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7.12.2016 A8-0344/441 

Grozījums Nr.  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

6. nodaļa – 188. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

2. Politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti 

var prasīt nodošanu atpakaļ komitejai 

pirms balsošanas vai tās laikā. Par šādu 

priekšlikumu balso nekavējoties. 

2. Politiskā grupa vai vismaz 25 deputāti 

var prasīt nodošanu atpakaļ komitejai 

pirms balsošanas vai tās laikā. Par šādu 

priekšlikumu balso nekavējoties. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Grozījums Nr.  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

6. nodaļa – 189. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

1. Priekšsēdētājs var ierosināt un politiskā 

grupa vai vismaz 40 deputāti var prasīt, lai 

debates slēdz, pirms ir izteikušies visi 

runātāji, kas ir pieteikušies debatēm. Par šo 

priekšlikumu vai pieprasījumu balso 

nekavējoties. 

1. Priekšsēdētājs var ierosināt un politiskā 

grupa vai vismaz 25 deputāti var prasīt, lai 

debates slēdz, pirms ir izteikušies visi 

runātāji, kas ir pieteikušies debatēm. Par šo 

priekšlikumu vai pieprasījumu balso 

nekavējoties. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Grozījums Nr.  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

6. nodaļa – 190. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

Sākoties debatēm par kādu no darba 

kārtības jautājumiem, politiskā grupa vai 

vismaz 40 deputāti var iesniegt 

priekšlikumu atlikt debates līdz kādam 

noteiktam laikam. Par šādu priekšlikumu 

balso nekavējoties. 

Sākoties debatēm par kādu no darba 

kārtības jautājumiem, politiskā grupa vai 

vismaz 25 deputāti var iesniegt 

priekšlikumu atlikt debates līdz kādam 

noteiktam laikam. Par šādu priekšlikumu 

balso nekavējoties. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Grozījums Nr.  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

6. nodaļa – 190. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

4. Pirms balsošanas vai balsošanas laikā 

politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var 

iesniegt priekšlikumu atlikt balsošanu. Par 

šādu priekšlikumu balso nekavējoties. 

4. Pirms balsošanas vai balsošanas laikā 

politiskā grupa vai vismaz 25 deputāti var 

iesniegt priekšlikumu atlikt balsošanu. Par 

šādu priekšlikumu balso nekavējoties. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Grozījums Nr.  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

6. nodaļa – 191. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

Sēdi var pārtraukt vai slēgt debašu vai 

balsošanas laikā, ja tā nolemj Parlaments 

pēc priekšsēdētāja priekšlikuma vai pēc 

politiskās grupas vai vismaz 40 deputātu 

pieprasījuma. Par šo priekšlikumu vai 

pieprasījumu balso nekavējoties. 

Sēdi var pārtraukt vai slēgt debašu vai 

balsošanas laikā, ja tā nolemj Parlaments 

pēc priekšsēdētāja priekšlikuma vai pēc 

politiskās grupas vai vismaz 25 deputātu 

pieprasījuma. Par šo priekšlikumu vai 

pieprasījumu balso nekavējoties. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Grozījums Nr.  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL 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 Komiteju sastāvs atspoguļo 

Parlamenta politisko daudzveidību, 

pamatojoties uz procedūru, par kuru 

Parlaments lemj sasaukuma sākumā. 

Komitejas vietu sadalījuma 

proporcionalitāte politiskajām grupām un 

pie politiskajām grupām nepiederošajiem 

deputātiem neatšķiras no tuvākā atbilstīgā 

veselā skaitļa. 

 Ja politiskās grupas nespēj vienoties par 

savas pārstāvības īpatsvaru vienā vai 

vairākās īpašajās komitejās, lēmumu 

pieņem Priekšsēdētāju konference. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Grozījums Nr.  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

1. nodaļa – 199. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

2. Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu 

grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja tos ir 

iesnieguši vismaz 40 deputāti. Par šiem 

grozījumiem Parlaments balso aizklāti. 

2. Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu 

grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja tos ir 

iesnieguši vismaz 25 deputāti. Par šiem 

grozījumiem Parlaments balso aizklāti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Grozījums Nr.  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

2. nodaļa – 208. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

1. Ikviens deputāts var iesniegt grozījumus 

izskatīšanai komitejā. 

