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Grozījums Nr. 3
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Katrā sesijā pēc Priekšsēdētāju 
konferences priekšlikuma Parlaments 
nosaka jautājumu laiku, kad Komisija 
sniedz atbildes.

1. Katrā sesijā notiek 90 minūšu ilgs 
jautājumu laiks, kad Komisija sniedz 
atbildes, par konkrētu horizontālo tematu, 
par kuru Priekšsēdētāju konference 
parasti nolemj vienu mēnesi pirms sesijas.

2. Vienas sesijas laikā katrs deputāts var 
uzdot tikai vienu jautājumu Komisijai.

2. Priekšsēdētāju konferences uzaicināto 
komisāru atbildības joma ir saistīta ar 
konkrēto horizontālo tematu, par kuru 
viņiem tiks uzdoti jautājumi. Katrā sesijā 
var piedalīties ne vairāk kā divi komisāri, 
bet ir iespējams piedalīties vēl vienam 
komisāram atkarībā no jautājumu laikam 
izvēlētā konkrētā horizontālā temata.

3. Jautājumus iesniedz rakstiski 
Parlamenta priekšsēdētājam, kurš lemj 
par to pieņemamību un par secību, kādā 
tos izskatīs. Lēmumu nekavējoties dara 
zināmu jautājumu iesniedzējiem.

3. Deputātus, kuri uzdod jautājumu 
kādam no komisāriem, izvēlas ar lozēšanu 
šādā veidā:

– vienu stundu pirms jautājumu laika 
sākuma pie sēžu zāles ieejas novieto divas 
lozēšanas kastes;

– deputāti, kuri vēlas uzdot jautājumu, 
uzraksta savu vārdu uz veidlapas un 
ievieto to vienā no lozēšanas kastēm;

– Parlamenta priekšsēdētājs pasludina 
jautājumu laiku par atklātu un aizver 
lozēšanas kastes;

– Parlamenta priekšsēdētājs izvelk pa 
vienai veidlapai un aicina deputātu, kura 
vārds ir uz veidlapas, uzdot savu 
jautājumu kompetentajam komisāram. 
Deputātam ir viena minūte laika, lai 
noformulētu jautājumu, un komisāram ir
divas minūtes, lai uz to atbildētu. 
Parlamenta priekšsēdētājs, ja viņš 
uzskata, ka komisāra sniegtās atbildes dēļ 
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tas ir vajadzīgs, var izņēmuma kārtā 
pieņemt 30 sekunžu ilgu papildjautājumu 
no jebkura cita klātesoša deputāta. 
Komisāram ir divas minūtes, lai atbildētu 
uz papildjautājumu.

4. Jautājumu laika norises procedūra ir 
noteikta Reglamenta pielikumā 
izklāstītajās pamatnostādnēs17.

4. Ja jautājums nav tieši saistīts ar 
izvēlēto konkrēto horizontālo tematu, 
Parlamenta priekšsēdētājs var lemt par 
jautājuma pieņemamību. Arī 
papildjautājumiem ir tieši jāattiecas uz 
galveno jautājumu.

5. Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 
pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt 
īpašus jautājumu laikus, kad atbildes 
sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / ES 
augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Eirogrupas 
priekšsēdētājs.

5. Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 
pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt 
īpašus jautājumu laikus, kad atbildes 
sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / ES 
augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Eirogrupas 
priekšsēdētājs.

_______________
17 Sk. II pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir aizstāts ziņojuma projektā ietvertais grozījums Nr. 1. Izmaiņas attiecas uz 
3. punkta 1. un 5.a (jauno) ievilkumu.

Grozījums Nr. 4
Gerald Häfner
Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Katrā sesijā pēc Priekšsēdētāju 
konferences priekšlikuma Parlaments 
nosaka jautājumu laiku, kad Komisija 
sniedz atbildes.

1. Katrā sesijā notiek 90 minūšu ilgs 
jautājumu laiks, kad Komisija sniedz 
atbildes, par konkrētu horizontālo tematu, 
par kuru Priekšsēdētāju konference 
parasti nolemj vienu mēnesi pirms sesijas.
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2. Vienas sesijas laikā katrs deputāts var 
uzdot tikai vienu jautājumu Komisijai.

