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Grozījums Nr. 60
Elmar Brok

Reglaments
8. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja nav noteikts savādāk, noteikumus par 
Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 
īstenošanu pieņem Prezidijs.

Ja nav noteikts savādāk, noteikumus par 
Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 
īstenošanu pieņem Parlaments plenārsēdē, 
ņemot vērā atbildīgās komitejas 
ieteikumu.

Or. de

Pamatojums

Deputātu nolikuma izstrādes laikā uzskatīja, ka lēmums par to nolikuma noteikumu 
īstenošanu un konkretizēšanu, kuri nav pietiekami detalizēti, ir jāpieņem Parlamentam 
plenārsēdē. Salīdzinot ar procedūru, kurā lēmumus pieņem tikai Prezidijs, šī procedūra 
nodrošina labāku pārredzamību un to, ka visi deputāti ir iesaistīti uz viņiem attiecināmo 
noteikumu izstrādē un šādi ir atbildīgi arī par šo noteikumu formulēšanu.

Grozījums Nr. 61
Elmar Brok

Reglaments
23. pants – 2. punkts un 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Prezidijs pieņem finansiālus, 
organizatoriskus un administratīvus 
lēmumus par deputātiem un Parlamenta 
iekšējo organizāciju, Ģenerālsekretariātu 
un struktūrvienībām.

2. Prezidijs pieņem finansiālus, 
organizatoriskus un administratīvus 
lēmumus par Parlamenta iekšējo 
organizāciju, Ģenerālsekretariātu un 
struktūrvienībām.

2.a Prezidijs pēc ģenerālsekretāra vai 
politiskās grupas priekšlikuma pieņem 
finansiālus, organizatoriskus un 
administratīvus lēmumus jautājumos, kas 
attiecas uz deputātiem.
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Or. en

Pamatojums

Precizējums — Reglamentā nav skaidri noteiktas tiesības attiecībā uz tekstu vai grozījumu 
iesniegšanu Prezidija sanāksmēm. Ja runa ir par jautājumiem, kas attiecas uz politisko grupu 
locekļiem, politiskajām grupām vajadzētu oficiāli ļaut iesniegt tekstus un grozījumus, par 
kuriem notiks apspriešanās un balsošana.

Grozījums Nr. 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Reglaments
23. pants – 11.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

11.a Prezidijs ieceļ divus vai vairāk 
priekšsēdētāja vietniekus, kas ir atbildīgi 
par attiecību uzturēšanu ar dalībvalstu 
parlamentiem.
Priekšsēdētāja vietnieki regulāri iesniedz 
ziņojumu Priekšsēdētāju konferencei par 
savu darbību šajā jomā.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts pašreizējā 25. panta 3. punkta otrā un trešā teikuma teksts, 
kuru svītros, ja šo grozījumu pieņems.)

Grozījums Nr. 63
József Szájer

Reglaments
38.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

38.a pants
Subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa ievērošanas 
pārbaude