1. Ikviens deputāts neatkarīgi no tā, kurai 

komitejai viņš ir piederīgs, var iesniegt 

grozījumus izskatīšanai komitejā. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Grozījums Nr.  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Reglaments 

215. pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

215. pants 215. pants  

Tiesības iesniegt lūgumrakstus Tiesības iesniegt lūgumrakstus 

1. Ikvienam Eiropas Savienības 

pilsonim, kā arī ikvienai fiziskai personai, 

kas pastāvīgi dzīvo kādā dalībvalstī, vai 

juridiskai personai, kuras juridiskā adrese 

ir kādā dalībvalstī, ir tiesības individuāli 

vai kopā ar citiem pilsoņiem vai citām 

personām iesniegt lūgumrakstu Eiropas 

Parlamentam par jautājumu, kas attiecas uz 

Eiropas Savienības darbības jomu un kas 

tieši skar šo pilsoni vai personu. 

1. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 227. pantu ikvienam 
Eiropas Savienības pilsonim, kā arī 

ikvienai fiziskai personai, kas pastāvīgi 

dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai 

personai, kuras juridiskā adrese ir kādā 

dalībvalstī, ir tiesības individuāli vai kopā 

ar citiem pilsoņiem vai citām personām 

iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam 

par jautājumu, kas attiecas uz Eiropas 

Savienības darbības jomu un kas tieši skar 

šo pilsoni vai personu. 

2. Parlamentam iesniegtajā 

lūgumrakstā jānorāda katra lūgumraksta 

iesniedzēja vārds, valstspiederība un 

pastāvīgā adrese. 

2. Parlamentam iesniegtajā 

lūgumrakstā jānorāda katra lūgumraksta 

iesniedzēja vārds un pastāvīgā adrese. 

  

3. Ja lūgumrakstu ir parakstījušas vairākas 

fiziskas vai juridiskas personas, parakstītāji 

ieceļ pārstāvi un viņa aizstājējus, kurus, 

piemērojot šo sadaļu, uzskata par 

lūgumraksta iesniedzējiem. 

3. Ja lūgumrakstu ir parakstījušas vairākas 

fiziskas vai juridiskas personas, parakstītāji 

ieceļ pārstāvi un viņa aizstājējus, kurus, 

piemērojot šo sadaļu, uzskata par 

lūgumraksta iesniedzējiem. 

Ja šāda iecelšana nav notikusi, par Ja šāda iecelšana nav notikusi, par 
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lūgumraksta iesniedzēju uzskata pirmo 

parakstītāju vai citu piemērotu personu. 

lūgumraksta iesniedzēju uzskata pirmo 

parakstītāju vai citu piemērotu personu. 

4.  Jebkurš lūgumraksta iesniedzējs var 

jebkurā laikā atsaukt savu atbalstu 

lūgumrakstam. 

4.  Jebkurš lūgumraksta iesniedzējs var 

jebkurā laikā atsaukt savu parakstu 

lūgumrakstā. 

Ja atbalstu atsauc visi lūgumraksta 

iesniedzēji, lūgumraksts vairs nav spēkā. 

Ja visi lūgumraksta iesniedzēji atsauc 

savus parakstus, lūgumraksts vairs nav 

spēkā. 

5.  Lūgumraksti jāraksta kādā no 

Eiropas Savienības oficiālajām valodām. 

5.  Lūgumraksti jāraksta kādā no 

Eiropas Savienības oficiālajām valodām. 

Citās valodās rakstītus lūgumrakstus 

izskata, ja tiem ir pievienots tulkojums 

kādā no oficiālajām valodām. Sarakstē ar 

lūgumraksta iesniedzēju Parlaments 

izmanto to oficiālo valodu, kurā iesniegts 

tulkojums. 

Citās valodās rakstītus lūgumrakstus 

izskata, ja tiem ir pievienots tulkojums 

kādā no oficiālajām valodām. Sarakstē ar 

lūgumraksta iesniedzēju Parlaments 

izmanto to oficiālo valodu, kurā iesniegts 

tulkojums. 

Prezidijs var pieņemt lēmumu, ka 

lūgumrakstiem un sarakstei ar lūgumrakstu 

iesniedzējiem var izmantot citas dalībvalstī 

lietotās valodas. 