2. Priekšsēdētāju konferences uzaicināto 
komisāru atbildības joma ir saistīta ar 
konkrēto horizontālo tematu, par kuru 
viņiem tiks uzdoti jautājumi. Katrā sesijā 
var piedalīties ne vairāk kā divi komisāri, 
bet ir iespējams piedalīties vēl vienam 
komisāram atkarībā no jautājumu laikam 
izvēlētā konkrētā horizontālā temata.

3. Jautājumus iesniedz rakstiski 
Parlamenta priekšsēdētājam, kurš lemj 
par to pieņemamību un par secību, kādā 
tos izskatīs. Lēmumu nekavējoties dara 
zināmu jautājumu iesniedzējiem.

3. Jautājumu laika pirmajai daļai 
deputātus, kuri uzdod jautājumu kādam 
no komisāriem, izvēlas, kā noteikts 
1. punktā, no politiskajām grupām 
proporcionāli kopējam deputātu skaitam 
tajās. Deputātus, kuri jautājumu uzdod 
jautājumu laika otrajā daļā, izvēlas ar 
lozēšanu šādā veidā:

– vienu stundu pirms jautājumu laika 
sākuma pie sēžu zāles ieejas novieto divas 
lozēšanas kastes;

– deputāti, kuri vēlas uzdot jautājumu, 
uzraksta savu vārdu uz veidlapas un 
ievieto to vienā no lozēšanas kastēm;

– Parlamenta priekšsēdētājs pasludina 
jautājumu laiku par atklātu un aizver 
lozēšanas kastes;

– Parlamenta priekšsēdētājs izvelk pa 
vienai veidlapai un aicina deputātu, kura 
vārds ir uz veidlapas, uzdot savu 
jautājumu kompetentajam komisāram. 
Deputātam ir viena minūte laika, lai 
noformulētu jautājumu, un komisāram ir 
divas minūtes, lai uz to atbildētu. 
Parlamenta priekšsēdētājs, ja viņš 
uzskata, ka komisāra sniegtās atbildes dēļ 
tas ir vajadzīgs, var izņēmuma kārtā 
pieņemt 30 sekunžu ilgu papildjautājumu 
no jebkura cita klātesoša deputāta. 
Komisāram ir divas minūtes, lai atbildētu 
uz papildjautājumu.

4. Jautājumu laika norises procedūra ir 
noteikta Reglamenta pielikumā 
izklāstītajās pamatnostādnēs17.

4. Ja jautājums nav tieši saistīts ar 
izvēlēto horizontālo tematu, Parlamenta 
priekšsēdētājs var lemt par jautājuma 
pieņemamību. Arī papildjautājumiem ir 
tieši jāattiecas uz galveno jautājumu.

5. Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 5. Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 
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pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt 
īpašus jautājumu laikus, kad atbildes 
sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / ES 
augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Eirogrupas 
priekšsēdētājs.

pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt 
īpašus jautājumu laikus, kad atbildes 
sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / ES 
augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Eirogrupas 
priekšsēdētājs.

___________
17 Sk. II pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Katrā sesijā pēc Priekšsēdētāju 
konferences priekšlikuma Parlaments 
nosaka jautājumu laiku, kad Komisija 
sniedz atbildes.

1. Katrā sesijā notiek jautājumu laiks, kad 
Komisija sniedz atbildes, par konkrētu 
horizontālo tematu, par kuru 
Priekšsēdētāju konference nolemj vienu 
mēnesi pirms sesijas.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Vienas sesijas laikā katrs deputāts var 
uzdot tikai vienu jautājumu Komisijai.

2. Priekšsēdētāju konferences uzaicināto 
komisāru atbildības joma ir saistīta ar 
konkrēto horizontālo tematu, par kuru 
viņiem tiks uzdoti jautājumi. Katrā sesijā 
var piedalīties ne vairāk kā divi komisāri.

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Jautājumus iesniedz rakstiski 
Parlamenta priekšsēdētājam, kurš lemj 
par to pieņemamību un par secību, kādā 
tos izskatīs. Lēmumu nekavējoties dara 
zināmu jautājumu iesniedzējiem.

