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Grozījums Nr. 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Reglaments
90. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Jebkurā sarunu posmā Parlaments, 
pamatojoties uz atbildīgās komitejas 
ziņojumu un izskatījis visus atbilstošos 
priekšlikumus, kas iesniegti saskaņā ar 
121. pantu, var ieteikumus pieņemt un 
prasīt, lai tos ņem vērā pirms izskatāmā 
starptautiskā nolīguma slēgšanas.

4. Jebkurā sarunu posmā un laikā no 
sarunu beigām līdz nolīguma noslēgšanai
Parlaments, pamatojoties uz atbildīgās 
komitejas ziņojumu un izskatījis visus 
atbilstošos priekšlikumus, kas iesniegti 
saskaņā ar 121. pantu, var ieteikumus 
pieņemt un prasīt, lai tos ņem vērā pirms 
izskatāmā starptautiskā nolīguma 
slēgšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Stanimir Ilchev

Reglaments
90. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Kad sarunas ir beigušās, taču pirms 
jebkādu nolīgumu parakstīšanas, nolīguma 
projektu iesniedz Parlamentam, lai tas 
sniedz atzinumu vai dod piekrišanu.
Piekrišanas procedūrai piemēro 81. pantu.

5. Kad sarunas ir beigušās, taču pirms 
jebkādu nolīgumu parakstīšanas, Padomes 
projektu lēmumam par nolīguma 
noslēgšanu iesniedz Parlamentam, lai tas 
sniedz atzinumu vai dod piekrišanu.
Piekrišanas procedūrai piemēro 81. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Stanimir Ilchev

Reglaments
90. pants – 6. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

6. Pirms balsošanas par piekrišanu 
atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai 
vismaz desmitā daļa deputātu var ierosināt, 
lai Parlaments lūdz Tiesas atzinumu par to, 
vai starptautiskais nolīgums ir saderīgs ar 
Līgumiem. Ja Parlaments šo priekšlikumu 
apstiprina, balsošanu par piekrišanu
atliek, līdz Tiesa ir sniegusi atzinumu. 

6. Pirms balsošanas par piekrišanu vai 
atzinumu atbildīgā komiteja, politiskā 
grupa vai vismaz desmitā daļa deputātu var 
ierosināt, lai Parlaments lūdz Tiesas 
atzinumu par to, vai starptautiskais 
nolīgums ir saderīgs ar Līgumiem. Ja 
Parlaments šo priekšlikumu apstiprina, 
balsošanu atliek, līdz Tiesa ir sniegusi 
atzinumu.

Or. en


