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11. panta grozīšana (Deputātu finansiālās intereses, rīcības noteikumi, pārredzamības 
reģistrs un iekļuve Parlamentā)

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
11. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Parlaments nosaka pārredzamības 
noteikumus attiecībā uz Parlamenta 
deputātu finansiālajām interesēm, tos 
iekļaujot rīcības kodeksā, ko saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
232. pantu ir pieņēmis tā deputātu 
vairākums un kas pievienots šim 
Reglamentam kā pielikums1. 

1. Parlaments nosaka pārredzamības 
noteikumus attiecībā uz Parlamenta 
deputātu finansiālajām interesēm, tos 
iekļaujot rīcības kodeksā, ko saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
232. pantu ir pieņēmis tā deputātu 
vairākums un kas pievienots šim 
Reglamentam kā pielikums1. 

Šie noteikumi nekādā ziņā nedrīkst kavēt 
vai ierobežot deputāta pienākumu pildīšanu 
un politisko vai kādu citu ar šiem 
pienākumiem saistītu darbību.

Šie noteikumi nekādā ziņā nedrīkst kavēt 
vai ierobežot deputāta pienākumu pildīšanu 
un politisko vai kādu citu ar šiem 
pienākumiem saistītu darbību.

2. Deputātu izturēšanos nosaka savstarpēja 
cieņa, ņemot vērā Eiropas Savienības 
pamattekstos noteiktās vērtības un 
principus, aizsargājot Parlamenta cieņu un 
netraucējot ne Parlamenta darba norisi, ne 
arī kārtību Parlamenta ēkās. Deputāti 
ievēro Parlamenta noteikumus par rīcību ar 
konfidenciālu informāciju. 

2. Deputātu izturēšanos nosaka savstarpēja 
cieņa, ņemot vērā Eiropas Savienības 
pamattekstos noteiktās vērtības un 
principus, aizsargājot Parlamenta cieņu un 
netraucējot ne Parlamenta darba norisi, ne 
arī kārtību Parlamenta ēkās. Deputāti 
ievēro Parlamenta noteikumus par rīcību ar 
konfidenciālu informāciju. 

Šo standartu un noteikumu neievērošanas 
gadījumā var piemērot pasākumus saskaņā 
ar 165., 166. un 167. pantu.

Šo standartu un noteikumu neievērošanas 
gadījumā var piemērot pasākumus saskaņā 
ar 165., 166. un 167. pantu.

3. Šī panta piemērošana nekādā veidā 
nemazina Parlamenta debašu sparu un 
neietekmē deputātu vārda brīvību.

3. Šī panta piemērošana nekādā veidā 
nemazina Parlamenta debašu sparu un 
neietekmē deputātu vārda brīvību.

Tā balstīta uz pilnīgu to deputāta pilnvaru 
ievērošanu, kuras noteiktas primārajos 
tiesību aktos un deputātiem piemērojamā 
nolikumā.

Tā balstīta uz pilnīgu to deputāta pilnvaru 
ievērošanu, kuras noteiktas primārajos 
tiesību aktos un deputātiem piemērojamā 
nolikumā.

Piemērošana ir balstīta uz atklātības 
principu un tā nodrošina, ka deputātiem 
noteikumi ir izskaidroti;, deputātus 
individuāli informē par viņu tiesībām un 

Piemērošana ir balstīta uz atklātības 
principu un tā nodrošina, ka deputātiem 
noteikumi ir izskaidroti;, deputātus 
individuāli informē par viņu tiesībām un 
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pienākumiem. pienākumiem.

4. Katra Parlamenta sasaukuma sākumā 
kvestori nosaka to palīgu maksimālo 
skaitu, ko deputāts var reģistrēt (reģistrētie 
palīgi). 

4. Katra Parlamenta sasaukuma sākumā 
kvestori nosaka to palīgu maksimālo 
skaitu, ko deputāts var reģistrēt (reģistrētie 
palīgi). 

5. Personām, kas nav saistītas ar 
Savienības iestādēm, izsniedz ilgtermiņa 
caurlaides, un par to izsniegšanu atbildīgi ir 
kvestori. Šo caurlaižu maksimālais 
derīguma termiņš ir viens gads, un tās ir 
atjaunojamas. Šo caurlaižu izmantošanas 
noteikumus pieņem Prezidijs.

5. Personām, kas nav saistītas ar 
Savienības iestādēm, izsniedz ilgtermiņa 
caurlaides, un par to izsniegšanu atbildīgi ir 
kvestori. Šo caurlaižu maksimālais 
derīguma termiņš ir viens gads, un tās ir 
atjaunojamas. Šo caurlaižu izmantošanas 
noteikumus pieņem Prezidijs.

Šādas caurlaides var izsniegt: Šādas caurlaides var izsniegt:

– personām, kas iekļautas pārredzamības 
reģistrā2 vai kas pārstāv tajā reģistrētas 
organizācijas vai arī strādā šādu 
organizāciju labā, tomēr reģistrācija 
automātiski nedod tiesības saņemt 
caurlaides; 

– personām, kas iekļautas pārredzamības 
reģistrā2 vai kas pārstāv tajā reģistrētas 
organizācijas vai arī strādā šādu 
organizāciju labā, tomēr reģistrācija 
automātiski nedod tiesības saņemt 
caurlaides; 

– personām, kuras vēlas bieži iekļūt 
Parlamenta telpās, taču uz kurām nolīgums 
par pārredzamības reģistra izveidi 
neattiecas3; 

– personām, kuras vēlas bieži iekļūt 
Parlamenta telpās, taču uz kurām nolīgums 
par pārredzamības reģistra izveidi 
neattiecas3; 

– deputātu vietējiem palīgiem, kā arī 
personām, kas palīdz Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas un Reģionu 
komitejas locekļiem. 