Prezidijs var pieņemt lēmumu, ka 

lūgumrakstiem un sarakstei ar lūgumrakstu 

iesniedzējiem var izmantot citas valodas, 

kurām saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu 

konstitucionālo kārtību visā teritorijā vai 

tās daļā ir piešķirts oficiāls statuss. 

 5.a  Lūgumrakstus var iesniegt pa 

pastu vai Parlamenta tīmekļa vietnes 

Lūgumrakstu portālā, kurā lūgumraksta 

iesniedzējam sniegti norādījumi par 

lūgumraksta noformējumu atbilstīgi 1. un 

2. punkta prasībām. 

 5.b Ja par līdzīgu jautājumu ir 

iesniegti vairāki lūgumraksti, tos var 

izskatīt kopā. 

6.  Lūgumrakstus iekļauj vispārējā 

reģistrā to iesniegšanas secībā, ja tie atbilst 

2. punktā noteiktajiem nosacījumiem, bet 

ja lūgumraksti šiem nosacījumiem 

neatbilst, tos nodod arhīvā. 

6.  Lūgumrakstus iekļauj vispārējā 

reģistrā to iesniegšanas secībā, ja tie atbilst 

2. punktā noteiktajiem nosacījumiem, bet 

ja lūgumraksti šiem nosacījumiem 

neatbilst, tos nodod arhīvā. 

7.  Lūgumraksta iesniedzējam par to 

sniedz paskaidrojumus. Vispārējā reģistrā 

iekļautos lūgumrakstus Parlamenta 

priekšsēdētājs nodod atbildīgajai komitejai, 

kas nosaka, vai lūgumraksti ir pieņemami 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 277. pantu. 

7.  Vispārējā reģistrā iekļautos 

lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs 

nodod atbildīgajai komitejai, kas nosaka, 

vai lūgumraksti ir pieņemami saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

277. pantu. 
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Ja atbildīgā komiteja nevar panākt 

vienprātīgu lēmumu par lūgumraksta 

pieņemamību, šo lūgumrakstu atzīst par 

pieņemamu ar nosacījumu, ka to pieprasa 

vismaz ceturtā daļa komitejas locekļu. 

Ja atbildīgā komiteja nevar panākt 

vienprātīgu lēmumu par lūgumraksta 

pieņemamību, šo lūgumrakstu atzīst par 

pieņemamu ar nosacījumu, ka to pieprasa 

vismaz ceturtā daļa komitejas locekļu. 

8.  Lūgumrakstus, kurus atzīst par 

nepieņemamiem, nodod arhīvā. 

Lūgumraksta iesniedzējam par to nosūta 

pamatotu lēmumu. Ja iespējams, var ieteikt 

alternatīvus pārsūdzības līdzekļus. 

8.  Lūgumrakstus, kurus atzīst par 

nepieņemamiem, nodod arhīvā. 

Lūgumraksta iesniedzējam par to nosūta 

pamatotu lēmumu. Ja iespējams, var ieteikt 

alternatīvus pārsūdzības līdzekļus. 

9. Lūgumraksti pēc reģistrācijas 

parasti kļūst par publiskiem dokumentiem, 

un Parlaments pārredzamības nolūkā var 

publicēt lūgumraksta iesniedzēja vārdu un 

lūgumraksta saturu. 

9. Lūgumraksti pēc reģistrācijas kļūst 

par publiskiem dokumentiem, un 

Parlaments pārredzamības nolūkā var 

publicēt lūgumraksta iesniedzēja, citu 

iespējamo lūgumraksta parakstītāju un 

atbalstītāju vārdus un lūgumraksta saturu. 

Par to attiecīgi informē lūgumraksta 

iesniedzēju un citus lūgumraksta 

parakstītājus un atbalstītājus. 

10.  Neatkarīgi no 9. punkta 

noteikumiem lūgumraksta iesniedzējs var 

prasīt, lai viņa vārds netiktu publicēts viņa 

privātās dzīves aizsardzības apsvērumu 

dēļ; tādā gadījumā Parlamentam ir jāņem 

vērā šis pieprasījums. 

10.  Neatkarīgi no 9. punkta 

lūgumraksta iesniedzējs, cits lūgumraksta 

parakstītājs vai atbalstītājs var prasīt, lai 

viņa vārds netiktu publicēts viņa privātās 

dzīves aizsardzības apsvērumu dēļ; tādā 

gadījumā Parlamentam ir jāņem vērā šis 

pieprasījums. 