1. Leģislatīva akta priekšlikuma 
izskatīšanas laikā Parlaments īpašu 
uzmanību pievērš subsidiaritātes principa 



AM\791389LV.doc 5/13 PE428.234v01-00

LV

un proporcionalitātes principa 
ievērošanai. Izņemot steidzamos 
gadījumus, kas minēti Protokola par 
valstu parlamentu lomu Eiropas 
Savienībā 4. punktā, Parlaments pirmo 
lasījumu pabeidz ne agrāk kā astoņas 
nedēļas pirms termiņa, kurš noteikts 
Protokola par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. punktā.
2. Komiteja, kas atbildīga par 1. punktā 
minētajiem jautājumiem, pēc atbildīgās 
komitejas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas var nolemt sagatavot 
ieteikumus par jebkuru leģislatīva akta 
priekšlikumu.
3. Ja valsts parlaments saskaņā ar 
Protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 3. punktu un Protokola 
par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. punktu iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam pamatotu atzinumu, šo 
dokumentu nodod atbildīgajai komitejai 
un informēšanas nolūkā nosūta komitejai, 
kas atbildīga par subsidiaritātes principa 
ievērošanu. Ja Parlaments saņem 
pamatotu atzinumu pēc tam, kad atbildīgā 
komiteja ir apstiprinājusi savu ziņojumu, 
šis atzinums ir jāizdala visiem deputātiem, 
pirms par to balso kā par sesijas 
dokumentu. Atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājs var pieprasīt, lai jautājumu 
nodod atkārtotai izskatīšanai komitejā.
4. Ja pamatoti atzinumi par leģislatīva 
akta projekta neatbilstību subsidiaritātes 
principam ir saņēmuši vismaz trešo daļu 
no visām balsīm, kas piešķirtas valstu 
parlamentiem, vai ceturto daļu no šīm 
balsīm gadījumā, kad leģislatīva akta 
projekts ir iesniegts, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
76. pantu, Parlaments nepieņem lēmumu, 
pirms priekšlikuma iesniedzējs nav 
paziņojis, kā paredzējis rīkoties.
5. Ja saskaņā ar parasto likumdošanas 
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procedūru pamatoti atzinumi par 
leģislatīva akta priekšlikuma neatbilstību 
subsidiaritātes principam ir saņēmuši 
vismaz vienkāršu vairākumu no valstu 
parlamentiem piešķirtajām balsīm, tad par 
subsidiaritātes principa ievērošanu 
atbildīgā komiteja, ņemot vērā valstu 
parlamentu un Komisijas pamatotos 
atzinumus, vai nu iesaka Parlamentam 
priekšlikumu noraidīt tāpēc, ka ir 
pārkāpts subsidiaritātes princips, vai arī 
iesniegt Parlamentam citu ieteikumu, 
kurā var būt iekļauti ierosinājumi izdarīt 
grozījumus, kas saistīti ar subsidiaritātes 
principa ievērošanu.
Ieteikumu iesniedz Parlamentam 
apspriešanai un balsošanai.
Ja ieteikums noraidīt priekšlikumu ir 

pieņemts ar Eiropas Parlamenta nodoto 
balsu vairākumu vai ja vairākums no 
55 % Padomes locekļu ir iebilduši pret 
priekšlikumu, priekšsēdētājs paziņo, ka 
procedūra ir pabeigta. Ja Parlaments 
priekšlikumu nenoraida, procedūra tiek 
turpināta, ņemot vērā visus Parlamenta 
apstiprinātos ieteikumus.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 5. grozījuma formulējums 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857).)

Grozījums Nr. 64
David Martin

Reglaments
38.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

38.a pants
Subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa ievērošanas 
pārbaude

