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Grozījums Nr. 2
Carlo Casini

Reglaments
51. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja ir izpildīti 49. panta 1. punkta un 
50. panta nosacījumi, Priekšsēdētāju 
konference, ja tā uzskata, ka jautājums ir 
ļoti nozīmīgs, var nolemt, ka jāpiemēro 
komiteju apvienoto sanāksmju procedūra 
un kopīga balsošana. Šādā gadījumā 
attiecīgie referenti sagatavo vienu 
ziņojuma projektu, kuru iesaistītās 
komitejas izskata un par kuru tās balso 
apvienotajā sanāksmē, ko kopīgi vada 
attiecīgo komiteju priekšsēdētāji. Iesaistītās 
komitejas var izveidot komiteju sadarbības
darba grupas, lai sagatavotu apvienotās
sanāksmes un kopīgo balsošanu.

1. Ja Priekšsēdētāju konferencei saskaņā 
ar 188. panta 2. punktu ir iesniegts 
jautājums par kompetenci, tā var nolemt, 
ka jāpiemēro komiteju kopīgo sanāksmju 
procedūra un kopīga balsošana, ja:

– jautājums, ņemot vērā VII pielikumu, ir 
nedalāmi saistīts ar vairāku komiteju 
kompetenci un 
– Priekšsēdētāju konference uzskata, ka 
jautājums ir ļoti nozīmīgs.
2. Šādā gadījumā attiecīgie referenti 
sagatavo vienu ziņojuma projektu, kuru 
iesaistītās komitejas izskata un par kuru tās 
balso kopīgajā sanāksmē, ko kopīgi vada 
šo komiteju priekšsēdētāji. 

Tiesības, kas saistītas ar atbildīgās 
komitejas statusu, iesaistītās komitejas 
visos šīs procedūras posmos var īstenot, 
tikai darbojoties kopīgi. Iesaistītās 
komitejas var izveidot darba grupas, lai 
sagatavotu sanāksmes un balsošanu.

3. Parastās likumdošanas procedūras 
otrajā lasījumā Padomes nostāju izskata 
iesaistīto komiteju kopīgajā sanāksmē, 
kura, ja minēto komiteju priekšsēdētāji 
nevienojas, notiek trešdien pirmajā 
Parlamenta struktūru sanāksmēm 
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paredzētajā nedēļā pēc Padomes nostājas 
paziņošanas Parlamentam. Ja nav 
panākta vienošanās par sanāksmes 
sasaukšanu vēlāk, to sasauc Komiteju 
priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs. 
Par ieteikumu otrajam lasījumam balso 
kopīgā sanāksmē, pamatojoties uz kopīgu 
projektu, ko izstrādājuši iesaistīto 
komiteju attiecīgie referenti, vai 
gadījumā, ja kopīga projekta nav, uz 
grozījumiem, kas iesniegti attiecīgajās 
komitejās.
Parastās likumdošanas procedūras trešajā 
lasījumā iesaistīto komiteju priekšsēdētāji 
un referenti kā pilntiesīgi delegācijas 
locekļi darbojas Samierināšanas komitejā.
4. Ņemot vērā 1. punktā noteiktos 
kritērijus un iesaistīto komiteju 
priekšsēdētāju iespējamās vienošanās, 
Parlamenta priekšsēdētājs pēc vienošanos 
saņemšanas nekavējoties nosaka par 
deleģēto aktu vai īstenošanas pasākumu 
projektu izskatīšanu atbildīgo komiteju 
vai kopīgi atbildīgās komitejas.

Or. fr

Grozījums Nr. 3
David Martin

Reglaments
51. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komiteju apvienoto sanāksmju procedūra Apvienotās komitejas
Ja ir izpildīti 49. panta 1. punkta un 
50. panta nosacījumi, Priekšsēdētāju 
konference, ja tā uzskata, ka jautājums ir 
ļoti nozīmīgs, var nolemt, ka jāpiemēro 
komiteju apvienoto sanāksmju procedūra 
un kopīga balsošana. Šādā gadījumā 
attiecīgie referenti sagatavo vienu 
ziņojuma projektu, kuru iesaistītās
komitejas izskata un par kuru tās balso 

1. Ja Priekšsēdētāju konferencei saskaņā 
ar 188. panta 2. punktu ir iesniegts 
jautājums par kompetenci, tā var nolemt, 
ka jāpiemēro apvienoto komiteju
procedūra, ja:
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apvienotajā sanāksmē, ko kopīgi vada
attiecīgo komiteju priekšsēdētāji.
Iesaistītās komitejas var izveidot komiteju 
sadarbības darba grupas, lai sagatavotu 
apvienotās sanāksmes un kopīgo
balsošanu.

– jautājums, ņemot vērā VII pielikumu, ir 
nedalāmi saistīts ar vairāku komiteju 
kompetenci un 
– Priekšsēdētāju konference uzskata, ka 
jautājums ir ļoti nozīmīgs.
2. Šādā gadījumā attiecīgie referenti 
sagatavo vienu ziņojuma projektu, kuru 
attiecīgās komitejas izskata un par kuru tās 
balso komiteju priekšsēdētāju kopīgā 
vadībā.

Lai ziņojuma projekts būtu pieņemts, tam 
kopīgajā balsojumā jāiegūst klātesošo 
katras komitejas locekļu balsu vienkāršā 
vairākuma atbalsts. 
Iesaistītās komitejas, tikai darbojoties 
kopīgi, var īstenot tiesības, kas saistītas ar 
atbildīgās komitejas statusu. Iesaistītās 
komitejas var izveidot darba grupas, lai 
sagatavotu sanāksmes un balsošanu.

3. Ja uz izskatāmo jautājumu attiecas 
parastā likumdošanas procedūra Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
294. panta nozīmē, apvienoto komiteju 
procedūru piemēro visos šīs procedūras 
posmos.
4. Ja Parlamentam ir iesniegts deleģētā 
akta vai īstenošanas pasākuma projekts, 
kura pamatā ir akts, kam piemērota 
apvienoto komiteju procedūra, 
Parlamenta priekšsēdētājs pēc Komiteju 
priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja 
ieteikuma nekavējoties un ņemot vērā 
1. punktā minētos kritērijus, nosaka par 
šāda projekta izskatīšanu atbildīgo 
komiteju vai kopīgi atbildīgās komitejas.

Or. en
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