Ja lūgumraksta iesniedzēja sūdzību nevar 

izmeklēt tāpēc, ka tā ir anonīma, notiek 

apspriešanās ar lūgumraksta iesniedzēju 

par veicamiem pasākumiem. 

Ja lūgumraksta iesniedzēja sūdzību nevar 

izmeklēt tāpēc, ka tā ir anonīma, notiek 

apspriešanās ar lūgumraksta iesniedzēju 

par veicamiem pasākumiem. 

 10.a Lai aizsargātu trešo personu 

tiesības, Parlaments var pēc savas 

iniciatīvas vai pēc attiecīgās trešās 

personas pieprasījuma anonimizēt 

lūgumrakstu un/vai citus tajā ietvertos 

datus, ja tas uzskata to par vajadzīgu.  

11.  Lūgumraksta iesniedzējs var 

prasīt, lai viņa lūgumrakstu izskata 

konfidenciāli; tādā gadījumā Parlaments 

veic piemērotus piesardzības pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka saturs netiek 

publiskots. Lūgumraksta iesniedzēju 

informē par konkrētiem nosacījumiem, ar 

kādiem šo noteikumu piemēro. 
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12.  Ja komiteja to uzskata par 

vajadzīgu, tā var jautājumu nodot 

izskatīšanai ombudam. 

 

13.  Lūgumrakstus, ko Parlamentam 

iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, 

kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un 

kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā 

adrese nav kādā dalībvalstī, reģistrē un 

arhivē atsevišķi. Katru mēnesi Parlamenta 

priekšsēdētājs nosūta par lūgumrakstiem 

atbildīgajai komitejai iepriekšējā mēnesī 

saņemto lūgumrakstu sarakstu, norādot 

lūgumraksta priekšmetu, un komiteja var 

pieprasīt tos lūgumrakstus, kurus tā vēlas 

izskatīt. 

13.  Lūgumrakstus, ko Parlamentam 

iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, 

kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un 

kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā 

adrese nav kādā dalībvalstī, reģistrē un 

arhivē atsevišķi. Katru mēnesi Parlamenta 

priekšsēdētājs nosūta par lūgumrakstiem 

atbildīgajai komitejai iepriekšējā mēnesī 

saņemto lūgumrakstu sarakstu, norādot 

lūgumraksta priekšmetu, un komiteja var 

pieprasīt tos lūgumrakstus, kurus tā vēlas 

izskatīt. 

 

Or. en 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

216. pants 216. pants  

Lūgumrakstu izskatīšana Lūgumrakstu izskatīšana 

1.  Atbildīgā komiteja pieņemamus 

lūgumrakstus izskata parastā kārtībā, vai 

nu apspriežoties kārtējā sanāksmē, vai arī 

izmantojot rakstisko procedūru. 

Lūgumrakstu iesniedzējus var uzaicināt 

piedalīties komitejas sanāksmē, ja tiek 

apspriesti viņu lūgumraksti, vai arī viņi var 

pieprasīt atļauju būt klāt sanāksmē. 

Sanāksmes vadītājs pieņem lēmumu par 

atļauju uzstāties lūgumrakstu 

iesniedzējiem. 

1.  Atbildīgā komiteja pieņemamus 

lūgumrakstus izskata parastā kārtībā, vai 

nu apspriežoties kārtējā sanāksmē, vai arī 

izmantojot rakstisko procedūru. 

Lūgumrakstu iesniedzējus var uzaicināt 

piedalīties komitejas sanāksmē, ja tiek 

apspriesti viņu lūgumraksti, vai arī viņi var 

pieprasīt atļauju būt klāt sanāksmē. 

Sanāksmes vadītājs pieņem lēmumu par 

atļauju uzstāties lūgumrakstu 

iesniedzējiem. 

