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Grozījums Nr. 5
Andreas Mölzer

Lēmuma priekšlikums
A apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

A. gadu gaitā Parlaments ir ievērojami
paplašinājis savas pilnvaras, nodrošinot sev 
nozīmīgus līdzekļus ietekmēt Eiropas 
Savienības lēmumu pieņemšanas procesu 
lielākajā daļā Savienības darbības jomu;

A. gadu gaitā Parlaments ir paplašinājis 
savas pilnvaras, nodrošinot sev nozīmīgus
līdzekļus ietekmēt Eiropas Savienības 
lēmumu pieņemšanas procesu daudzās
Savienības darbības jomās;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Zita Gurmai

Lēmuma priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(Aa) iestādēm, kurām adresēta rakstiska 
deklarācija, jānodrošina tās pienācīga 
izpilde;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
B apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

B. rakstiskas deklarācijas agrāk bija
noderīgs veids, kā pievērst uzmanību 
jautājumiem, par kuriem Savienības pilsoņi 
ir īpaši norūpējušies;

B. rakstiskas deklarācijas ir noderīgs veids, 
kā pievērst uzmanību jautājumiem, par 
kuriem Savienības pilsoņi ir īpaši 
norūpējušies;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
B apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

B. rakstiskas deklarācijas agrāk bija
noderīgs veids, kā pievērst uzmanību 
jautājumiem, par kuriem Savienības pilsoņi 
ir īpaši norūpējušies;

B. rakstiskas deklarācijas ir noderīgs veids, 
kā pievērst uzmanību jautājumiem, par 
kuriem Savienības pilsoņi ir īpaši 
norūpējušies;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Andreas Mölzer

Lēmuma priekšlikums
B apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

B. rakstiskas deklarācijas agrāk bija
noderīgs veids, kā pievērst uzmanību 
jautājumiem, par kuriem Savienības pilsoņi 
ir īpaši norūpējušies;

B. rakstiskas deklarācijas joprojām ir
noderīgs veids, kā pievērst uzmanību 
jautājumiem, par kuriem Savienības pilsoņi 
ir īpaši norūpējušies;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
C apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

C. rakstiskas deklarācijas tiek izmantotas 
regulāri, bet to skaits nav pārāk liels; tikai 

C. rakstiskas deklarācijas tiek izmantotas 
regulāri, bet to skaits nav pārāk liels; kaut 
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nelielu daļu no tām atbalsta Parlamentu 
veidojošo deputātu nepieciešamais 
vairākums;

arī agrāk tikai nelielu daļu no tām 
atbalstīja Parlamentu veidojošo deputātu 
nepieciešamais vairākums, pašreizējā 
pilnvaru posmā atbalsts strauji pieaug;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Andreas Mölzer

Lēmuma priekšlikums
C apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

C. rakstiskas deklarācijas tiek izmantotas 
regulāri, bet to skaits nav pārāk liels; tikai 
nelielu daļu no tām atbalsta Parlamentu 
veidojošo deputātu nepieciešamais 
vairākums;

C. rakstiskas deklarācijas tiek regulāri 
iesniegtas attiecībā uz dažādiem 
jautājumiem; saprotams, tikai daļu no tām 
atbalsta Parlamentu veidojošo deputātu 
nepieciešamais vairākums;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
D apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

D. lielākā daļa rakstisko deklarāciju 
zaudē spēku pēc Reglamentā noteiktā 
termiņa;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 13
Andreas Mölzer

Lēmuma priekšlikums
D apsvērums
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Lēmuma priekšlikums Grozījums

D. lielākā daļa rakstisko deklarāciju zaudē 
spēku pēc Reglamentā noteiktā termiņa;

D. vairums rakstisko deklarāciju zaudē 
spēku pēc Reglamentā noteiktā termiņa;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Andreas Mölzer

Lēmuma priekšlikums
E apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

E. lielākā daļa pieņemto rakstisko 
deklarāciju ir adresēta Komisijai, kura ir 
atzīta par vienīgo iestādi, kas atbildējusi 
uz deklarācijās izvirzītajiem jautājumiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 15
Stanimir Ilchev