3. Deputātus, kuri uzdod jautājumu 
kādam no komisāriem saskaņā ar 
Reglamenta pielikumā16a izklāstītajām 
pamatnostādnēm, izvēlas ar lozēšanu šādā 
veidā:

– 30 minūtes pirms jautājumu laika 
sākuma uz paaugstinājumu, kur sēž 
prezidentūra, novieto lozēšanas kasti;

– deputāti, kas vēlas uzdot jautājumu, var 
iesniegt ne vairāk kā vienu lozējamo zīmi;

– Parlamenta priekšsēdētājs pasludina 
jautājumu laiku par atklātu un aizver 
lozēšanas kasti;

– Parlamenta priekšsēdētājs izvelk pa 
vienai lozējamai zīmei un aicina 
izraudzīto deputātu uzdot savu jautājumu 
kompetentajam komisāram. Pēc atbildes 
saņemšanas deputāts var uzdot 
papildjautājumu.

_______________
16a Sk. II pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 
pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt 

5. Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 
pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt 
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īpašus jautājumu laikus, kad atbildes 
sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / ES 
augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Eirogrupas 
priekšsēdētājs. 

īpašus jautājumu laikus, kad atbildes 
sniedz Padome, Eiropadomes 
priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētājs, 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / ES 
augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Eirogrupas 
priekšsēdētājs. 

Or. en

Grozījums Nr. 9
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
117. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ikviens deputāts saskaņā ar Reglamenta 
pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm 
var uzdot Eiropadomes priekšsēdētājam, 
Padomei, Komisijai vai Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam / ES augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas 
jautājumos tādus jautājumus, uz kuriem 
jāatbild rakstiski18. Par jautājuma saturu ir 
atbildīgs tā iesniedzējs. 

1. Ikviens deputāts saskaņā ar Reglamenta 
pielikumā izklāstītajiem kritērijiem var 
uzdot Eiropadomes priekšsēdētājam, 
Padomei, Komisijai vai Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam / ES augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas 
jautājumos tādus jautājumus, uz kuriem 
jāatbild rakstiski18. Par jautājuma saturu ir 
atbildīgs tā iesniedzējs. 

__________ _________
18 Sk. III pielikumu. 18 Sk. III pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
117. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Jautājumus iesniedz rakstiski
Parlamenta priekšsēdētājam, kurš tos 
nosūta adresātiem. Ja ir šaubas par 

2. Jautājumus iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam. Ja ir šaubas par jautājuma 
pieņemamību, lēmumu pieņem 
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jautājuma pieņemamību, lēmumu pieņem 
priekšsēdētājs. Viņa lēmumu dara zināmu 
jautājuma iesniedzējam.

priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja lēmumu 
pamato ne tikai ar 1. punktā minētā 
pielikuma noteikumiem, bet arī ar 
Reglamenta noteikumiem kopumā. 
Priekšsēdētāja lēmumu dara zināmu 
jautājumu iesniedzējam.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
117. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Jautājumus iesniedz elektroniski. 
Katrs deputāts mēnesī var iesniegt ne 
vairāk kā piecus jautājumus.

Izņēmuma kārtā papildjautājumus var 
iesniegt kā papīra dokumentu, ko deputāts 
Parlamenta Ģenerālsekretariāta 
attiecīgajā dienestā personiski iesniedz un 
paraksta. 

Kad beidzas gads pēc astotā sasaukuma 
sākuma, Priekšsēdētāju konference 
novērtē papildjautājumu iesniegšanas 
kārtību un var ieteikt Parlamentam beigt 
piemērot šā punkta otro daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
117. pants – 4. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Uz jautājumiem, kas prasa nekavējošu 
atbildi, bet kuras sagatavošanai nav 

svītrots
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vajadzīga padziļināta izpēte (prioritāri 
jautājumi), atbildi sniedz trīs nedēļu laikā 
no dienas, kad tie nosūtīti adresātiem. 
Ikviens deputāts var uzdot vienu 
prioritāru jautājumu mēnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
117. pants – 4. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uz pārējiem jautājumiem (kuri nav 
prioritāri) atbildi sniedz sešu nedēļu laikā 
no dienas, kad tie nosūtīti adresātiem.

