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Grozījums Nr. 21
Andrew Duff

Reglaments
87.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja ar tiesību aktu Komisijai ir dotas 
pilnvaras papildināt vai grozīt atsevišķus 
nebūtiskus tiesību akta elementus, 
atbildīgā komiteja

Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
deleģētu aktu, Parlamenta priekšsēdētājs 
to nosūta sadales komitejai, kura savukārt 
to kopā ar ieteikumu nodod komitejai, kas 
ir atbildīga par tiesību pamataktu. 
Atbildīgā komiteja var lemt par referenta 
iecelšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Vital Moreira

Reglaments
87.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja ar tiesību aktu Komisijai ir dotas 
pilnvaras papildināt vai grozīt atsevišķus 
nebūtiskus tiesību akta elementus, 
atbildīgā komiteja

Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
deleģētu aktu, Parlamenta priekšsēdētājs 
to nekavējoties nodod komitejai, kas ir 
atbildīga par tiesību pamataktu, un 
informē politiskās grupas, kā arī pārējo 
komiteju priekšsēdētājus. Termiņu, kurā 
var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu, 
sāk skaitīt no šīs dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Andrew Duff

Reglaments
87.a pants – 1. punkts – 1. ievilkums
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Spēkā esošais teksts Grozījums

– izskata visus deleģēto aktu projektus, ja 
tie ir atsūtīti Parlamentam pārbaudes 
veikšanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Vital Moreira

Reglaments
87.a pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

– izskata visus deleģēto aktu projektus, ja 
tie ir atsūtīti Parlamentam pārbaudes 
veikšanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 25
Andrew Duff

Reglaments
87.a pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

– var Parlamentam ar rezolūcijas 
priekšlikumu iesniegt jebkādu piemērotu 
priekšlikumu saskaņā ar leģislatīvā akta 
noteikumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26
Vital Moreira
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Reglaments
87.a pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

– var Parlamentam ar rezolūcijas 
priekšlikumu iesniegt jebkādu piemērotu 
priekšlikumu saskaņā ar leģislatīvā akta 
noteikumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 27
Andrew Duff

Reglaments
87.a pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Reglamenta 88. panta 1., 2. un 3. punkta 
noteikumus piemēro pēc analoģijas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 28
Vital Moreira

Reglaments
87.a pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Reglamenta 88. panta 1., 2. un 3. punkta 
noteikumus piemēro pēc analoģijas.

Atbildīgā komiteja var iecelt referentu 
viena vai vairāku deleģēto aktu 
izskatīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Andrew Duff, Sharon Bowles
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Reglaments
87.a pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē 
paziņo datumu, kurā akts saņemts visās 
oficiālajās valodās, un termiņu, kurā var 
izteikt iebildumus.
Šādus paziņojumus publicē Parlamenta 
sēdes protokolā kopā ar atbildīgās 
komitejas nosaukumu.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Gerald Häfner

Reglaments
87.a pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Atbildīgā komiteja saskaņā ar tiesību 
pamatakta noteikumiem var iesniegt 
rezolūcijas priekšlikumu, kurā ierosina 
deleģējumu atsaukt, iebilst pret pilnvaru 
deleģējuma automātisku pagarināšanu, 
sniegt agrīnu apstiprinājumu vai iebilst 
pret deleģēto aktu. Pēdējā gadījumā 
rezolūcijas priekšlikumā norāda 
iebilšanas iemeslus un tajā var būt 
prasība, lai Komisija iesniedz jaunu 
deleģēto aktu, kurā būtu ņemti vērā 
Parlamenta ieteikumi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mainīts referenta iesniegtais grozījums Nr. 3, kurā norādīti dažādi 
nolūki, kādiem iesniedz Eiropas Parlamenta rezolūciju.
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Grozījums Nr. 31
Sharon Bowles