Lēmuma priekšlikums
E apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

E. lielākā daļa pieņemto rakstisko 
deklarāciju ir adresēta Komisijai, kura ir 
atzīta par vienīgo iestādi, kas atbildējusi 
uz deklarācijās izvirzītajiem jautājumiem;

E. lielākā daļa pieņemto rakstisko 
deklarāciju ir adresēta Komisijai;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Stanimir Ilchev
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Lēmuma priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(Ea) ir jāvelta papildu centieni, lai 
procesā kā adresātus iesaistītu citas 
Savienības iestādes un struktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Andreas Mölzer

Lēmuma priekšlikums
F apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

F. vairumā gadījumu šajās atbildēs 
vienīgi vairākkārt atkārtots, kādas 
darbības Komisija īsteno, un tikai 
izņēmuma gadījumos tās satur 
norādījumus uz īpašām darbībām, kas 
attiecīgi ir saistītas ar rakstisku 
deklarāciju;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 18
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
F apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

F. vairumā gadījumu šajās atbildēs vienīgi 
vairākkārt atkārtots, kādas darbības 
Komisija īsteno, un tikai izņēmuma 
gadījumos tās satur norādījumus uz īpašām 
darbībām, kas attiecīgi ir saistītas ar 
rakstisku deklarāciju;

F. tomēr vairumā gadījumu šajās atbildēs 
pašlaik vienīgi vairākkārt atkārtots, kādas 
darbības Komisija īsteno, un tikai 
izņēmuma gadījumos tās satur norādījumus 
uz īpašām darbībām, kas attiecīgi ir 
saistītas ar rakstisku deklarāciju;
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Or. de

Grozījums Nr. 19
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
G apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

G. ņemot vērā to, ka Parlamenta 
pilnvaras paplašinās, rakstisko 
deklarāciju nozīmīgums ir būtiski 
mazinājies;

G. rakstiskās deklarācijas ir efektīvs 
līdzeklis, kas ļauj Eiropas pilsoņiem tieši 
ziņot Eiropas Parlamentam par 
jautājumiem, par kuriem viņi ir 
norūpējušies;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andreas Mölzer

Lēmuma priekšlikums
G apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

G. ņemot vērā to, ka Parlamenta pilnvaras 
paplašinās, rakstisko deklarāciju 
nozīmīgums ir būtiski mazinājies;

G. neskatoties uz to, ka Parlamenta 
pilnvaras paplašinās, rakstisko deklarāciju 
nozīmīgums nav mazinājies;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Stanimir Ilchev

Lēmuma priekšlikums
G apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

G. ņemot vērā to, ka Parlamenta pilnvaras 
paplašinās, rakstisko deklarāciju 

G. ņemot vērā to, ka Parlamenta 
likumdošanas pilnvaras paplašinās, kā arī 
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nozīmīgums ir būtiski mazinājies; ir ieviesta Eiropas pilsoņu iniciatīva,
rakstisko deklarāciju nozīmīgums ir 
mainījies;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
G apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

G. ņemot vērā to, ka Parlamenta pilnvaras 
paplašinās, rakstisko deklarāciju 
nozīmīgums ir būtiski mazinājies;

G. ņemot vērā to, ka Parlamenta 
likumdošanas pilnvaras paplašinās, kā arī 
ir ieviesta Eiropas pilsoņu iniciatīva,
rakstisko deklarāciju nozīmīgums ir 
mainījies;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
G apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

G. ņemot vērā to, ka Parlamenta pilnvaras 
paplašinās, rakstisko deklarāciju 
nozīmīgums ir būtiski mazinājies;

G. ņemot vērā to, ka Parlamenta pilnvaras 
paplašinās, rakstisko deklarāciju 
nozīmīgums principā ir mazinājies, tomēr 
nozīmīgums, kas tām ir kā instrumentam, 
ar kuru sniedz no frakcijām un valstīm 
neatkarīgu atbildi jautājumos, kas nav 
tieši saistīti ar Parlamenta un tā komiteju 
darbu, joprojām paliek neskarts;

Or. de
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Grozījums Nr. 24
Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
H apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

H. rakstiskajām deklarācijām ir ļoti 
ierobežota ietekme gan attiecībā uz darba 
kārtības noteikšanu, gan iestāžu 
pieņemamo lēmumu ietekmēšanu, un tās 
var radīt maldinošu iespaidu par to 
lietderīgumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 25
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
H apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

