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Grozījums Nr. 12
Pervenche Berès

Reglaments
81. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātam tiesību aktam, Parlaments 
pieņem lēmumu, pamatojoties uz
atbildīgās komitejas sagatavotu ieteikumu 
pieņemt vai noraidīt attiecīgo tiesību aktu.

Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātam aktam, Parlaments pieņem 
lēmumu, ņemot vērā atbildīgās komitejas 
sagatavotu ieteikumu pieņemt vai noraidīt 
attiecīgo aktu. Ieteikumā ir atsauces, bet 
tajā nav apsvērumu. Tajā var būt īss 
pamatojums, par kuru ir atbildīgs 
referents un par kuru nebalso. 
Pamatojumam tomēr ir jāsaskan ar 
atbildīgajā komitejā pieņemtā ieteikuma 
tekstu. Pretējā gadījumā komitejas 
priekšsēdētājs var pamatojumu svītrot.
Atbildīgā komiteja kopā ar ieteikumu var 
iesniegt rezolūcijas priekšlikumu. 
Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu 
saskaņā ar 188. panta 3. punktu, var 
pieņemt atzinumus, kuros ir ieteikumi 
attiecībā uz atbildīgās komitejas iesniegtā 
rezolūcijas priekšlikuma daļām.
Atbildīgā komiteja pieprasījumu dot 
piekrišanu izskata bez liekas kavēšanās. 
Ja atbildīgā komiteja četru mēnešu laikā 
pēc tam, kad tai ir nosūtīts pieprasījums 
dot piekrišanu, nav pieņēmusi ieteikumu, 
tā attiecīgi par to informē Parlamentu. 
Parlaments par to var organizēt debates.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Gerald Häfner
Greens/EFA grupas vārdā

Reglaments
81. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātam tiesību aktam, Parlaments 
pieņem lēmumu, pamatojoties uz
atbildīgās komitejas sagatavotu ieteikumu 
pieņemt vai noraidīt attiecīgo tiesību aktu.

Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātam aktam, Parlaments pieņem 
lēmumu, ņemot vērā atbildīgās komitejas 
sagatavotu ieteikumu pieņemt vai noraidīt 
attiecīgo aktu. Ieteikumā ir atsauces, un 
tajā var būt apsvērumi.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Eva Joly

Reglaments
81. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātam tiesību aktam, Parlaments 
pieņem lēmumu, pamatojoties uz
atbildīgās komitejas sagatavotu ieteikumu 
pieņemt vai noraidīt attiecīgo tiesību aktu.

Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātam aktam saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Savienību vai Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību, Parlaments 
pieņem lēmumu, ņemot vērā atbildīgās 
komitejas sagatavotu ieteikumu pieņemt 
vai noraidīt attiecīgo aktu. Ieteikumā var 
būt apsvērumi, kas nekādā veidā negroza 
ierosinātā akta tekstu vai neuzliek 
nosacījumus par tā pieņemšanu vai 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības labad Parlamentam vajadzētu būt iespējai savus lēmumus pamatot ar 
paskaidrojošiem apsvērumiem. Turklāt tas nostiprinās Parlamenta politisko nozīmi, īpaši 
attiecībās ar citām iestādēm. Nolūkā uzlabot Parlamenta dokumentu redzamību būtu vēlams, 
lai paskaidrojums attiecībā uz tā lēmumu dod vai nedod piekrišanu tiktu iekļauts ieteikumā, 
ar kuru tiek vai netiek dota piekrišana, nevis atsevišķā rezolūcijas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 15
Helmut Scholz
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Reglaments
81. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātam tiesību aktam, Parlaments 
pieņem lēmumu, pamatojoties uz
atbildīgās komitejas sagatavotu ieteikumu 
pieņemt vai noraidīt attiecīgo tiesību aktu.

Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātam aktam vai starptautiskam 
nolīgumam, Parlaments pieņem lēmumu,
ņemot vērā atbildīgās komitejas sagatavotu 
ieteikumu pieņemt vai noraidīt attiecīgo 
aktu. Ieteikumā ir atsauces, bet tajā nav 
apsvērumu. Tajā var būt īss pamatojums, 
par kuru ir atbildīgs referents un par kuru 
nebalso. Komitejā iesniegtie grozījumi ir 
pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir 
pilnībā mainīt referenta ierosināto 
ieteikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 16
Helmut Scholz

Reglaments
81. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Atbildīgā komiteja kopā ar ieteikumu var 
iesniegt nenormatīvas rezolūcijas 
priekšlikumu, kurā Parlaments loģiski un 
saprotami pamato savu lēmumu vai sniedz 
ieteikumus par akta vai starptautiskā 
nolīguma īstenošanu. Atbildīgā komiteja 
aicina iesaistītās komitejas sniegt 
atzinumu.

Or. de

Grozījums Nr. 17
Eva Joly
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Reglaments
81. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pienācīgi pamatotos steidzamos 
gadījumos var noteikt termiņu ieteikuma 
pieņemšanai. Pēc analoģijas piemēro 
52. panta 4. un 5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Parlaments var izmantot tik ilgu laiku, cik tas uzskata par vajadzīgu, pirms tas sniedz 
piekrišanu. Turklāt komitejām, kas sniedz atzinumus, būtu jādod saprātīgs laiks, lai tās varētu 
pienācīgi veikt savus pienākumus. Tādēļ patvaļīga īsaka termiņa noteikšana būtu pretrunā 
šiem mērķiem. Tomēr ir lietderīgi paredzēt izņēmumu pienācīgi pamatotiem steidzamiem 
gadījumiem. Reglamenta 52. panta 2. un 4. punktā jau ir paredzētas situācijas, kad referents 
nepamatoti kavējas ar ziņojuma iesniegšanu, un tādēļ šos punktus varētu pēc analoģijas 
piemērot arī piekrišanas procedūrai.

Grozījums Nr. 18
Andrew Duff

Reglaments
81. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Atbildīgā komiteja pieprasījumu dot 
piekrišanu izskata bez liekas kavēšanās. 
Ja atbildīgā komiteja viena gada laikā pēc 
tam, kad tai ir nosūtīts pieprasījums dot
piekrišanu, nolemj ieteikumu nesniegt vai 
nav pieņēmusi ieteikumu, Priekšsēdētāju 
konference var jautājumu bez ieteikuma 
iekļaut nākamās sesijas darba kārtībā 
izskatīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Helmut Scholz
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Reglaments
81. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Atbildīgā komiteja pieprasījumu dot 
piekrišanu izskata saprātīgā termiņā. Ja 
atbildīgā komiteja pēc savas iniciatīvas vai 
pēc iesaistītas komitejas ierosmes nolemj 
atcelt pieprasījuma izskatīšanu, tā ar 
nodoto balsu vairākumu par to pieņem 
oficiālu lēmumu.

Or. de

Grozījums Nr. 20
Pervenche Berès

Reglaments
81. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu 
balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā 
ar Līgumu par Eiropas Savienību vai 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
vajadzīga Parlamenta piekrišana, un nevar 
iesniegt nekādus grozījumus. Vajadzīgo 
vairākumu, lai piekrišanu pieņemtu, nosaka 
saskaņā ar to Līguma par Eiropas 
Savienību vai Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pantu, kurš veido 
ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.

Parlaments lēmumu par piekrišanu
pieņem ar vienu balsojumu par aktu, kuram 
saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību 
vai Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
vajadzīga Parlamenta piekrišana,
pamatojoties uz atbildīgās komitejas 
ieteikumu, un nevar iesniegt nekādus 
grozījumus. Vajadzīgo vairākumu, lai 
piekrišanu pieņemtu, nosaka saskaņā ar to 
Līguma par Eiropas Savienību vai Līguma 
par Eiropas Savienības darbību pantu, kurš 
veido ierosinātā akta juridisko pamatu, vai 
ar nodoto balsu vairākumu, ja attiecīgajā 
pantā vairākums nav noteikts. Ja 
vajadzīgais vairākums netiek iegūts, 
uzskata, ka ierosinātais akts nav 
apstiprināts.