Reglaments
87.a pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Atbildīgā komiteja saskaņā ar tiesību 
pamatakta noteikumiem var iesniegt 
Parlamentam argumentētu rezolūcijas 
priekšlikumu. Tajā norāda, vai 
Parlaments iebilst pret deleģēto aktu. Ja 
Parlaments pret deleģēto aktu iebilst, 
rezolūcijas priekšlikumā var arī būt 
prasība, lai Komisija iesniedz jaunu 
deleģēto aktu, kurā būtu ņemti vērā 
Parlamenta ieteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Vital Moreira

Reglaments
87.a pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Ja atbildīgā komiteja atbilstoši tiesību 
pamataktam ierosina izteikt iebildumus 
pret deleģēto aktu, tā iesniedz 
argumentētu rezolūcijas priekšlikumu, 
kurā pausti iebildumi, un tajā var arī būt 
prasība, lai Komisija iesniedz jaunu 
deleģēto aktu, kurā būtu ņemti vērā 
Parlamenta iebildumi.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Andrew Duff, Sharon Bowles
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Reglaments
87.a pants – 2.c punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.c Parlaments lēmumu pieņem tiesību 
pamataktā paredzētajā termiņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantā noteikto balsu vairākumu. 
Parlamenta priekšsēdētājs par pieņemto 
lēmumu informē Padomi un Komisiju.
Ja atbildīgā komiteja uzskata, ka ir 
atbilstīgi pagarināt termiņu iebildumu 
izteikšanai pret deleģēto aktu saskaņā ar 
tiesību pamataktu, komitejas 
priekšsēdētājs attiecīgi par to informē 
Padomi un Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Carlo Casini

Reglaments
87.a pants – 5.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

5.a Parlaments lēmumu pieņem tiesību 
pamataktā paredzētajā termiņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantā noteikto balsu vairākumu.

Or. fr

Pamatojums

Panta beigās vēlreiz tiek norādīts uz pienākumu informēt Padomi un Komisiju.

Grozījums Nr. 35
Andrew Duff, Sharon Bowles

Reglaments
87.a pants – 2.b punkts (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Ja 10 darba dienas pirms tās sesijas 
sākuma, kurā trešdiena ir pirms dienas, 
kad beidzas 5. punktā paredzētais termiņš, 
un vistuvāk tai, atbildīgā komiteja nav 
sagatavojusi ieteikumu vai nav iesniegusi 
rezolūcijas priekšlikumu, Priekšsēdētāju 
konference, pamatojoties uz vienu vai 
vairākiem rezolūcijas priekšlikumiem, ko 
iesniegusi politiskā grupa vai vismaz 40 
deputātu, var nolemt jautājumu iekļaut 
iepriekš minētās sesijas darba kārtības 
projektā.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Vital Moreira

Reglaments
87.a pants – 2.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Ja 10 dienas pirms tās sesijas sākuma, 
pirms kuras beidzas 5. punktā paredzētais 
termiņš, atbildīgā komiteja rezolūcijas 
priekšlikumu nav iesniegusi, 
Priekšsēdētāju konference, pamatojoties 
uz vienu vai vairākiem rezolūcijas 
priekšlikumiem, ko iesniegusi politiskā 
grupa, var nolemt jautājumu iekļaut 
iepriekš minētās sesijas darba kārtības 
projektā.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Manfred Weber

Reglaments
87.a pants – 2.c punkts (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

2.c Ja 10 dienas pirms tās sesijas sākuma, 
pirms kuras beidzas 5. punktā paredzētais 
termiņš, atbildīgā komiteja rezolūcijas 
priekšlikumu nav iesniegusi, politiskā 
grupa vai vismaz 40 deputātu var iesniegt 
rezolūcijas priekšlikumu par to, lai 
jautājumu iekļautu iepriekš minētās 
sesijas darba kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Vital Moreira