1. Leģislatīva akta priekšlikuma 
izskatīšanas laikā Parlaments īpašu 
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uzmanību pievērš subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa 
ievērošanai. Izņemot steidzamos 
gadījumus, kas minēti Protokola par 
valstu parlamentu lomu Eiropas 
Savienībā 4. punktā, Parlaments pirmo 
lasījumu pabeidz ne agrāk kā astoņas 
nedēļas, pirms beidzas termiņš, kurš 
noteikts Protokola par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu 6. punktā.
2. Par subsidiaritātes principa ievērošanu 
atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot 
ieteikumus atbildīgajai komitejai par 
jebkuru leģislatīva akta priekšlikumu.
3. Ja valsts parlaments saskaņā ar 
Protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 3. punktu un Protokola 
par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. punktu iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam pamatotu atzinumu, šo 
dokumentu nodod atbildīgajai komitejai 
un informēšanas nolūkā nosūta komitejai, 
kas atbildīga par subsidiaritātes principa 
ievērošanu. Ja Parlaments saņem 
pamatotu atzinumu pēc tam, kad atbildīgā 
komiteja ir apstiprinājusi savu ziņojumu, 
šis atzinums ir jāizdala visiem deputātiem, 
pirms par to balso kā par sesijas 
dokumentu. Atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājs var pieprasīt, lai jautājumu 
nodod atkārtotai izskatīšanai komitejā.
4. Ja pamatoti atzinumi par leģislatīva 
akta projekta neatbilstību subsidiaritātes 
principam ir saņēmuši vismaz trešo daļu 
no visām balsīm, kas piešķirtas valstu 
parlamentiem, vai ceturto daļu no šīm 
balsīm gadījumā, kad leģislatīva akta 
projekts ir iesniegts, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
76. pantu, Parlaments nepieņem lēmumu, 
pirms priekšlikuma iesniedzējs nav 
paziņojis, kā paredzējis rīkoties.
5. Ja saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru pamatoti atzinumi par 
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leģislatīva akta priekšlikuma neatbilstību 
subsidiaritātes principam ir saņēmuši 
vismaz vienkāršo vairākumu no valstu 
parlamentiem piešķirtajām balsīm, tad 
atbildīgā komiteja, ņemot vērā valstu 
parlamentu un Komisijas iesniegtos 
pamatotos atzinumus un uzklausījusi par 
subsidiaritātes principa ievērošanu 
atbildīgo komiteju, var ieteikt 
Parlamentam priekšlikumu noraidīt 
tāpēc, ka ir pārkāpts subsidiaritātes 
princips. Šādu ieteikumu var iesniegt arī 
viena desmitā daļa Parlamenta deputātu. 
Jebkuram šādam ieteikumam pievieno 
atzinumu, ko sniegusi par subsidiaritātes 
principa ievērošanu atbildīgā komiteja.
Ieteikumu iesniedz Parlamentam 
apspriešanai un balsošanai. Ja ieteikums 
noraidīt priekšlikumu ir pieņemts ar 
nodoto balsu vairākumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs paziņo, ka procedūra ir 
pabeigta. Ja Parlaments priekšlikumu 
nenoraida, procedūra tiek turpināta, 
ņemot vērā visus Parlamenta 
apstiprinātos ieteikumus.
6. Ja Reģionu komiteja nosūta 
Parlamentam atzinumu, kurā iebilst pret 
leģislatīva akta priekšlikumu tāpēc, ka ir 
pārkāpts subsidiaritātes princips, šo 
atzinumu nodod atbildīgajai komitejai un 
komitejai, kas atbildīga par subsidiaritātes 
principa ievērošanu. Šā panta 2. punktu 
piemēro mutatis mutandis.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 5. grozījuma formulējumu 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) ar izmaiņām 6. punktā un pamatojumā.)

Pamatojums

Bija nepieciešams saskaņot 6. un 2. punktu.
Ar šo grozījumu Reglamentā tiek iekļautas jaunās, valstu parlamentiem paredzētās 
procedūras attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu („dzeltenās kartītes” procedūra 
un „oranžās kartītes” procedūra). 
Saskaņā ar 8. punktu Protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
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piemērošanu Reģionu komiteja var iesniegt prasību, to pamatojot ar subsidiaritātes principa 
pārkāpšanu, tāpēc Parlamentam īpaši jāņem vērā jebkurš šīs komitejas atzinums, kurā šāda 
pamatojuma dēļ izteikti iebildumi pret tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr. 65
Elmar Brok

Reglaments
56. pants – 3. punkts – otrā daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja priekšlikums ir nodots atpakaļ, atbildīgā 
komiteja sniedz Parlamentam mutisku vai 
rakstisku ziņojumu Parlamenta norādītajā 
termiņā, kas nav ilgāks par diviem 
mēnešiem.

Ja priekšlikums ir nodots atpakaļ, atbildīgā 
komiteja sniedz Parlamentam mutisku vai 
rakstisku ziņojumu Parlamenta norādītajā 
termiņā, kas nav ilgāks par diviem 
mēnešiem. 45. pantu piemēro mutatis 
mutandis.

Or. de

Pamatojums

Precizējums — atpakaļ nodošana komitejai pēc tam, kad pirmajā lasījumā ir pieņemts 
noraidīšanas priekšlikums, rada nepieciešamību pastāvīgi izstrādāt jaunu ziņojumu.

Grozījums Nr. 66
József Szájer

Reglaments
6.a nodaļas (jauna) virsraksts (jāiekļauj aiz 74. panta un pirms 7. nodaļas)

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.a NODAĻA
ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 15. grozījuma formulējums 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857).)
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Grozījums Nr. 67
József Szájer

Reglaments
74.a pants (jauns) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jauna))

Spēkā esošais teksts Grozījums

74.a pants
Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

1. Saskaņā ar 41. un 48. pantu atbildīgā 
komiteja var iesniegt Parlamentam 
ziņojumu ar Padomei adresētiem 
priekšlikumiem grozīt Līgumus.
2. Ja Eiropadome nolemj sasaukt 
Konventu, Parlaments savus pārstāvjus 
ieceļ pēc Priekšsēdētāju konferences 
priekšlikuma.
3. Ja Eiropadome prasa Parlamenta 
piekrišanu lēmumam nesasaukt Konventu 
Līgumu grozījumu priekšlikumu 
izskatīšanai, jautājumu nodod atbildīgajai 
komitejai saskaņā ar 81. pantu.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 16. grozījuma formulējums 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857).)