H. rakstiskajām deklarācijām ir ļoti 
ierobežota ietekme gan attiecībā uz darba 
kārtības noteikšanu, gan iestāžu 
pieņemamo lēmumu ietekmēšanu, un tās
var radīt maldinošu iespaidu par to 
lietderīgumu;

H. rakstiskajām deklarācijām var būt 
pozitīva ietekme gan attiecībā uz darba 
kārtības noteikšanu, gan iestāžu 
pieņemamo lēmumu ietekmēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Andreas Mölzer

Lēmuma priekšlikums
H apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

H. rakstiskajām deklarācijām ir ļoti 
ierobežota ietekme gan attiecībā uz darba 

H. rakstiskajām deklarācijām ir ietekme 
galvenokārt to jautājumu risināšanā, kas 
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kārtības noteikšanu, gan iestāžu 
pieņemamo lēmumu ietekmēšanu, un tās 
var radīt maldinošu iespaidu par to 
lietderīgumu;

dažādu iemeslu dēļ netiek iekļauti darba 
kārtībā, un tāpēc tās ir efektīvs papildu 
parlamentārais instruments;

Or. de

Grozījums Nr. 27
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
H apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

H. rakstiskajām deklarācijām ir ļoti 
ierobežota ietekme gan attiecībā uz darba 
kārtības noteikšanu, gan iestāžu 
pieņemamo lēmumu ietekmēšanu, un tās 
var radīt maldinošu iespaidu par to 
lietderīgumu;

H. rakstiskajām deklarācijām pagaidām ir 
ierobežota ietekme gan attiecībā uz darba 
kārtības noteikšanu, gan iestāžu 
pieņemamo lēmumu ietekmēšanu, un to 
var palielināt saistošākiem noteikumiem 
par rakstisko deklarāciju veiksmīgu 
iesaistīšanu attiecīgo komiteju darbībā;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Stanimir Ilchev

Lēmuma priekšlikums
H apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

H. rakstiskajām deklarācijām ir ļoti
ierobežota ietekme gan attiecībā uz darba 
kārtības noteikšanu, gan iestāžu 
pieņemamo lēmumu ietekmēšanu, un tās 
var radīt maldinošu iespaidu par to 
lietderīgumu;

H. rakstiskajām deklarācijām, ņemot vērā
pašreizējos tiesību aktus, ir ierobežota 
ietekme gan attiecībā uz darba kārtības 
noteikšanu, gan iestāžu pieņemamo 
lēmumu ietekmēšanu, un tāpēc tās ir rūpīgi 
jāapsver, lai strauji veicinātu to 
lietderīgumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
H apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

H. rakstiskajām deklarācijām ir ļoti
ierobežota ietekme gan attiecībā uz darba 
kārtības noteikšanu, gan iestāžu 
pieņemamo lēmumu ietekmēšanu, un tās
var radīt maldinošu iespaidu par to 
lietderīgumu;

H. rakstiskajām deklarācijām var būt
ierobežota ietekme gan attiecībā uz darba 
kārtības noteikšanu, gan iestāžu 
pieņemamo lēmumu ietekmēšanu, taču tās
nezaudē savu vērtību kā izplatīti kampaņu 
līdzekļi;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Stanimir Ilchev

Lēmuma priekšlikums
I apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

I. rakstiskas deklarācijas būtu 
pakāpeniski jāierobežo, un Parlamenta 
nākamajā termiņā būtu jāpārbauda, vai 
tās nebūtu jāatceļ vispār;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
I apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

I. rakstiskas deklarācijas būtu 
pakāpeniski jāierobežo, un Parlamenta 
nākamajā termiņā būtu jāpārbauda, vai 
tās nebūtu jāatceļ vispār;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 32
Andreas Mölzer

Lēmuma priekšlikums
I apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

I. rakstiskas deklarācijas būtu pakāpeniski 
jāierobežo, un Parlamenta nākamajā 
termiņā būtu jāpārbauda, vai tās nebūtu 
jāatceļ vispār;

I. rakstiskas deklarācijas tāpēc nebūtu
jāierobežo, un Parlamenta nākamajā 
termiņā būtu jāpārbauda, kā tās var padarīt 
vēl saistošākas;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
I apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