Reglaments
87.a pants – 2.c punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.c Ja atbildīgā komiteja iesaka 
Parlamentam pirms tiesību pamataktā 
paredzētā termiņa beigām paziņot, ka tas 
neizteiks iebildumus pret deleģēto aktu,
– tā informē Parlamenta priekšsēdētāju, 
kurš savukārt informē politisko grupu un 
komiteju priekšsēdētājus, nosakot 
termiņu, kurā viņi var paust savu viedokli 
par ieteikumu;
– ja noteiktajā termiņā kāds politiskās 
grupas vai komitejas priekšsēdētājs iebilst 
pret ieteikumu, atbildīgā komiteja 
ieteikumu izvirza balsošanai nākamajā 
plenārsesijā;
– ja tajā pašā laikposmā iebildumi nav 
izteikti, ierosināto ieteikumu uzskata par 
apstiprinātu;
– Parlamenta priekšsēdētājs par pieņemto 
lēmumu informē Padomi un Komisiju;
– kad šāds ieteikums ir pieņemts, visi 
turpmākie priekšlikumi izteikt iebildumus 
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pret deleģēto aktu nav pieņemami.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Andrew Duff, Sharon Bowles

Reglaments
87.a pants – 2.d punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.d Ja atbildīgā komiteja iesaka 
Parlamentam pirms tiesību pamataktā 
paredzētā termiņa beigām paziņot, ka tas 
neizteiks iebildumus pret deleģēto aktu,
– tā ar vēstuli, kurā izklāstīti iemesli un 
sniegts ieteikums šajā sakarībā, par to 
informē Parlamenta priekšsēdētāju. 
Vēstules kopiju nosūta arī pārējām 
saskaņā ar 50. un 51. pantu iesaistītajām 
komitejām. Savukārt Parlamenta 
priekšsēdētājs iepriekš minēto ieteikumu 
izziņo plenārsēdē nākamās sesijas 
sākumā;
– ja 24 stundu laikā pēc paziņošanas 
plenārsēdē kāda politiskā grupa vai
vismaz 40 deputātu iebilst pret ieteikumu, 
par to balso;
– ja tajā pašā laikposmā iebildumi nav 
izteikti, ierosināto ieteikumu uzskata par 
apstiprinātu;
– Parlamenta priekšsēdētājs par pieņemto 
lēmumu informē Padomi un Komisiju;
– kad šāds ieteikums ir pieņemts, visi 
turpmākie priekšlikumi izteikt iebildumus 
pret deleģēto aktu nav pieņemami.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Gerald Häfner
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Reglaments
87.a pants – 2.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Ja atbildīgā komiteja iesaka 
Parlamentam pirms tiesību pamataktā 
paredzētā termiņa beigām paziņot, ka tas 
neizteiks iebildumus pret deleģēto aktu,
– tā ar argumentētu vēstuli par to informē 
Komiteju priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētāju un iesniedz ieteikumu šajā 
sakarībā;
– Komiteju priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētājs nekavējoties informē 
komitejas un nosaka termiņu iebildumu 
izteikšanai;
– ja līdz minētajam termiņam iebildumi 
nav izteikti, Komiteju priekšsēdētāju 
konferences priekšsēdētājs informē 
Parlamenta priekšsēdētāju, kurš 
nākamajā plenārsesijā ieteikumu izziņo;
– ja 24 stundu laikā pēc paziņošanas 
plenārsēdē kāda politiskā grupa vai 
vismaz 40 deputātu iebilst pret ieteikumu, 
par to balso;
– ja tajā pašā laikposmā iebildumi nav 
izteikti, ierosināto ieteikumu uzskata par 
apstiprinātu;
– Parlamenta priekšsēdētājs par pieņemto 
lēmumu informē Padomi un Komisiju;
– kad šāds ieteikums ir pieņemts, visi 
turpmākie priekšlikumi izteikt iebildumus 
pret deleģēto aktu nav pieņemami.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mainīts referenta iesniegtais grozījums Nr. 6. Tajā noteikts, ka Komiteju 
priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs informē komitejas un nosaka termiņu, kurā pārējās 
komitejas var izteikt iebildumus, nevis gaida nākamo šīs struktūrvienības sanāksmi.
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Grozījums Nr. 41
Carlo Casini