Uz jautājumiem atbildi sniedz sešu nedēļu 
laikā no dienas, kad tie darīti zināmi
adresātiem. Pamatotos steidzamības 
gadījumos Parlamenta priekšsēdētājs var 
prasīt, lai atbildi uz jautājumu sniedz triju 
nedēļu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
117. pants – 4. punkts – 3. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Deputāti norāda, vai jautājums ir 
prioritārs. Parlamenta priekšsēdētājs 
pieņem galīgo lēmumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 15
Andrew Duff
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Eiropas Parlamenta Reglaments
117. pants – 4. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uz pārējiem jautājumiem (kuri nav 
prioritāri) atbildi sniedz sešu nedēļu laikā 
no dienas, kad tie nosūtīti adresātiem.

Uz pārējiem jautājumiem (kuri nav 
prioritāri) atbildi sniedz sešu nedēļu laikā 
no dienas, kad tie nosūtīti adresātiem. 
Katrs deputāts mēnesī var iesniegt ne 
vairāk kā sešus jautājumus, kuri nav 
prioritāri.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisiju pārpludina Parlamenta jautājumi (PQ), uz kuriem jāatbild rakstiski. 
Pavisam 2011. gadā bija iesniegti 12 093 rakstiski atbildamie jautājumi. Tikai 100 EP 
deputāti bija atbildīgi par 9216 PQ (76 %) tapšanu — tas nozīmē, ka katrs no šiem 
deputātiem vidēji mēnesī iesniedza 77 jautājumus. 2013. gadā 32 % no PQ uzdeva tikai 
10 deputāti un 45 % — tikai 20 deputāti. Pavisam 2013. gadā ir iesniegti 13 493 PQ, viens 
deputāts iesniedza 890 jautājumus. Tāpēc ierobežojumu noteikšana PQ skaitam mēnesī 
varētu krasi samazināt to jautājumu skaitu, kurus uzdod deputātu mazākā daļa un kuri neskar 
deputātu vairākumu.

Grozījums Nr. 16
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
117. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Jautājumus un atbildes uz tiem publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. Jautājumus un atbildes uz tiem publicē 
Parlamenta tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
118. pants – 1. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ikviens deputāts saskaņā ar Reglamenta 
pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm 
var uzdot Eiropas Centrālajai bankai 
jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski19.

1. Ikviens deputāts saskaņā ar Reglamenta 
pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm 
var uzdot Eiropas Centrālajai bankai 
jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski19. 
Par jautājuma saturu ir atbildīgs tā 
iesniedzējs.

_________ _________
19 Sk. III pielikumu. 19 Sk. III pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
118. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ikviens deputāts saskaņā ar Reglamenta 
pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm 
var uzdot Eiropas Centrālajai bankai 
jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski19.

1. Ikviens deputāts saskaņā ar Reglamenta 
pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm 
var mēnesī uzdot Eiropas Centrālajai 
bankai ne vairāk kā sešus jautājumus, uz 
kuriem jāatbild rakstiski19.

___________ ___________
19 Sk. III pielikumu. 19 Sk. III pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
118. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Jautājumus iesniedz rakstiski atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājam, kurš tos nodod 
Eiropas Centrālajai bankai.

2. Jautājumus iesniedz rakstiski atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājam, kurš tos nodod 
Eiropas Centrālajai bankai. Ja ir šaubas 
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par jautājuma pieņemamību, lēmumu 
pieņem sēdēs vadītājs. Sēdes vadītāja 
lēmumu dara zināmu jautājuma autoram.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
118. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Jautājumus un atbildes uz tiem publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. Jautājumus un atbildes uz tiem publicē 
Parlamenta tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums – A daļa – 1. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Jautājumi ir pieņemami tikai tad, ja: svītrots

– tie ir kodolīgi un formulēti tā, lai uz 
tiem varētu atbildēt īsi;

– tie attiecas uz adresāta kompetenci un 
atbildības jomu, kā arī ir vispārējās 
interesēs; 

– ja ir runa par konkrētiem Padomei 
adresētiem jautājumiem, tie īpaši attiecas 
uz tādu Padomes funkciju izpildi, kuras 
paredz noteikt, koordinēt vai īstenot 
Savienības politikas virzienus, vai uz 
Padomes kompetencēm saistībā ar amatā 
iecelšanas procedūrām vai uz 
kompetencēm, kas saistītas ar Savienības 
iestāžu un struktūru darbību vai ar 
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Līgumu pārskatīšanu;