2.  Saskaņā ar Reglamenta 52. panta 

1. punktu komiteja var nolemt sagatavot 

patstāvīgu ziņojumu par lūgumrakstu, kas 

atzīts par pieņemamu, vai iesniegt 

Parlamentam īsu rezolūcijas 

priekšlikumu, ja vien Priekšsēdētāju 

konference neiebilst. Šādus rezolūciju 

priekšlikumus iekļauj tās sesijas darba 

kārtības projektā, kura notiek ne vēlāk kā 

astoņas nedēļas pēc šo priekšlikumu 

apstiprināšanas komitejā. Tos izvirza 

balsošanai vienā balsojumā, un par tiem 

nenotiek debates, ja vien Priekšsēdētāju 

konference nenolemj izņēmuma kārtā 

2. Komiteja var nolemt iesniegt 

Parlamentam īsu rezolūcijas priekšlikumu 
par lūgumrakstu, kas atzīts par pieņemamu, 

ja vien Komiteju priekšsēdētāju 

konference tiek informēta un 
Priekšsēdētāju konference neiebilst. Šādus 

rezolūciju priekšlikumus iekļauj tās sesijas 

darba kārtības projektā, kura notiek ne 

vēlāk kā astoņas nedēļas pēc šo 

priekšlikumu apstiprināšanas komitejā. Tos 

izvirza balsošanai vienā balsojumā. 

Priekšsēdētāju konference var ierosināt 

piemērot 151. pantu; pretējā gadījumā 
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piemērot 151. pantu. priekšlikumus pieņem, nerīkojot debates. 

Saskaņā ar 53. pantu un VI pielikumu 

komiteja var lūgt atzinumu citām 

komitejām, kuras ir īpaši kompetentas 

izskatāmajā jautājumā. 

 

3. It īpaši, kad ziņojums veltīts 

Savienības tiesību aktu piemērošanai vai 

interpretēšanai vai spēkā esošo tiesību 

aktu grozīšanai, par konkrēto jautājumu 

atbildīgo komiteju iesaista saskaņā ar 

53. panta 1. punktu un 54. panta pirmo un 

otro ievilkumu. Atbildīgā komiteja bez 

balsošanas pieņem ierosinājumus, kas 

saņemti no komitejas, kura atbildīga par 

konkrēto jautājumu, lai iekļautu tos 

rezolūcijas priekšlikumā par Savienības 

tiesību aktu piemērošanu vai interpretēšanu 

vai spēkā esošo tiesību aktu grozīšanu. Ja 

atbildīgā komiteja nepieņem šos 

ierosinājumus, iesaistītā komiteja var tos 

iesniegt tieši Parlamentam. 

3. Ja komiteja ir paredzējusi saskaņā 

ar 52. panta 1. punktu sagatavot 

patstāvīgo ziņojumu attiecībā uz 

pieņemamu lūgumrakstu un īpaši saistībā 

ar Savienības tiesību aktu piemērošanu vai 

interpretēšanu vai ierosinātajām 

izmaiņām spēkā esošajos tiesību aktos, par 

konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju 

iesaista saskaņā ar 53. un 54. pantu. 

Atbildīgā komiteja bez balsošanas pieņem 

ierosinājumus, kas saņemti no komitejas, 

kura atbildīga par konkrēto jautājumu, lai 

iekļautu tos rezolūcijas priekšlikumā par 

Savienības tiesību aktu piemērošanu vai 

interpretēšanu vai spēkā esošo tiesību aktu 

grozīšanu. Ja atbildīgā komiteja nepieņem 

šos ierosinājumus, iesaistītā komiteja var 

tos iesniegt tieši Parlamentam. 

4. Izveido elektronisku reģistru, kurā 

pilsoņi var izteikt vai atsaukt atbalstu 

lūgumraksta iesniedzējam, pievienojot 

savu elektronisko parakstu 

lūgumrakstam, kas ir atzīts par 

pieņemamu un ierakstīts reģistrā. 

4.  Parakstītāji var izteikt vai atsaukt 

atbalstu pieņemamam lūgumrakstam 

Lūgumrakstu portālā, kas pieejams 

Parlamenta tīmekļa vietnē. 

5. Rūpīgi izvērtējot lūgumrakstus, 

konstatējot faktus vai meklējot 

risinājumus, komiteja var organizēt faktu 

vākšanas braucienus uz dalībvalsti vai 

reģionu, uz kuru attiecas lūgumraksts. 

 

Vizīšu dalībniekiem ir jāsagatavo 

ziņojumi par braucieniem. Ziņojumus 

apstiprina komitejā un pēc tam nosūtīta 

Parlamenta priekšsēdētājam. 