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Gerald Häfner
Greens/EFA grupas vārdā

Reglaments
81. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu 
balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā 
ar Līgumu par Eiropas Savienību vai 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
vajadzīga Parlamenta piekrišana, un nevar 
iesniegt nekādus grozījumus. Vajadzīgo 
vairākumu, lai piekrišanu pieņemtu, nosaka 
saskaņā ar to Līguma par Eiropas 
Savienību vai Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pantu, kurš veido 
ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.

Parlaments lēmumu par piekrišanu
pieņem ar vienu balsojumu par aktu, kuram 
saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību 
vai Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
vajadzīga Parlamenta piekrišana, ņemot 
vērā atbildīgās komitejas ieteikumu, un 
nevar iesniegt nekādus grozījumus.
Vajadzīgo vairākumu, lai piekrišanu 
pieņemtu, nosaka saskaņā ar to Līguma par 
Eiropas Savienību vai Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pantu, kurš veido 
ierosinātā akta juridisko pamatu, vai ar 
nodoto balsu vairākumu, ja attiecīgajā 
pantā vairākums nav noteikts. Ja 
vajadzīgais vairākums netiek iegūts, 
uzskata, ka ierosinātais akts nav 
apstiprināts.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Eva Joly

Reglaments
81. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu 
balsojumu par tiesību aktu, kuram 
saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību 
vai Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību vajadzīga Parlamenta piekrišana, 
un nevar iesniegt nekādus grozījumus. 
Vajadzīgo vairākumu, lai piekrišanu 
pieņemtu, nosaka saskaņā ar to Līguma par 
Eiropas Savienību vai Līguma par Eiropas 

Plenārsēdē vajadzīgo vairākumu, lai 
piekrišanu pieņemtu, nosaka saskaņā ar to 
Līguma par Eiropas Savienību vai Līguma 
par Eiropas Savienības darbību pantu, kurš 
veido ierosinātā akta juridisko pamatu, vai 
ar nodoto balsu vairākumu, ja attiecīgajā 
pantā vairākums nav noteikts. Ja 
vajadzīgais vairākums netiek iegūts, 
uzskata, ka ierosinātais akts nav 
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Savienības darbību pantu, kurš veido 
ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.

apstiprināts.

Or. en

Pamatojums

Prasība par vienu balsojumu bez grozījumiem piekrišanas procedūrās ir radījusi sajukumu, 
kā rezultātā ir radušās pretrunas panta interpretācijā un īstenošanā. Turklāt tas ir vājinājis 
Parlamenta pozīcijas, īpaši attiecībās ar citās iestādēs. Šī grozījuma mērķis ir šo situāciju 
labot. Tomēr ar šo grozījumu tiek pausta piekrišana AFCO komitejas priekšlikumam precīzi 
definēt balsojuma rezultātu gadījumos, kad vajadzīgais vairākums netiek iegūts, un tādēļ 
minētais priekšlikums tiek pārņemts.

Grozījums Nr. 23
Helmut Scholz

Reglaments
81. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu 
balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā 
ar Līgumu par Eiropas Savienību vai 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību
vajadzīga Parlamenta piekrišana, un nevar 
iesniegt nekādus grozījumus. Vajadzīgo 
vairākumu, lai piekrišanu pieņemtu, nosaka 
saskaņā ar to Līguma par Eiropas 
Savienību vai Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pantu, kurš veido 
ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.