I. rakstiskas deklarācijas būtu 
pakāpeniski jāierobežo, un Parlamenta 
nākamajā termiņā būtu jāpārbauda, vai 
tās nebūtu jāatceļ vispār;

I. Rakstisko deklarāciju reglaments ir 
regulāri jāpārbauda, lai vajadzības 
gadījumā uzlabotu to efektivitāti un 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
I apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

I. rakstiskas deklarācijas būtu pakāpeniski
jāierobežo, un Parlamenta nākamajā 

I. rakstisko deklarāciju lietojums būtu 
pakāpeniski jāpaplašina, vēršot uzmanību 
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termiņā būtu jāpārbauda, vai tās nebūtu 
jāatceļ vispār;

uz to, lai veiksmīgās rakstiskās 
deklarācijas iesaistītu tematiski atbilstošo 
komiteju darbībā;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Constance Le Grip

Lēmuma priekšlikums
I apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

I. rakstiskas deklarācijas būtu 
pakāpeniski jāierobežo, un Parlamenta 
nākamajā termiņā būtu jāpārbauda, vai tās 
nebūtu jāatceļ vispār;

I. Parlamenta nākamajā termiņā būtu jāveic 
rakstisko deklarāciju reglamenta jauno 
noteikumu ietekmes analīze un 
jāpārbauda, vai turpināt ierobežot 
rakstiskās deklarācijas, vai pat tās nebūtu 
jāatceļ vispār;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
I apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

I. rakstiskas deklarācijas būtu 
pakāpeniski jāierobežo, un Parlamenta 
nākamajā termiņā būtu jāpārbauda, vai 
tās nebūtu jāatceļ vispār;

I. atsevišķu rakstisko deklarāciju kvalitāte 
un atbilstība, jo īpaši to saskaņotība ar 
Savienības kompetencēm, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
I sadaļā, var būt nepienācīga;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Stanimir Ilchev
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Lēmuma priekšlikums
Ia apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(Ia) rakstiskajām deklarācijām ir 
labvēlīga ietekme uz deputātu darbu, kas 
ir tieši veltīts viņu atbalstītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Rafał Trzaskowski

Lēmuma priekšlikums
Ia apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(Ia) Ir plašāk jāizmanto Reglamenta 
42. panta 2. punkts, kas atsevišķiem 
deputātiem sniedz patiesu iespēju ietekmēt 
Savienības likumdošanu;

Or. en

Amendement 39
Zita Gurmai

Lēmuma priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1.a Uzskata, ka iestādēm, kurām adresēta 
rakstiska deklarācija, trīs mēnešu laikā no 
attiecīgās deklarācijas saņemšanas jāziņo 
Parlamentam par plānotajiem 
turpmākajiem pasākumiem; turklāt 
attiecīgajā jautājumā plāno censties 
panākt vienošanos ar Komisiju nākamo 
pārrunu laikā, kurās tiek pārskatīts 
Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta 
un Komisijas attiecībām;
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Or. en

Pamatojums

Informēšana par turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz rakstisku deklarāciju ir politiski 
pamatota.

Grozījums Nr. 40
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
3. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

3. aicina Prezidiju pārbaudīt spēka esošos 
drošības noteikumus, lai izvairītos no 
pārmērīgām propagandas kampaņām 
attiecībā uz rakstiskajām deklarācijām un 
ļautu deputātiem netraucēti piekļūt 
plenārsēžu zālei;

3. aicina Prezidiju pārbaudīt spēka esošos 
drošības noteikumus, lai izvairītos no 
pārāk dedzīgām propagandas kampaņām 
attiecībā uz rakstiskajām deklarācijām,
tostarp nepiemērotu T-kreklu valkāšanas,
un ļautu deputātiem netraucēti piekļūt 
plenārsēžu zālei;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
3. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

3. aicina Prezidiju pārbaudīt spēka esošos 
drošības noteikumus, lai izvairītos no 
pārmērīgām propagandas kampaņām 
attiecībā uz rakstiskajām deklarācijām un 
ļautu deputātiem netraucēti piekļūt 
plenārsēžu zālei;