Reglaments
87.a pants – 6.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.a Ja atbildīgā komiteja iesaka 
Parlamentam pirms tiesību pamataktā 
paredzētā termiņa beigām paziņot, ka tas 
neizteiks iebildumus pret deleģēto aktu,
– tā ar argumentētu vēstuli par to informē 
Komiteju priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētāju un iesniedz ieteikumu šajā 
sakarībā;
– ja nākamajā Komiteju priekšsēdētāju 
konferences sanāksmē vai, steidzamos 
gadījumos izmantojot rakstisku 
procedūru, iebildumi nav izteikti, tās 
priekšsēdētājs par to paziņo Parlamenta 
priekšsēdētājam, kas savukārt plenārsēdē 
iespējami drīz informē deputātus;
– ja 24 stundu laikā pēc paziņošanas 
plenārsēdē kāda politiskā grupa vai 
vismaz 40 deputātu iebilst pret ieteikumu, 
par to balso;
– ja tajā pašā laikposmā iebildumi nav 
izteikti, ierosināto ieteikumu uzskata par 
apstiprinātu;
– kad šāds ieteikums ir pieņemts, visi 
turpmākie priekšlikumi izteikt iebildumus 
pret deleģēto aktu nav pieņemami.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka ieteikums tiek izskatīts plenārsēdē iespējami drīz. Panta beigās vēlreiz tiek 
norādīts uz pienākumu informēt Padomi un Komisiju.

Grozījums Nr. 42
Carlo Casini
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Reglaments
87.a pants – 7.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

7.a Parlamenta priekšsēdētājs par 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu, informē Padomi un Komisiju.

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Carlo Casini

Reglaments
88. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Īstenošanas pasākumi Īstenošanas pasākumi un akti
(Šis ir horizontāls grozījums. Ja tas tiks pieņemts, vārds „akts” tiks aizstāts ar vārdu 

„pasākumi” 88. panta 4. punktā, kā to ierosināts grozīt.)

Or. fr

Pamatojums

Tā kā Parlaments vēlas, lai, pielāgojot spēkā esošos tiesību aktus, regulatīvie kontroles 
pasākumi kļūtu par deleģētajiem aktiem, šķiet pareizāk saglabāt formulējumu, kas skaidri 
nošķir LESD 291. pantam atbilstošos īstenošanas aktus no īstenošanas pasākumiem, kuriem 
pārejas posmā joprojām piemēro regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 44
Carlo Casini

Reglaments
88. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad 
pasākumu projekts ir iesniegts 
Parlamentam visās oficiālajās valodās. Ja 
piemēro īsāku termiņu (5.a panta 

a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad 
pasākumu projekts ir iesniegts 
Parlamentam visās oficiālajās valodās. Ja 
piemēro īsāku termiņu, kas paredzēts 
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5. punkta b) apakšpunkts Padomes 
Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību) un steidzamos 
gadījumos (Padomes
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
6. punkts), ja vien atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājs neiebilst, kontroles laiku sāk 
skaitīt no dienas, kad Parlaments ir saņēmis 
īstenošanas pasākumu galīgo projektu 
valodu versijās, kas iesniegtas tās 
komitejas locekļiem, kura izveidota 
saskaņā ar Lēmumu 1999/468/EK. Šādā 
gadījumā 146. pantu nepiemēro;

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
5. punkta b) apakšpunktā, un steidzamos 
gadījumos, kas minēti
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā, 
ja vien atbildīgās komitejas priekšsēdētājs 
neiebilst, kontroles laiku sāk skaitīt no 
dienas, kad Parlaments ir saņēmis 
īstenošanas akta galīgo projektu valodu 
versijās, kas iesniegtas tās komitejas 
locekļiem, kura izveidota saskaņā ar 
Lēmumu 1999/468/EK. Šādā gadījumā 
146. pantu nepiemēro;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Gerald Häfner