– tie neprasa no attiecīgās iestādes 
nekādu iepriekšēju izpēti;

– tie ir precīzi formulēti un attiecas uz 
kādu konkrētu jautājumu; 

– tajos nav apgalvojumu vai viedokļu;

– tie neattiecas uz pilnīgi privātu 
jautājumu; 

– to mērķis nav iegūt dokumentus vai 
statistikas datus; 

– tie ir izteikti jautājuma formā.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums – A daļa – 3. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Jautājums nav pieņemams, ja tieši tāds 
pats vai līdzīgs jautājums trīs iepriekšējo 
mēnešu laikā jau ir uzdots un uz to ir 
saņemta atbilde, vai ja ar to tikai mēģina 
noskaidrot informāciju par paveiktā darba 
kontroli attiecībā uz kādu konkrētu 
Parlamenta rezolūciju, un šī informācija ir 
līdzīga tai, ko Komisija jau ir sniegusi 
rakstiskā paziņojumā par turpmākajiem 
pasākumiem, izņemot gadījumus, kad ir 
atklājušies jauni fakti un jautājuma 
iesniedzējs cenšas saņemt vairāk 
informācijas. Pirmajā gadījumā jautājuma 
un atbildes kopiju nosūta jautājuma 
iesniedzējam.

3. Jautājums nav pieņemams, ja tieši tāds 
pats vai līdzīgs jautājums trīs iepriekšējo 
mēnešu laikā jau ir uzdots un uz to ir 
saņemta atbilde, vai ja ar to tikai mēģina 
noskaidrot informāciju par paveiktā darba 
kontroli attiecībā uz kādu konkrētu 
Parlamenta rezolūciju, un šī informācija ir 
līdzīga tai, ko Komisija jau ir sniegusi 
rakstiskā paziņojumā par turpmākajiem 
pasākumiem, izņemot gadījumus, kad ir 
atklājušies jauni fakti un jautājuma 
iesniedzējs cenšas saņemt vairāk 
informācijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums – A daļa – 4. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Pēc atbildes saņemšanas ikviens 
deputāts var uzdot papildjautājumu. Var 
uzdot ne vairāk par diviem 
papildjautājumiem.

4. Pēc atbildes saņemšanas ikviens 
deputāts var uzdot papildjautājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums – A daļa – 6. iedaļa – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Parlamenta priekšsēdētājs lemj par 
papildjautājumu pieņemamību un ierobežo 
to skaitu, lai katrs deputāts varētu saņemt 
atbildi uz jautājumu, ko viņš ir uzdevis.

Parlamenta priekšsēdētājs lemj par 
papildjautājumu pieņemamību.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums – A daļa – 7.a iedaļa (jauna) ar jaunu apakšvirsrakstu

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uzstāšanās ilgums

7.a Deputātam ir viena minūte laika, lai 
noformulētu jautājumu, un komisāram ir 
divas minūtes, lai uz to atbildētu.

Ja pēc atbildes saņemšanas deputāts vēlas 
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uzdot papildjautājumu, viņam tiek dotas 
30 sekundes papildjautājuma uzdošanai. 
Komisāram ir divas minūtes, lai atbildētu 
uz papildjautājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums – A daļa – no 8. iedaļa līdz 14. iedaļai

Spēkā esošais teksts Grozījums

8. Ja uzdoto jautājumu saturs to atļauj, 
pēc apspriešanās ar šo jautājumu 
iesniedzējiem Parlamenta priekšsēdētājs 
var nolemt, ka attiecīgā iestāde uz tiem 
atbild vienlaicīgi.

svītrots

9. Atbildi uz jautājumu sniedz tikai, ja ir 
klāt tā iesniedzējs vai ja viņš pirms 
jautājumu laika Parlamenta 
priekšsēdētājam ir rakstiski norādījis savu 
aizstājēju.