3. aicina Prezidiju pārbaudīt spēka esošos 
drošības noteikumus, lai izvairītos no 
pārmērīgām propagandas kampaņām 
attiecībā uz rakstiskajām deklarācijām,
izmantojot elektroniskos un citus medijus,
un ļautu deputātiem netraucēti piekļūt 
plenārsēžu zālei;

Or. de
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Grozījums Nr. 42
Rafał Trzaskowski

Lēmuma priekšlikums
3. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

3. aicina Prezidiju pārbaudīt spēka esošos 
drošības noteikumus, lai izvairītos no 
pārmērīgām propagandas kampaņām
attiecībā uz rakstiskajām deklarācijām un 
ļautu deputātiem netraucēti piekļūt 
plenārsēžu zālei;

3. atzinīgi vērtē Prezidija lēmumu 
ierobežot pārmērīgas propagandas 
kampaņas attiecībā uz rakstiskajām 
deklarācijām, kas ļauj deputātiem 
netraucēti piekļūt plenārsēžu zālei;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Alexandra Thein

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā.
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

1. Vismaz 40 deputāti no vismaz trīs 
politiskajām grupām var iesniegt ne vairāk 
kā 200 vārdu garu rakstisku deklarāciju 
vienīgi par tematu, kas attiecas uz Eiropas 
Savienības kompetences jomām, bet kas 
neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas vai neleģislatīvas 
procedūras temats. Īpašu un pamatotu
atļauju dod Parlamenta priekšsēdētājs, 
katru gadījumu izskatot atsevišķi. 
Rakstiskas deklarācijas tulko visās
oficiālajās valodās un elektroniski izplata 
visiem deputātiem. Deklarācijas un to 
parakstītāju vārdus iekļauj elektroniskā 
reģistrā, kas ir publisks.

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

1. Vismaz 40 deputāti no vismaz trīs 
politiskajām grupām var iesniegt ne vairāk 
kā 200 vārdu garu rakstisku deklarāciju par 
tematu, kas attiecas uz Eiropas Savienības 
kompetences jomām, bet kas neattiecas uz 
jautājumiem, kuri ir notiekošas 
likumdošanas procedūras temats. Atļauju 
dod Parlamenta priekšsēdētājs, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi. Rakstiskas 
deklarācijas drukā oficiālajās valodās un 
izplata. Deklarācijas un to parakstītāju 
vārdus iekļauj reģistrā. Šis reģistrs ir 
publisks, un sesijas laikā to glabā pie ieejas 
sēžu zālē, bet pārējā laikā — piemērotā 
vietā, ko nosaka Kvestoru kolēģija.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Fiona Hall

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 

1. Vismaz 10 deputāti no vismaz trīs 
politiskajām grupām un piecām 
dalībvalstīm var iesniegt ne vairāk kā 200 
vārdu garu rakstisku deklarāciju par 
tematu, kas attiecas uz Eiropas Savienības 
kompetences jomām, bet kas neattiecas uz 
jautājumiem, kuri ir notiekošas 
likumdošanas procedūras temats. Atļauju 
dod Parlamenta priekšsēdētājs, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi. Rakstiskas 
deklarācijas drukā oficiālajās valodās un 
izplata. Deklarācijas un to parakstītāju 
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glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

vārdus iekļauj reģistrā. Šis reģistrs ir 
publisks, un sesijas laikā to glabā pie ieejas 
sēžu zālē, bet pārējā laikā — piemērotā 
vietā, ko nosaka Kvestoru kolēģija.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

1. Vismaz desmit deputāti no vismaz trīs 
politiskajām grupām var iesniegt ne vairāk 
kā 200 vārdu garu rakstisku deklarāciju par 
tematu, kas attiecas uz Eiropas Savienības 
kompetences jomām, bet kas neattiecas uz 
jautājumiem, kuri ir notiekošas 
likumdošanas procedūras temats. Īpašu un 
pamatotu atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata elektroniski. 
Deklarācijas un to parakstītāju vārdus 
iekļauj reģistrā. Šis reģistrs ir publisks, un 
sesijas laikā to glabā pie ieejas sēžu zālē, 
bet pārējā laikā — piemērotā vietā, ko 
nosaka Kvestoru kolēģija.

