdē. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/304 

Grozījums Nr.  304 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

1. nodaļa – 204. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

Pirmajā komitejas sanāksmē pēc komitejas 

locekļu ievēlēšanas saskaņā ar 199. pantu 

komiteja ievēlē priekšsēdētāju un 

atsevišķos balsojumos viņa vietniekus, kuri 

veido komitejas prezidiju. Ievēlamo 

priekšsēdētāja vietnieku skaitu nosaka 

Parlaments, ņemot vērā Priekšsēdētāju 

konferences priekšlikumu. 

Pirmajā komitejas sanāksmē pēc komitejas 

locekļu ievēlēšanas saskaņā ar 199. pantu 

komiteja ievēlē priekšsēdētāju un 

atsevišķos balsojumos viņa vietniekus, kuri 

veido komitejas prezidiju. Ievēlamo 

priekšsēdētāja vietnieku skaitu nosaka 

Parlaments, ņemot vērā Priekšsēdētāju 

konferences priekšlikumu. Priekšsēdētāja 

un priekšsēdētāja vietnieku kandidātus 

politiskās grupas izvirza pēc d'Hondt 

metodes. 

Or. de 

 

 

 


