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Grozījums Nr. 1
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo (S&D grupas vārdā), Íñigo Méndez de Vigo 
(EPP grupas vārdā) un Andrew Duff (ALDE grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Katrā sesijā pēc Priekšsēdētāju 
konferences ierosinājuma Parlaments 
nosaka jautājumu laiku, kad Padome un 
Komisija sniedz atbildes. Var paredzēt 
zināmu laiku atbildēm uz jautājumiem, 
kas uzdoti Komisijas priekšsēdētājam vai 
atsevišķiem locekļiem.

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ja šo grozījumu pieņem, svītro 
II pielikuma 15. punktu (Norise).)

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu labo kļūdu, kas radusies II pielikuma 15. punktā, pieņemot horizontālu 
grozījumu. Grozījumā arī ņemti vērā nesenie Priekšsēdētāju konferences lēmumi par īpašiem 
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jautājumu laikiem.

Grozījums Nr. 2
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo (S&D grupas vārdā), Íñigo Méndez de Vigo 
(EPP grupas vārdā) un Andrew Duff (ALDE grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
117. pants – virsraksts un pirmais punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Jautājumi Padomei un Komisijai, uz 
kuriem jāatbild rakstiski

Jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski

1. Ikviens deputāts saskaņā ar Reglamenta 
pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm 
var uzdot Padomei vai Komisijai 
jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. 
Par jautājuma saturu ir atbildīgs tā 
iesniedzējs. 

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

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ņem vērā ar Lisabonas līgumu ieviestās institucionālās izmaiņas, ciktāl tas 
attiecas uz potenciālajiem jautājumu adresātiem.

Grozījums Nr. 3
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo (S&D grupas vārdā), Íñigo Méndez de Vigo 
(EPP grupas vārdā) un Andrew Duff (ALDE grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
III pielikums – 1. punkts – -1. ievilkums (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

– tajos ir skaidri norādīts adresāts, kuram 
tie nododami, izmantojot parastos 
starpiestāžu kanālus;
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no grozījuma attiecībā uz 117. pantu. Tā kā iespējamo adresātu skaits ir 
pieaudzis, pareizas jautājuma nodošanas nodrošināšanai ir svarīgi skaidri norādīt, kam 
jautājums ir adresēts.

Grozījums Nr. 4
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo (S&D grupas vārdā) un Íñigo Méndez de Vigo 
(EPP grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
130. pants – 1.a, 1.b un 1.c punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a Par to, kā organizēt un sekmēt 
efektīvu un regulāru parlamentu 
sadarbību ES, ievērojot Protokola par 
valstu parlamentu lomu Eiropas 
Savienībā 9. pantu, vienojas atbilstīgi 
Priekšsēdētāju konferences piešķirtajām 
pilnvarām un pēc apspriešanās ar 
Komiteju priekšsēdētāju konferenci.
Parlaments jebkādu vienošanos par 
šādiem jautājumiem apstiprina saskaņā 
ar 127. pantā izklāstīto procedūru.
1.b Komiteja var tieši iesaistīties dialogā 
ar dalībvalstu parlamentiem komiteju 
līmenī, ievērojot šim mērķim paredzēto 
budžeta apropriāciju noteikto apjomu. Tas 
var ietvert atbilstošus pirmslikumdošanas 
un pēclikumdošanas sadarbības veidus.
1.c Visus dokumentus attiecībā uz 
likumdošanas procedūru Eiropas 
Savienības līmenī, ko dalībvalsts 
parlaments ir oficiāli nosūtījis Eiropas 
Parlamentam, nodod komitejai, kas ir 
atbildīga par dokumentā izklāstīto 
jautājumu.

Or. en
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Pamatojums

Ir lietderīgi precizēt procedūras noteikumus, kas reglamentē jaunas darba kārtības izveidi 
dalībvalstu parlamentu sadarbībā, kā paredzēts Lisabonas līgumā. Atsauce uz 127. pantu 
nodrošina, ka jebkurus grozījumus Parlamenta Reglamentā, kuri var būt vajadzīgi saskaņā ar 
šādu jaunu kārtību, izdara tad, kad Parlaments apstiprina minēto kārtību. Šāds procedūras 
noteikums nekādā veidā neierobežo darba grupas attiecībām ar valstu parlamentiem darba 
rezultātus.

Grozījums Nr. 5
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (EPP grupas vārdā) un 
Andrew Duff (ALDE grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
8. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

8. Parlaments pieņem noteikumus par 
Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 
īstenošanu, pamatojoties uz atbildīgās 
komitejas priekšlikumu, izņemot lēmumus 
par finansējumu, ko pieņem Prezidijs un 
ko ik gadus pārskata. Pēc analoģijas 
piemēro 138. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina pareizu Līguma par Eiropas Savienības darbību 223. panta 
2. punkta īstenošanu. Šī procedūra nodrošina vajadzīgo pārredzamības pakāpi un to, ka visi 
deputāti ir iesaistīti uz viņiem attiecināmo noteikumu izstrādē.