Or. en

Amendement 47
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
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ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju vienīgi par tematu, kas attiecas 
uz Eiropas Savienības kompetences 
jomām, bet kas neattiecas uz jautājumiem, 
kuri ir notiekošas likumdošanas vai 
neleģislatīvas procedūras temats. Atļauju 
dod Parlamenta priekšsēdētājs, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi. Rakstiskas 
deklarācijas publicē oficiālajās valodās 
Parlamenta tīmekļa vietnē un izplata
elektroniski visiem deputātiem. 
Parlamenta priekšsēdētājs glabā reģistru, 
kurā iekļauj deputātu parakstītās 
deklarācijas. Deklarācijas oficiālajās 
valodās un to parakstītāju vārdus iekļauj
arī elektroniskā reģistrā, kas ir publiski
pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Pierādījumu nolūkos ir jāglabā reģistrs, kurā iekļauti parakstīto rakstisko deklarāciju 
oriģināli, savukārt pietiekamu pārredzamību var nodrošināt ar elektronisko reģistru. Turklāt 
ir jāsaglabā 1. punkta skaidrojums, kas tika apstiprināts iepriekš.

Grozījums Nr. 48
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju vienīgi par tematu, kas attiecas 
uz Eiropas Savienības kompetences 
jomām, bet kas neattiecas uz jautājumiem, 
kuri ir notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas publicē 
oficiālajās valodās Eiropas Parlamenta 
tīmekļa vietnē un elektroniski izplata 
visiem deputātiem. Deklarācijas un to 
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glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

parakstītāju vārdus iekļauj elektroniskā 
reģistrā. Šis reģistrs ir publisks un pieejams 
Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas tulko 
visās oficiālajās valodās. Visu valodu 
versijas elektroniski un drukātā veidā 
glabā īpašā reģistrā. Katras rakstiskās 
deklarācijas elektronisko versiju 
elektroniski izplata visiem deputātiem. 
Drukāto versiju glabā īpašā, viegli 
pieejamā vietā Parlamenta telpās, ko 
nosaka Kvestoru kolēģija.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Roberto Gualtieri

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
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deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet attiecībā uz kuru šajā reglamentā nav 
noteiktas īpašas procedūras. Atļauju dod 
Parlamenta priekšsēdētājs, katru gadījumu 
izskatot atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas 
drukā oficiālajās valodās un izplata. 
Deklarācijas un to parakstītāju vārdus 
iekļauj reģistrā. Šis reģistrs ir publisks, un 
sesijas laikā to glabā pie ieejas sēžu zālē, 
bet pārējā laikā — piemērotā vietā, ko 
nosaka Kvestoru kolēģija.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Roberto Gualtieri

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
likumdošanas procedūras temats. Atļauju 
dod Parlamenta priekšsēdētājs, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi. Rakstiskas 
deklarācijas drukā oficiālajās valodās un 
izplata. Deklarācijas un to parakstītāju 
vārdus iekļauj reģistrā. Šis reģistrs ir 
publisks, un sesijas laikā to glabā pie ieejas 
sēžu zālē, bet pārējā laikā — piemērotā 
vietā, ko nosaka Kvestoru kolēģija.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Stanimir Ilchev
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Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Īpašu un pamatotu atļauju dod 
Parlamenta priekšsēdētājs, katru gadījumu 
izskatot atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas 
drukā oficiālajās valodās un izplata. 
Deklarācijas un to parakstītāju vārdus 
iekļauj reģistrā. Šis reģistrs ir publisks, un 
sesijas laikā to glabā pie ieejas sēžu zālē, 
bet pārējā laikā — piemērotā vietā, ko 
nosaka Kvestoru kolēģija.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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kolēģija.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Alexandra Thein

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Ikviens deputāts var parakstīt reģistrā 
iekļauto deklarāciju.

2. Ikviens deputāts var parakstīt reģistrā 
iekļauto deklarāciju. Deputāti parakstās 
reģistrā ar roku papīra sarakstā, kas 
sesijas laikā atrodas pie ieejas sēžu zālē, 
bet pārējā laikā — piemērotā vietā, ko 
nosaka Kvestoru kolēģija. Paraksts ir 
galīgs un nevar tikt atsaukts. Katras 
dienas beigās uz papīra savāktie paraksti 
tiek iekļauti elektroniskā reģistrā. Papīra 
sarakstu glabāšanas laiks ir viens gads.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no kļūmēm un neatbilstošām darbībām, elektroniskie paraksti, kas iekļauti 
elektroniskajā reģistrā, vieni paši nav pietiekami.