Reglaments
88. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

aa) ja īstenošanas akta projekta pamatā ir 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 5. vai 
6. punkts, kuros noteikts saīsināts termiņš 
Parlamenta iebildumu iesniegšanai, 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var 
iesniegt rezolūcijas priekšlikumu, kurā 
izteikti iebildumi pret akta projekta 
pieņemšanu, ja atbildīgā komiteja 
noteiktajā termiņā nav varējusi sarīkot 
sanāksmi un ja šāds rezolūcijas 
priekšlikums nepārprotami ir komitejas 
vairākuma viedokļa izpausme;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mainīts referenta iesniegtais grozījums Nr. 14, norādot, ka komitejas 
priekšsēdētājs var rīkoties komitejas vārdā, ja ierosinātos pasākumus atbalsta komitejas 
vairākums.
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Grozījums Nr. 46
Andrew Duff

Reglaments
88. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

b) Parlaments ar deputātu vairākumu var 
iebilst pret pasākumu projekta 
pieņemšanu, šos iebildumus pamatojot ar 
norādi, ka šis pasākumu projekts 
pārsniedz pamatdokumentā paredzētās 
ieviešanas pilnvaras, neatbilst 
pamatdokumenta mērķim vai saturam, vai 
arī ka tajā nav ievēroti subsidiaritātes vai 
proporcionalitātes principi;

b) Parlaments ar deputātu balsu vairākumu 
var iebilst pret īstenošanas akta projekta 
pieņemšanu, norādot, ka šis projekts 
pārsniedz pamataktā paredzētās
īstenošanas pilnvaras, neatbilst pamatakta
mērķim vai saturam, vai arī ka tajā nav 
ievērots subsidiaritātes princips vai 
proporcionalitātes princips;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Andrew Duff

Reglaments
88. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

ca) ja atbildīgā komiteja saistībā ar 
Komisijas pienācīgi pamatotu 
pieprasījumu argumentētā vēstulē 
Parlamenta priekšsēdētājam iesaka, lai 
Parlaments pirms Lēmuma 1999/468/EK 
5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā un/vai 
5.a panta 4. punkta e) apakšpunktā 
paredzētā parastā termiņa beigām paziņo, 
ka tas neizteiks iebildumus pret deleģēto 
aktu, piemēro 87.a panta 6. punktā 
noteikto procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Vital Moreira

Reglaments
88. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

ca) ja atbildīgā komiteja saistībā ar 
Komisijas pienācīgi pamatotu 
pieprasījumu argumentētā vēstulē 
Parlamenta priekšsēdētājam iesaka, lai 
Parlaments pirms Lēmuma 1999/468/EK 
5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā un/vai 
5.a panta 4. punkta e) apakšpunktā 
paredzētā parastā termiņa beigām paziņo, 
ka tas neizteiks iebildumus pret deleģēto 
aktu, piemēro 87.a panta 6. punktā 
noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Vital Moreira