Grozījums Nr. 6
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (EPP grupas vārdā) un 
Andrew Duff (ALDE grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
131. pants
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Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Pēc Parlamenta priekšsēdētāja 
priekšlikuma Priekšsēdētāju konference 
ieceļ delegāciju Eiropas lietu komiteju 
konferencei un var tai piešķirt pilnvaras.
Delegāciju vada Parlamenta priekšsēdētāja 
vietnieks, kurš ir atbildīgs par attiecību 
uzturēšanu ar dalībvalstu parlamentiem.

1. Pēc Parlamenta priekšsēdētāja 
priekšlikuma Priekšsēdētāju konference 
ieceļ delegāciju Eiropas lietu komiteju 
konferencei un var tai piešķirt pilnvaras. 
Delegāciju vada Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir atbildīgs 
par attiecību uzturēšanu ar dalībvalstu 
parlamentiem, un par institucionālajiem 
jautājumiem atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājs.

2. Pārējos delegācijas locekļus izraugās 
atkarībā no jautājumiem, kurus izskatīs 
Eiropas lietu komiteju konferences 
sanāksmē, ņemot vērā vispārējo politisko 
līdzsvaru Parlamentā. Pēc katras 
sanāksmes delegācija iesniedz ziņojumu.  

2. Pārējos delegācijas locekļus izraugās 
atkarībā no jautājumiem, kurus izskatīs 
Eiropas lietu komiteju konferences 
sanāksmē, un delegācijā, cik vien 
iespējams, darbojas par minētajiem 
jautājumiem atbildīgo komiteju pārstāvji.
Pienācīgi ņem vērā vispārējo politisko 
līdzsvaru Parlamentā. Pēc katras 
sanāksmes delegācija iesniedz ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Parlaments savā 2009. gada 7. maija rezolūcijā par attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem 
ir paredzējis, ka delegāciju Eiropas lietu komiteju konferencei nākotnē vadīs AFCO komitejas 
priekšsēdētājs. Tomēr ir plaši diskutēts par to, ka priekšsēdētāju vietnieku loma būtu 
jāsaglabā. 

Grozījums Nr. 7
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo (S&D grupas vārdā), Íñigo Méndez de Vigo 
(EPP grupas vārdā) un Andrew Duff (ALDE grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
74.a pants – 1.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a Ja saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 48. panta 3. punktu ar 
Parlamentu apspriežas par priekšlikumu 
Eiropadomes lēmumam par labu 
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ierosināto Līgumu grozījumu izskatīšanai, 
jautājumu nodod atbildīgajai komitejai. 
Atbildīgā komiteja izstrādā ziņojumu, 
kurā ietver:
– rezolūcijas priekšlikumu, kurā norāda, 
vai Parlaments apstiprina vai noraida 
lēmuma priekšlikumu, un kurā var būt 
iekļauti priekšlikumi Konventam vai 
dalībvalstu valdību pārstāvju konferencei;
– attiecīgā gadījumā paskaidrojumu.

Or. en

Pamatojums

Agrāk nebija procesuālu noteikumu, kas reglamentētu Eiropas Parlamenta atzinumu 
sniegšanu par starpvaldību konferenču sasaukšanu. Līdz šim, ieviešot atbilstošus 
pragmātiskus pielāgojumus, tika ievērota likumdošanas apspriežu procedūra. Tā kā pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā Reglamentā ir iekļauta īpaša nodaļa par 
konstitucionālajiem jautājumiem, konsekvences nolūkā būtu lietderīgi Reglamentu papildināt 
arī ar procesuāliem noteikumiem attiecībā uz apspriešanos ar Parlamentu par starpvaldību 
konferences sasaukšanu.

Grozījums Nr. 8
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo (S&D grupas vārdā), Íñigo Méndez de Vigo 
(EPP grupas vārdā) un Andrew Duff (ALDE grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
74.b pants – 1.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a Ja saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 48. panta 6. punktu ar 
Parlamentu apspriežas par priekšlikumu 
Eiropadomes lēmumam, ar ko groza 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
trešās daļas noteikumus, pēc analoģijas 
piemēro Reglamenta 74.a panta 
1.a punktu. Šādā gadījumā rezolūcijas 
priekšlikumā var būt iekļauti priekšlikumi 
grozījumiem tikai Līguma par Eiropas 
Savienības darbību trešās daļas 
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noteikumos.