– deputātu vietējiem palīgiem, kā arī 
personām, kas palīdz Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas un Reģionu 
komitejas locekļiem. 

6. Tiem, kas reģistrējas pārredzamības 
reģistrā, attiecībās ar Parlamentu jāievēro: 

6. Tiem, kas reģistrējas pārredzamības 
reģistrā, attiecībās ar Parlamentu jāievēro: 

– nolīgumam pievienotais Rīcības 
kodekss4;

– nolīgumam pievienotais Rīcības 
kodekss4;

– nolīgumā noteiktās procedūras un citi 
pienākumi; un

– nolīgumā noteiktās procedūras un citi 
pienākumi; un

– šā panta noteikumi, kā arī nolīguma 
īstenošanas noteikumi. 

– šā panta noteikumi, kā arī nolīguma 
īstenošanas noteikumi. 

7. Kvestori nosaka, kādā mērā rīcības 
kodekss piemērojams personām, kurām ir 
ilgtermiņa caurlaides, bet uz kurām 
nolīgums tomēr neattiecas. 

7. Kvestori nosaka, kādā mērā rīcības 
kodekss piemērojams personām, kurām ir 
ilgtermiņa caurlaides, bet uz kurām 
nolīgums tomēr neattiecas. 

8. Caurlaidi atņem ar kvestoru pamatotu 
lēmumu šādos gadījumos:

8. Caurlaidi atņem ar kvestoru pamatotu 
lēmumu šādos gadījumos:

– persona ir izslēgta no pārredzamības 
reģistra, ja vien nav svarīgu iemeslu 

– persona ir izslēgta no pārredzamības 
reģistra, ja vien nav svarīgu iemeslu 
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caurlaides atstāšanai; caurlaides atstāšanai;

– klaji netiek izpildīti 6. punktā noteiktie 
pienākumi.

– klaji netiek izpildīti 6. punktā noteiktie 
pienākumi.

– organizācija vai uzņēmums nevēlas 
sadarboties un atsakās, piemēram, 
piedalīties uzklausīšanās, kas ir atklātas 
vai notiek aiz slēgtām durvīm un ko 
organizē parlamentārās komitejas.

9. Prezidijs pēc ģenerālsekretāra 
priekšlikuma pieņem lēmumu par 
nepieciešamajiem pasākumiem, lai ieviestu 
pārredzamības reģistru saskaņā ar 
noteikumiem, kas paredzēti nolīgumā par 
minētā reģistra izveidi.

9. Prezidijs pēc ģenerālsekretāra 
priekšlikuma pieņem lēmumu par 
nepieciešamajiem pasākumiem, lai ieviestu 
pārredzamības reģistru saskaņā ar 
noteikumiem, kas paredzēti nolīgumā par 
minētā reģistra izveidi.

Šā panta 5.–8. punktā minētie īstenošanas 
noteikumi ir iekļauti pielikumā5.

Šā panta 5.–8. punktā minētie īstenošanas 
noteikumi ir iekļauti pielikumā5.

10. Bijušo deputātu rīcības kodeksu, 
tiesības un privilēģijas nosaka ar Prezidija 
lēmumu. Uz visiem bijušajiem deputātiem 
attiecas vienādi noteikumi.

10. Bijušo deputātu rīcības kodeksu, 
tiesības un privilēģijas nosaka ar Prezidija 
lēmumu. Uz visiem bijušajiem deputātiem 
attiecas vienādi noteikumi.

______________________ ______________________

1 Sk. I pielikumu. 1 Sk. I pielikumu.
2 Reģistrs, kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas nolīgumu 
par pārredzamības reģistra izveidi attiecībā 
uz organizācijām un personām, kuras, 
darbojoties neatkarīgi, piedalās Eiropas 
Savienības politikas izstrādē un īstenošanā 
(sk. IX pielikuma B daļu).

2 Reģistrs, kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas nolīgumu 
par pārredzamības reģistra izveidi attiecībā 
uz organizācijām un personām, kuras, 
darbojoties neatkarīgi, piedalās Eiropas 
Savienības politikas izstrādē un īstenošanā 
(sk. IX pielikuma B daļu).

3 Sk. IX pielikuma B daļu. 3 Sk. IX pielikuma B daļu.
4 Sk. nolīguma 3. pielikumu IX pielikuma 
B daļā.

4 Sk. nolīguma 3. pielikumu IX pielikuma 
B daļā.

5 Sk. IX pielikuma A daļu. 5 Sk. IX pielikuma A daļu. 

Or. fr

Pamatojums

Nesen notika tā, ka uzņēmumi atteicās ierasties, lai piedalītos īpašās komitejas organizētās 
uzklausīšanās un tādējādi dot ieguldījumu Eiropas Parlamenta darbā, kaut gan daži no tiem 
vēršas pie deputātiem individuāli, lai parlamentārajā darbā to intereses un nostājas tiktu 
ņemtas vērā.
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