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Grozījums Nr. 10
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Iestāžu sarunas likumdošanas procedūru 
gaitā

Iestāžu sarunas parasto likumdošanas 
procedūru gaitā

Or. de

Grozījums Nr. 11
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Sarunas ar pārējām iestādēm, lai 
likumdošanas procedūras gaitā panāktu 
vienošanos, notiek, ņemot vērā Rīcības 
kodeksu sarunām par parastās 
likumdošanas procedūru.

1. Sarunas ar citām iestādēm, lai 
likumdošanas procedūras gaitā panāktu 
vienošanos, notiek, ņemot vērā 
XXI pielikumā izklāstīto Rīcības kodeksu.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Sarunas ar pārējām iestādēm, lai 
likumdošanas procedūras gaitā panāktu 
vienošanos, notiek, ņemot vērā Rīcības 
kodeksu sarunām par parastās
likumdošanas procedūru.

1. Sarunas ar pārējām iestādēm, lai 
parastās likumdošanas procedūras gaitā 
panāktu vienošanos, notiek, ņemot vērā 
Rīcības kodeksu sarunām par parasto
likumdošanas procedūru.

Or. de
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Grozījums Nr. 13
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Sarunas ar pārējām iestādēm, lai 
likumdošanas procedūras gaitā panāktu 
vienošanos, notiek, ņemot vērā Rīcības 
kodeksu sarunām par parastās
likumdošanas procedūru.

1. Sarunas ar pārējām iestādēm, lai 
likumdošanas procedūras gaitā panāktu 
vienošanos, notiek saskaņā ar Rīcības 
kodeksu sarunām par parasto
likumdošanas procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums 
ar tās locekļu balsu vairākumu un 
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Ja atbildīgā komiteja uzskata, ka ir 
atbilstīgi šādas sarunas sākt, lai pieņemtu 
ziņojumu pirmajā lasījumā, tā ar locekļu 
balsu vairākumu, katru attiecīgo 
likumdošanas procedūru izskatot 
atsevišķi, pieņem lēmumu par sarunu 
sākšanu. Šādā lēmumā iekļauj arī 
mandātu grozījumu kopuma veidā, un 
tajā nosaka reprezentatīvu sarunu grupas 
sastāvu.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums
ar tās locekļu balsu vairākumu un 
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Ja atbildīgā komiteja uzskata, ka ir 
atbilstīgi šādas sarunas sākt pirms pirmā 
lasījuma ziņojuma pieņemšanas, tā 
lēmumu par sarunu sākšanu pieņem ar 
tās locekļu balsu vairākumu un katru 
attiecīgo likumdošanas procedūru izskatot 
atsevišķi. Šādā lēmumā paredz arī 
mandātu un nosaka sarunu grupas 
sastāvu, iekļaujot tajā komitejas locekļus 
no visām politiskajām grupām.
Mandāts parasti ir grozījumu vai — ja 
komiteja sniedz attiecīgu pamatojumu —
skaidri noteiktu mērķu, prioritāšu vai 
vadošu norādījumu kopums.

Or. de

Grozījums Nr. 16
Gerald Häfner

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums 
ar tās locekļu balsu vairākumu un
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Šādas sarunas nesāk, pirms atbildīgā 
komiteja, katru attiecīgo likumdošanas 
procedūru izskatot atsevišķi, ir pieņēmusi 
lēmumu par sarunu sākšanu, šādā 
lēmumā nosakot mandātu un sarunu 
grupas sastāvu.

Mandāts ir ziņojums vai komitejā 
pieņemtu grozījumu kopums un attiecīgā 
gadījumā arī skaidri noteiktu mērķu vai 
prioritāšu kopums.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Enrique Guerrero Salom
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Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums 
ar tās locekļu balsu vairākumu un 
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Šādas sarunas nesāk, pirms atbildīgā 
komiteja, katru attiecīgo likumdošanas 
procedūru izskatot atsevišķi, ir pieņēmusi 
lēmumu par sarunu sākšanu, šādā 
lēmumā nosakot mandātu un sarunu 
grupas sastāvu.