 

Faktu vākšanas braucienu un ziņojumu 

par šiem braucieniem vienīgais mērķis ir 

sniegt komitejai vajadzīgo informāciju, lai 

tā varētu tālāk izskatīt lūgumrakstu. Par 

šādu ziņojumu sagatavošanu ir atbildīgi 

vienīgi brauciena dalībnieki, kas cenšas 

panākt vienprātību. Ja vienprātība netiek 
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panākta, ziņojumā jāizklāsta atšķirīgie 

fakta konstatējumi vai vērtējumi. 

Ziņojumu iesniedz komitejai 

apstiprināšanai ar vienu balsojumu, ja 

vien priekšsēdētājs vajadzības gadījumā 

nepaziņo, ka kādām ziņojuma daļām var 

iesniegt grozījumus. Reglamenta 56. 

pantu šiem ziņojumiem nepiemēro ne 

tieši, ne pēc analoģijas. Bez komitejas 

apstiprinājuma ziņojumus 

priekšsēdētājam nenosūta. 

6.  Komiteja var prasīt, lai Komisija tai 

palīdz, it īpaši sniedzot skaidrojumus par 

Eiropas Savienības tiesību aktu 

piemērošanu vai atbilstību tiem, kā arī 

sniedzot visu informāciju vai dokumentus 

saistībā ar lūgumrakstu. Komisijas 

pārstāvjus aicina piedalīties komitejas 

sanāksmēs. 

6.  Komiteja var prasīt, lai Komisija tai 

palīdz, it īpaši sniedzot skaidrojumus par 

Eiropas Savienības tiesību aktu 

piemērošanu vai atbilstību tiem, kā arī 

sniedzot visu informāciju vai dokumentus 

saistībā ar lūgumrakstu. Komisijas 

pārstāvjus aicina piedalīties komitejas 

sanāksmēs. 

7.  Komiteja var prasīt, lai Parlamenta 

priekšsēdētājs nosūta tās atzinumu vai 

ieteikumu Komisijai, Padomei vai 

attiecīgajai dalībvalsts iestādei un aicina 

rīkoties vai sniegt atbildi. 

7.  Komiteja var prasīt, lai Parlamenta 

priekšsēdētājs nosūta tās atzinumu vai 

ieteikumu Komisijai, Padomei vai 

attiecīgajai dalībvalsts iestādei un aicina 

rīkoties vai sniegt atbildi. 

8.  Reizi sešos mēnešos komiteja 

informē Parlamentu par savām 

apspriedēm. 

8.  Komiteja katru gadu ziņo 

Parlamentam par apspriežu rezultātiem 

un attiecīgā gadījumā par pasākumiem, 

ko Padome vai Komisija veikusi saistībā 

ar Parlamenta nosūtītajiem 

lūgumrakstiem. 

Komiteja it īpaši informē Parlamentu par 

pasākumiem, ko Padome vai Komisija ir 

veikusi saistībā ar Parlamenta 

nosūtītajiem lūgumrakstiem. 

 

Lūgumraksta iesniedzējam paziņo 

komitejas pieņemto lēmumu un sniedz šī 

lēmuma pamatojumu. 

 

Kad pieņemama lūgumraksta izskatīšana ir 

pabeigta, to paziņo par slēgtu un par to 

informē lūgumraksta iesniedzēju. 

Kad pieņemama lūgumraksta izskatīšana ir 

pabeigta, ar komitejas lēmumu to paziņo 

par slēgtu. 

 9.a Lūgumraksta iesniedzējam paziņo 

visus attiecīgos komitejas pieņemtos 

lēmumus un šo lēmumu pamatojumus, 

tostarp ja lūgumraksts ir iekļauts B 
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sarakstā. 

 9.b Ar komitejas lēmumu lūgumrakstu 

var izskatīt atkārtoti, ja tai ir iesniegti ar 

lūgumrakstu saistīti būtiski jauni fakti un 

ja to pieprasa lūgumraksta iesniedzējs. 

 9.c Komiteja ar tās locekļu balsu 

vairākumu pieņem pamatnostādnes 

lūgumrakstu izskatīšanai saskaņā ar šiem 

noteikumiem. 

 

Or. en 

 

 

 