10. Ja nav klāt ne jautājuma iesniedzēja, 
ne viņa aizstājēja, jautājums zaudē spēku. 

11. Ja deputāts ir iesniedzis jautājumu, 
bet jautājumu laikā nav klāt ne viņa, ne 
viņa aizstājēja, Parlamenta priekšsēdētājs 
viņam nosūta vēstuli ar atgādinājumu 
ierasties vai atsūtīt savu aizstājēju. Ja 
divpadsmit mēnešu laikā Parlamenta 
priekšsēdētājs kādam deputātam šādu 
vēstuli ir nosūtījis trīs reizes, deputāts uz 
sešiem mēnešiem zaudē tiesības iesniegt 
jautājumus jautājumu laikā.

12. Uz jautājumiem, kas nav atbildēti 
laika trūkuma dēļ, atbild saskaņā ar 
117. panta 4. punkta pirmo daļu, izņemot 
gadījumus, kad jautājuma iesniedzēji 
prasa piemērot 117. panta 3. punktu.

13. Procedūru, kas attiecas uz rakstiskiem 
jautājumiem, reglamentē 117. panta 3. un 
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5. punkta noteikumi.

Termiņi 

14. Jautājumi jāiesniedz vismaz vienu 
nedēļu pirms jautājumu laika. 
Jautājumus, kuri šajā termiņā nav 
iesniegti, jautājumu laikā var izskatīt ar 
atbildīgās iestādes piekrišanu.

Jautājumus, kuri ir pieņemti izskatīšanai, 
izdala deputātiem un nosūta attiecīgajām 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums – B daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

B. Ieteikumi svītrots

(izvilkums no Parlamenta 1986. gada 
13. novembra rezolūcijas)

Eiropas Parlaments,

1. iesaka stingrāk piemērot jautājumu 
laika norises pamatnostādnes, kas 
paredzētas Reglamenta 4327. pantā, it 
īpaši attiecībā uz šo pamatnostādņu 
1. punktu par pieņemamību;

2. iesaka Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājam biežāk izmantot 
Reglamenta 43. panta 3. punktā piešķirtās 
tiesības jautājumus jautājumu laikam 
apvienot pa tēmām; tomēr uzskata, ka 
šādi grupēt var tikai tos jautājumus, kuri 
iekļauti konkrētajā sesijā iesniegto 
jautājumu saraksta pirmajā pusē;

3. attiecībā uz papildjautājumiem iesaka, 
lai Parlamenta priekšsēdētājs jautājuma 
iesniedzējam vienmēr ļauj uzdot vienu 
papildjautājumu un vienu vai ne vairāk 
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par diviem papildjautājumiem —
deputātiem, vēlams, no citas politiskās 
grupas un/vai dalībvalsts; atgādina, ka 
papildjautājumiem jābūt īsiem un 
izteiktiem jautājuma formā, un ierosina, 
lai to ilgums nepārsniegtu 30 sekundes;

4. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, 
lai saskaņā ar šo pamatnostādņu 
7. punktu atbildes būtu lakoniskas un 
attiektos uz jautājuma būtību.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pamatnostādnes par jautājumiem, uz 
kuriem jāatbild rakstiski saskaņā ar 117. un 
118. pantu

Kritēriji par jautājumiem, uz kuriem 
jāsniedz rakstiskas atbildes saskaņā ar 
117. un 118. pantu

Or. en

Pamatojums

Tās īsti nav pamatnostādnes, bet gan piemērojamie pieņemamības kritēriji.

Grozījums Nr. 29
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 1. iedaļa – 2. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

– ir saistīti ar adresāta kompetenci un 
atbildības jomu, kā arī ir vispārējās 
interesēs;

– ir saistīti tikai ar kompetencēm, kas
Savienībai noteiktas Līgumos, un attiecas 
uz adresāta atbildības jomu, kā arī ir 
vispārējās interesēs;
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 1. iedaļa – 3.a ievilkums (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

– nav garāki par 200 vārdiem;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 1. iedaļa – 4. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

– nav aizvainojoši; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 1. iedaļa – 5. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

– neattiecas uz pilnīgi privātu jautājumu. – neattiecas uz pilnīgi privātu jautājumu un
atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 1. iedaļa – 5.a ievilkums (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

– tajos nav ietverti vairāk kā trīs 
apakšjautājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 2. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Ja jautājums neatbilst šīm 
pamatnostādnēm, Ģenerālsekretariāts 
jautājuma iesniedzējam iesaka, kā 
jautājumu varētu izteikt, lai tas būtu 
pieņemams. 