Parlaments lēmumu par piekrišanu
pieņem ar vienu balsojumu par aktu vai 
starptautisku nolīgumu, kuram saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienību vai Līgumu 
par Eiropas Savienības darbību vajadzīga 
Parlamenta piekrišana, un nevar iesniegt 
nekādus grozījumus. Vajadzīgo vairākumu, 
lai piekrišanu pieņemtu, nosaka saskaņā ar 
to Līguma par Eiropas Savienību vai 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
pantu, kurš veido ierosinātā akta juridisko 
pamatu, vai ar nodoto balsu vairākumu, ja 
attiecīgajā pantā vairākums nav noteikts.
Ja vajadzīgais vairākums netiek iegūts, 
uzskata, ka ierosinātais akts nav 
apstiprināts.

Or. de

Grozījums Nr. 24
Rafał Trzaskowski
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Reglaments
81. pants – 1.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a Atbildīgā komiteja pieprasījumu dot 
piekrišanu izskata bez liekas kavēšanās. 
Ja atbildīgā komiteja sešu mēnešu laikā 
pēc tam, kad tai ir nosūtīts pieprasījums 
dot piekrišanu, nav pieņēmusi ieteikumu, 
Priekšsēdētāju konference var vai nu 
jautājumu iekļaut nākamās sesijas darba 
kārtībā izskatīšanai, vai pienācīgi 
pamatotos gadījumos nolemt pagarināt 
sešu mēnešu termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Helmut Scholz

Reglaments
81. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pievienošanās līgumiem,
starptautiskiem nolīgumiem un gadījumā, 
ja konstatē, ka dalībvalsts ir vairākkārt 
nopietni pārkāpusi kopīgos principus, 
piemēro attiecīgi 74.c., 74.e un 90. pantu.
Ja vajadzīga ciešāka sadarbība jomā, uz 
kuru attiecas parastā likumdošanas 
procedūra, piemēro Reglamenta 
74.g pantu.

2. Turklāt attiecībā uz starptautiskiem 
nolīgumiem un gadījumā, ja konstatē, ka 
dalībvalsts ir vairākkārt nopietni pārkāpusi
pamatprincipus, kā arī attiecībā uz 
Parlamenta sastāva noteikšanu, ciešākas 
sadarbības izveidi starp dalībvalstīm un 
daudzgadu finanšu shēmas pieņemšanu
piemēro attiecīgi 74.c, 90., 74.e, 74.f, 74.g
un 75. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 26
Pervenche Berès

Reglaments
81. pants – 3. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
ierosinātam tiesību aktam vai paredzētam 
starptautiskam nolīgumam, atbildīgā 
komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras
iznākumu, var pieņemt lēmumu iesniegt 
Parlamentam starpposma ziņojumu par 
Komisijas priekšlikumu kopā ar rezolūcijas 
priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par 
ierosinātā akta grozīšanu vai īstenošanu.

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
ierosinātam aktam, atbildīgā komiteja 
procedūras sākumā var iesniegt 
Parlamentam starpposma ziņojumu par 
Komisijas priekšlikumu kopā ar rezolūcijas 
priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par 
ierosinātā akta grozīšanu vai īstenošanu.
Parlamenta pieņemtā rezolūcijas 
priekšlikums saturs ir pamats Komisijas 
mandātam.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Helmut Scholz

Reglaments
81. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
ierosinātam tiesību aktam vai paredzētam 
starptautiskam nolīgumam, atbildīgā 
komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras 
iznākumu, var pieņemt lēmumu iesniegt 
Parlamentam starpposma ziņojumu par 
Komisijas priekšlikumu kopā ar rezolūcijas 
priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par 
ierosinātā akta grozīšanu vai īstenošanu.

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
ierosinātam aktam vai paredzētam 
starptautiskam nolīgumam, atbildīgā 
komiteja var iesniegt Parlamentam 
starpposma ziņojumu par Komisijas 
priekšlikumu kopā ar rezolūcijas 
priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par 
ierosinātā akta grozīšanu vai īstenošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 28
Pervenche Berès

Reglaments
81. pants – 3.a punkts (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Ja kāda komiteja prasa tikt iesaistīta 
piekrišanas procedūrā saskaņā ar 
50. pantu, Priekšsēdētāju konference lemj 
par to, vai šo pieprasījumu apmierināt.

Or. en