Or. en

Pamatojums

Agrāk nebija procesuālu noteikumu, kas reglamentētu Eiropas Parlamenta atzinumu 
sniegšanu par starpvaldību konferenču sasaukšanu. Līdz šim, ieviešot atbilstošus 
pragmātiskus pielāgojumus, tika ievērota likumdošanas apspriežu procedūra. Tā kā pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā Reglamentā ir iekļauta īpaša nodaļa par 
konstitucionālajiem jautājumiem, konsekvences nolūkā būtu lietderīgi Reglamentu papildināt 
arī ar procesuāliem noteikumiem attiecībā uz apspriešanos ar Parlamentu saskaņā ar 
vienkāršoto pārskatīšanas procedūru.

Grozījums Nr. 9
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo (S&D grupas vārdā), Íñigo Méndez de Vigo 
(EPP grupas vārdā) un Andrew Duff (ALDE grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
117. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Jautājumus iesniedz rakstiski Parlamenta 
priekšsēdētājam, kurš tos nosūta 
attiecīgajai iestādei. Ja ir šaubas par 
jautājuma pieņemamību, lēmumu pieņem 
priekšsēdētājs. Viņa lēmumu dara zināmu 
jautājuma iesniedzējam. 

2. Jautājumus iesniedz rakstiski Parlamenta 
priekšsēdētājam, kurš tos nosūta 
adresātiem. Ja ir šaubas par jautājuma 
pieņemamību, lēmumu pieņem 
priekšsēdētājs. Viņa lēmumu dara zināmu 
jautājuma iesniedzējam. 
(Horizontāls grozījums: Reglamenta 
117. panta 2. un 4. punktā un III pielikuma 
1. un 3. punktā vārdus „attiecīgajai 
iestādei” aizstāj ar vārdu „adresātiem”.)

Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no 2. kompromisa grozījuma; ja Komisijas priekšsēdētāja vietnieku / ES 
augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos iekļauj adresātu skaitā, ir lietderīgi 
paplašināt formulējumu, kas izmantots 117. panta 2. un 4. punktā un III pielikuma 1. un 
3.punktā, kuri attiecas uz „attiecīgajām iestādēm”. 
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Grozījums Nr. 10
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo (S&D grupas vārdā), Íñigo Méndez de Vigo 
(EPP grupas vārdā) un Andrew Duff (ALDE grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
IV sadaļa – 3. nodaļa – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

JAUTĀJUMI PADOMEI, KOMISIJAI 
UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

PARLAMENTA DEPUTĀTU 
JAUTĀJUMI

Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no 2. kompromisa grozījuma; ja Eiropadome kļūtu par vienu no iespējamiem 
jautājumu adresātiem, 3. nodaļas virsraksts būtu pārāk ierobežojošs.

Grozījums Nr. 11
David Martin un Ramón Jáuregui Atondo (S&D grupas vārdā), Íñigo Méndez de Vigo 
(EPP grupas vārdā) un Andrew Duff (ALDE grupas vārdā)
Kompromisa grozījums

Eiropas Parlamenta Reglaments
37.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

37.a pants
Likumdošanas pilnvaru deleģēšana

1. Izvērtējot priekšlikumu tiesību aktam, 
ar kuru Komisijai deleģē pilnvaras, kā 
paredzēts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantā, Parlaments īpašu 
uzmanību pievērš šādas deleģēšanas 
mērķiem, saturam, apjomam un ilgumam, 
kā arī nosacījumiem, ar kādiem notiek 
deleģēšana.
2. Par konkrēto jautājumu atbildīgā 
komiteja jebkurā laikā var pieprasīt 
komitejai, kas atbildīga par ES tiesību 
interpretāciju un piemērošanu, sniegt 
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atzinumu.
3. Par ES tiesību interpretāciju un 
piemērošanu atbildīgā komiteja 
jautājumus par likumdošanas pilnvaru 
deleģēšanu var arī izskatīt pēc savas 
ierosmes. Šādā gadījumā tā attiecīgi par 
to informē par konkrēto jautājumu 
atbildīgo komiteju.

Or. en

Pamatojums

Ar šo jauno pantu cenšas nodrošināt pienācīgu Parlamenta darba koordināciju attiecībā uz 
jauno deleģēto tiesību aktu kategoriju, kas ieviesta ar Lisabonas līgumu. Dažas nostādnes jau 
ir paredzētas 37. pantā par juridiskā pamata pārbaudi, kas praksē ir izrādījusies ļoti laba 
kārtība. Jaunā panta mērķis ir arī nodrošināt to, lai tiktu ievērota likumdevējas iestādes 
rīcības brīvība un LESD 290. panta formālie nosacījumi.