Grozījums Nr. 68
Elmar Brok

Reglaments
132.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

132.a pants
Sadarbība komiteju līmenī

1. Priekšsēdētājs, sadarbojoties ar 
dalībvalstu parlamentu priekšsēdētājiem, 
cenšas izveidot sistēmu, kurā darbojas 
atbilstīgās komitejas.
Šajā sistēmā iesaistītās parlamentu 
komitejas var neatkarīgi veidot kontaktus 
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un sadarboties savā starpā. Ja dalībvalsts 
parlamentā nav izraudzīta atbilstīgā 
komiteja, Eiropas Parlamenta atbildīgā 
komiteja vēršas tieši pie attiecīgā 
dalībvalsts parlamenta priekšsēdētāja.

2. Komitejas saskaņā ar 132.b pantu var 
veikt pasākumus, ievērojot komiteju 
sadarbībai ar dalībvalstu parlamentiem 
paredzēto budžeta apropriāciju apjomu. 
Šādu apropriāciju sadali starp komitejām 
nosaka saskaņā ar Komiteju 
priekšsēdētāju konferences lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Elmar Brok

Reglaments
132.b pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

132.b pants
Dialogs pirms un pēc likumdošanas 

procesā
1. Par likumdošanas jautājumu atbildīgā 
komiteja var veikt atbilstošus pasākumus, 
lai komiteju līmenī nodrošinātu 
pilnvērtīgu dialogu ar dalībvalstu 
parlamentiem par jebkuru paredzēto 
Eiropas Savienības tiesību aktu, sākot ar 
tā plānošanu un beidzot ar pieņemtā 
tiesību akta īstenošanu.
2. Lai reaģētu uz jebkuru dalībvalsts 
parlamenta pieprasījumu sniegt atbalstu 
Eiropas Savienības likumdošanas 
projekta pārbaudē, atbildīgā komiteja it 
īpaši var pieņemt lēmumu rīkot 
videokonferences, veidot personiskus 
kontaktus vai sanāksmes vienā no 
Parlamenta darba vietām vai doties 
komandējumos uz citām vietām:
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– referentu līmenī;
– iesaistot arī ēnu referentus un/vai 
koordinatorus;
– vai starp komiteju pilnā sastāvā un 
dalībvalstu parlamentu komiteju 
priekšsēdētājiem un/vai referentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Elmar Brok

Reglaments
132.c pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

132.c pants
Dokumentu nosūtīšana

Visus dokumentus, ko dalībvalsts 
parlaments ir oficiāli nosūtījis Eiropas 
Parlamentam, nodod komitejai, kas ir 
atbildīga par šajā dokumentā izklāstīto 
jautājumu. Dokumentu tulko komitejas 
koordinatoru darba valodās. Ja atbildīgā 
komiteja uzskata, ka minētais jautājums ir 
jāizskata, tā var nolemt rīkoties saskaņā 
ar 132.b pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Reglaments
191. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Pirmajā komitejas sanāksmē pēc 
komitejas locekļu ievēlēšanas saskaņā ar 
186. pantu komiteja ievēlē priekšsēdētāju 

1. Pirmajā komitejas sanāksmē pēc 
komitejas locekļu ievēlēšanas saskaņā ar 
186. pantu komiteja ievēlē priekšsēdētāju 
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un atsevišķos balsojumos vienu, divus vai 
trīs viņa vietniekus, kuri veido komitejas 
prezidiju.

un atsevišķos balsojumos viņa vietniekus, 
kuri veido komitejas prezidiju. Ievēlamo 
priekšsēdētāja vietnieku skaitu nosaka 
Parlaments, ņemot vērā Priekšsēdētāju 
konferences priekšlikumu.

Or. en