Reglaments
88.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

88.a pants
Izskatīšana, piemērojot komiteju

iesaistīšanās procedūru vai komiteju 
apvienoto sanāksmju procedūru

1. Ja Parlaments tiesību pamataktu ir 
pieņēmis, piemērojot 50. pantā paredzēto 
procedūru, deleģēto aktu un īstenošanas 
aktu projektu izskatīšanai piemēro šādus 
papildu noteikumus:
– deleģēto aktu vai īstenošanas akta 
projektu nodod atbildīgajai komitejai un 
iesaistītajai komitejai, kā arī Komiteju 
priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētājam;
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– ņemot vērā atbildīgās komitejas 
priekšsēdētāja priekšlikumu, Komiteju 
priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs 
nosaka termiņu, kurā iesaistītā komiteja 
var sagatavot priekšlikumus par 
jautājumiem, kas ietilpst tās ekskluzīvajā 
kompetencē vai abu komiteju kopīgajā 
kompetencē;
– ja deleģētais akts vai īstenošanas akta 
projekts ir galvenokārt iesaistītās 
komitejas ekskluzīvajā kompetencē, 
atbildīgā komiteja iesaistītās komitejas 
priekšlikumus pārņem bez balsošanas. 
Pretējā gadījumā Parlamenta 
priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar 
Komiteju priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētāju var atļaut iesaistītajai 
komitejai iesniegt plenārsēdē rezolūcijas 
priekšlikumu.
2. Ja Parlaments tiesību pamataktu ir 
pieņēmis, piemērojot 51. pantā paredzēto 
procedūru, deleģēto aktu un īstenošanas 
aktu projektu izskatīšanai piemēro šādus 
papildu noteikumus:
– Parlamenta priekšsēdētājs pēc 
apspriešanās ar Komiteju priekšsēdētāju 
konferences priekšsēdētāju pēc deleģētā 
akta vai īstenošanas akta projekta 
saņemšanas nosaka par izskatīšanu 
atbildīgo komiteju vai kopīgi atbildīgās 
komitejas, ņemot vērā 51. pantā noteiktos 
kritērijus un vienošanās starp attiecīgo 
komiteju priekšsēdētājiem;
– ja deleģēto aktu vai īstenošanas akta 
projektu nodod izskatīšanai saskaņā ar 
komiteju apvienoto sanāksmju procedūru, 
katra komiteja var prasīt sasaukt kopīgu 
sanāksmi rezolūcijas priekšlikuma 
izskatīšanai. Ja attiecīgo komiteju 
priekšsēdētāji vienošanos nepanāk, 
kopīgo sanāksmi sasauc Komiteju 
priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs.

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Andrew Duff, Sharon Bowles

Reglaments
88.a pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Ja Parlaments tiesību pamataktu ir 
pieņēmis, piemērojot 51. pantā paredzēto 
procedūru, deleģēto aktu un īstenošanas 
aktu projektu izskatīšanai piemēro šādus 
papildu noteikumus:
– deleģēto aktu vai īstenošanas akta 
projektu nodod attiecīgajām komitejām;
– attiecīgo komiteju priekšsēdētāji nosaka 
kārtību, kādā deleģēto aktu vai 
īstenošanas akta projektu izskatīs; 
– katra komiteja var prasīt sasaukt kopīgu 
sanāksmi rezolūcijas priekšlikuma 
izskatīšanai. Ja attiecīgo komiteju 
priekšsēdētāji vienošanos nepanāk, 
kopīgo sanāksmi sasauc Komiteju 
priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Carlo Casini

Reglaments
216. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Šo kļūdas labojumu izsludina nākamajā 
sesijā. To uzskata par apstiprinātu, izņemot 
gadījumu, ja ne ilgāk kā 48 stundas pēc tā 
paziņošanas kāda no politiskajām grupām 
vai vismaz 40 deputāti nav iesnieguši 
pieprasījumu balsot par to. Ja kļūdas 
labojums netiek apstiprināts, to nosūta 
atpakaļ atbildīgajai komitejai, kura var 
ieteikt grozītu kļūdas labojumu vai izbeigt 
šo procedūru.

4. Šādu kļūdas labojumu izsludina 
nākamajā sesijā. To uzskata par 
apstiprinātu, izņemot gadījumu, ja ne ilgāk 
kā 24 stundas pēc tā paziņošanas kāda no 
politiskajām grupām vai vismaz 40 
deputāti nav iesnieguši pieprasījumu balsot 
par to. Ja kļūdas labojums netiek 
apstiprināts, to nosūta atpakaļ atbildīgajai 
komitejai, kura var ieteikt grozītu kļūdas 
labojumu vai izbeigt šo procedūru.
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Or. fr

Pamatojums

Tā kā tiesību aktu parakstīšana vienmēr notiek trešdienu pēcpusdienās, 48 stundu termiņš 
rada problēmas tiesību aktiem, saistībā ar kuriem ir jāizziņo, jāapstiprina un jāiekļauj kļūdas
labojums un kuri juridisku vai politisku iemeslu dēļ Parlamenta priekšsēdētājam un Padomes 
priekšsēdētājam noteikti ir jāparaksta tajā pašā sesijā.