2. Ģenerālsekretariāts jautājuma 
iesniedzējiem iesaka, kā katrā konkrētajā 
gadījumā panākt atbilstību 1. punktā 
noteiktajiem kritērijiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 35
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 2. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Ja jautājums neatbilst šīm
pamatnostādnēm, Ģenerālsekretariāts 
jautājuma iesniedzējam iesaka, kā 
jautājumu varētu izteikt, lai tas būtu 
pieņemams. 

2. Ja jautājums neatbilst šiem kritērijiem, 
Ģenerālsekretariāts jautājuma iesniedzējam 
iesaka, kā jautājumu varētu izteikt, lai tas 
būtu pieņemams.
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Or. en

Pamatojums

Tās īsti nav pamatnostādnes, bet gan piemērojamie pieņemamības kritēriji.

Grozījums Nr. 36
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 3. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja tieši tāds pats vai līdzīgs jautājums 
sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir uzdots 
un uz to ir saņemta atbilde, vai ja ar to tikai 
mēģina noskaidrot informāciju par 
paveiktā darba kontroli attiecībā uz kādu 
konkrētu Parlamenta rezolūciju, un šī 
informācija ir līdzīga tai, ko Komisija jau ir 
sniegusi rakstiskā paziņojumā par 
turpmākajiem pasākumiem, 
Ģenerālsekretariāts iepriekšējā jautājuma 
un atbildes kopiju pārsūta jautājuma 
iesniedzējam. Jautājumu adresātam var 
nosūtīt atkārtoti tikai tad, ja jautājuma 
iesniedzējs atklāj jaunus būtiskus faktus 
vai cenšas saņemt vairāk informācijas.

3. Ja tieši tāds pats vai līdzīgs jautājums 
sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir uzdots 
un uz to ir saņemta atbilde, vai ja ar to tikai 
mēģina noskaidrot informāciju par 
paveiktā darba kontroli attiecībā uz kādu 
konkrētu Parlamenta rezolūciju, un šī 
informācija ir līdzīga tai, ko Komisija jau ir 
sniegusi rakstiskā paziņojumā par 
turpmākajiem pasākumiem, 
Ģenerālsekretariāts iepriekšējā jautājuma 
un atbildes kopiju pārsūta jautājuma 
iesniedzējam. Jautājumu adresātam var 
nosūtīt atkārtoti tikai tad, ja Parlamenta 
priekšsēdētājs tā nolemj, ņemot vērā 
jaunus būtiskus faktus un atbildot uz 
jautājuma iesniedzēja pamatotu 
pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 4. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Ja jautājums attiecas uz faktisko vai 4. Ja jautājums attiecas uz faktisko vai 
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statistisko informāciju, kas jau ir pieejama 
Parlamenta bibliotēkā, bibliotēka to dara 
zināmu deputātam, kurš jautājumu var 
atsaukt.

statistisko informāciju, kas jau ir pieejama 
Parlamenta izpētes pakalpojumu 
dienestiem, to nosūta šiem dienestiem, ja 
vien Parlamenta priekšsēdētājs pēc 
jautājuma iesniedzēja pieprasījuma nav 
nolēmis citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 4. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Ja jautājums attiecas uz faktisko vai 
statistisko informāciju, kas jau ir pieejama 
Parlamenta bibliotēkā, bibliotēka to dara 
zināmu deputātam, kurš jautājumu var 
atsaukt.

4. Ja jautājums attiecas uz faktisko vai 
statistisko informāciju, kas jau ir pieejama 
Parlamenta bibliotēkā, Parlamenta 
priekšsēdētājs to dara zināmu deputātam, 
kurš jautājumu var atsaukt.

Or. en

Pamatojums

Priekšsēdētājam būtu vajadzīgas tiesības palīdzēt deputātam iegūt atbildi, piemēram, 
attiecībā uz faktu materiālu, ko ātrāk un lētāk var nodrošināt Parlamenta bibliotēka.

Grozījums Nr. 39
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 5. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Uz jautājumiem par saistītiem tematiem 
var sniegt kopīgu atbildi.

5. Jautājumus par saistītiem tematiem 
Ģenerālsekretariāts var apvienot vienā 
jautājumā un uz tiem var sniegt kopīgu 
atbildi.
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Or. en