Grozījums Nr. 55
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Ikviens deputāts var parakstīt reģistrā 
iekļauto deklarāciju.

2. Ikviens deputāts var parakstīt reģistrā 
iekļauto deklarāciju. Parakstu var atsaukt 
jebkurā laikā pirms trīs mēnešu termiņa 
beigām, sākot no deklarācijas iekļaušanas 
reģistrā; parakstīties, kā arī atsaukt 
parakstu var arī elektroniski;
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Or. de

Grozījums Nr. 56
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Ikviens deputāts var parakstīt reģistrā 
iekļauto deklarāciju.

2. Ikviens deputāts var parakstīt reģistrā 
iekļauto deklarāciju vai nu elektroniski, 
vai uz vietas. Abas reģistra formas 
jāatjauno vienlīdz bieži.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Jebkuru parakstu var atsaukt, 
elektroniski vai uz vietas, jebkurā laikā 
pirms trīs mēnešu termiņa beigām, sākot 
no deklarācijas iekļaušanas reģistrā. 
Atsaukšanu var atļaut tikai vienreiz un 
izņēmuma kārtā. Šādos gadījumos 
attiecīgais deputāts zaudē tiesības 
parakstīties vēlreiz.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Alexandra Thein

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 3. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Kad deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un parakstītāju vārdus publicē protokolā, 
savukārt deklarāciju publicē pieņemtajos 
tekstos.

3. Kad trīs mēnešu termiņa beigās pēc 
deklarācijas iekļaušanas reģistrā
deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un parakstītāju vārdus publicē protokolā, 
savukārt deklarāciju publicē pieņemtajos 
tekstos kopā ar paziņojumu, ka tajā 
paustie uzskati neatspoguļo Eiropas 
Parlamenta oficiālo viedokli, bet tikai tās 
parakstītāju uzskatus, un ka deklarācija 
nav saistošs mehānisms.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Kad deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un parakstītāju vārdus publicē protokolā, 
savukārt deklarāciju publicē pieņemtajos 
tekstos.

3. Kad deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un deklarāciju publicē protokolā ar tās 
parakstītāju vārdiem un atrunu, kurā 
minēts, ka deklarācija atspoguļo tās 
parakstītāju uzskatus un Parlamentam 
nav saistoša.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 3. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Kad deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un parakstītāju vārdus publicē protokolā, 
savukārt deklarāciju publicē pieņemtajos 
tekstos.

3. Kad trīs mēnešu termiņa beigās pēc 
deklarācijas iekļaušanas reģistrā
deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Parlamentu,
parakstītāju vārdus publicē protokolā, kā 
arī deklarāciju publicē pieņemtajos tekstos
un kopā ar parakstītāju vārdiem to 
iesniedz turpmākai izskatīšanai 
adresātiem, kā arī atbilstošajai 
Parlamenta komitejai.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Kad deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un parakstītāju vārdus publicē protokolā, 
savukārt deklarāciju publicē pieņemtajos 
tekstos.

3. Kad trīs mēnešu termiņa beigās pēc 
deklarācijas iekļaušanas reģistrā
deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un parakstītāju vārdus publicē protokolā, 
savukārt deklarāciju publicē pieņemtajos 
tekstos.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 4. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Procedūra tiek pabeigta, sesijas beigās 
nosūtot adresātiem šo deklarāciju un 
parakstītāju vārdus.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 63
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Procedūra tiek pabeigta, sesijas beigās 
nosūtot adresātiem šo deklarāciju un 
parakstītāju vārdus.

4. Sesijas beigās deklarāciju un parakstītāju 
vārdus nosūta adresātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 4.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a Pamatojoties uz veiksmīgu rakstisko 
deklarāciju, Parlaments apspriež attiecīgo
jautājumu pienācīgā laikā atbilstoši savai 
darba kārtībai.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Stanimir Ilchev, Alexandra Thein
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Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 4.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.b Visas veiksmīgo rakstisko deklarāciju 
valodu versijas publicē un glabā īpašā 
vietā Parlamenta tīmekļa vietnē.

Or. en

Amendement 66
Zita Gurmai

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 4.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a Ja iestādes, kurām adresēts pieņemtais 
teksts, trīs mēnešu laikā no tā saņemšanas 
neziņo Parlamentam par plānotajiem 
turpmākajiem pasākumiem, jautājums 
pēc viena deklarācijas sagatavotāja
lūguma tiek iekļauts atbildīgās komitejas 
nākamās sanāksmes darba kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Ja citas iestādes pienācīgi nerīkojas ar pieņemtajām deklarācijām, turpmākie pasākumi ir 
jānodrošina Parlamentā.

Grozījums Nr. 67
Evelyn Regner

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Ja rakstiska deklarācija ir bijusi reģistrā 
vairāk nekā trīs mēnešus un to nav 

5. Ja rakstiska deklarācija ir bijusi reģistrā 
vairāk nekā divus mēnešus un to nav 
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parakstījusi vismaz puse Parlamenta 
deputātu, tā zaudē spēku.

parakstījušas vismaz divas trešdaļas
Parlamenta deputātu, tā zaudē spēku.

Or. de

Grozījums Nr. 68
Roberto Gualtieri

Eiropas Parlamenta Reglaments
42. pants – 2. un 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Jebkurš deputāts var iesniegt Eiropas 
Savienības tiesību akta priekšlikumu 
saskaņā ar Parlamenta iniciatīvas tiesībām 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 225. pantam.

2. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
Eiropas Savienības tiesību akta 
priekšlikumu saskaņā ar Parlamenta 
iniciatīvas tiesībām atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 225. pantam.
Priekšlikumā jānorāda tā juridiskais 
pamats un to var papildināt ar 
skaidrojumu, kas nav garāks par 150 
vārdiem.

3. Priekšlikumu iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam, un viņš to nosūta 
izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Pirms 
šādas nosūtīšanas priekšlikumu iztulko 
tajās oficiālajās valodās, kuras komitejas 
priekšsēdētājs uzskata par nepieciešamu 
īsai izskatīšanai. Komiteja lemj par 
turpmāko procedūru trīs mēnešu laikā pēc 
nosūtīšanas un pēc priekšlikuma 
sagatavotāja uzklausīšanas.

3. Priekšlikumu iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam, kurš lemj par to, vai ir 
ievērotas juridiskās prasības. Viņš var 
nosūtīt šo priekšlikumu komitejai, kas
atbildīga par juridiskā pamata pārbaudi, 
lai tā sniegtu savus ieteikumus. Ja 
Parlamenta priekšsēdētājs priekšlikumu 
atzīst par pieļaujamu, viņš par to paziņo 
plenārsēdē. Jebkurš deputāts tad var šo 
priekšlikumu parakstīt saskaņā ar 
(mutatis mutandis) Reglamenta 
123. panta 1. un 5. punktu.

Ja komiteja nolemj Parlamentam iesniegt 
priekšlikumu saskaņā ar 48. pantā 
paredzēto procedūru, priekšlikuma 
sagatavotāja vārdu min ziņojuma 
virsrakstā.

Ja priekšlikumu paraksta vairākums 
Parlamenta deputātu, Priekšsēdētāju 
konference to nosūta atbildīgajai 
komitejai, lai tā sagatavotu ziņojumu 
saskaņā ar 1. punktu.
Komiteja, pēc priekšlikuma sagatavotāja
uzklausīšanas, sagatavo ziņojumu 
saskaņā ar 48. pantu.
Ja priekšlikums netiek iesniegts 
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parakstīšanai vai to neparaksta vairākums 
Parlamenta deputātu, Parlamenta 
priekšsēdētājs to nosūta izskatīšanai 
atbildīgajā komitejā. Pirms šādas 
nosūtīšanas priekšlikumu iztulko tajās 
oficiālajās valodās, kuras komitejas 
priekšsēdētājs uzskata par nepieciešamu 
īsai izskatīšanai. Komiteja lemj par 
turpmāko procedūru trīs mēnešu laikā pēc 
nosūtīšanas un pēc priekšlikuma 
sagatavotāja uzklausīšanas.
Priekšlikuma sagatavotāja vārdus min 
ziņojuma virsrakstā.

Or. en