Mandāts parasti ir ziņojums. Izņēmuma 
gadījumā, ja atbildīgā komiteja uzskata 
par piemērotu sākt sarunas pirms 
ziņojuma pieņemšanas pirmajā lasījumā, 
mandāts ir grozījumu vai — ja komiteja 
sniedz attiecīgu pamatojumu — skaidri 
noteiktu mērķu, prioritāšu vai vadošu 
norādījumu kopums.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums
ar tās locekļu balsu vairākumu un
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgā 
komiteja lēmumu par sarunu sākšanu 
pieņem ar tās locekļu balsu vairākumu un
apstiprina arī mandātu.

Šādā lēmumā nosaka Parlamenta sarunu 
grupas sastāvu.
Mandāts parasti ir ziņojums. Izņēmuma 
gadījumā, ja atbildīgā komiteja uzskata 
par piemērotu sākt sarunas pirms 
ziņojuma pieņemšanas pirmajā lasījumā, 
mandāts ir skaidri noteiktu mērķu, 
prioritāšu vai vadošu norādījumu 
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kopums.
Atbildīgās komitejas lēmumu par sarunu 
sākšanu likumdošanas procedūrā tulko 
visās oficiālajās valodās, nodod 
Parlamenta priekšsēdētājam un izplata 
visiem Parlamenta deputātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Andrew Duff

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Priekšsēdētāju konference vai divas 
politiskās grupas var prasīt tās sesijas 
darba kārtībā, kurā lēmums par sarunu 
sākšanu tiks paziņots, iekļaut debates un 
balsošanu par to, vai sākt sarunas, lai 
pieņemtu ziņojumu pirmajā lasījumā, 
pamatojoties uz atbildīgās komitejas 
ierosināto mandātu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Stanimir Ilchev

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punktā minēto lēmumu 
par sarunu sākšanu pirmajā lasījumā 
tulko visās oficiālajās valodās, nodod 
Parlamenta priekšsēdētājam un izplata 
visiem Parlamenta deputātiem.
Parlamenta priekšsēdētājs lēmumu paziņo 
tās sesijas sākumā, kura notiek pēc 
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lēmuma pieņemšanas atbildīgajā 
komitejā, un ar paziņošanu to uzskata par 
apstiprinātu, ievērojot 2.b punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Helmut Scholz

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punktā minēto lēmumu 
par sarunu sākšanu pirmajā lasījumā 
tulko, nodod Parlamenta priekšsēdētājam 
un izplata visiem Parlamenta deputātiem.
Parlamenta priekšsēdētājs lēmumu paziņo 
tās sesijas sākumā, kura notiek pēc 
lēmuma pieņemšanas atbildīgajā 
komitejā, un ar paziņošanu to uzskata par 
apstiprinātu, ievērojot 2.b punkta 
noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Gerald Häfner

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Sarunu grupas sastāvs ir 
reprezentatīvs. Sarunu grupu vada 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai cits 
viņa iecelts grupas loceklis. Sarunu grupā 
ir referents un ēnu referents vai 
koordinators no katras politiskās grupas.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Enrique Guerrero Salom

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Sarunu grupas sastāvs ir 
reprezentatīvs. Sarunu grupu vada 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai cits 
viņa iecelts grupas loceklis. Sarunu grupā 
ir referents un koordinatori vai attiecīgā 
gadījumā ēnu referenti.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Marietta Giannakou, Manfred Weber

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Sarunu grupas sastāvs parasti ir 
politiski līdzsvarots. Sarunu grupu vada 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai 
viņa izvēlēts priekšsēdētāja vietnieks.
Sarunu grupā ir referents un ēnu 
referenti.
Komitejas sekretariāts ir atbildīgs par 
sanāksmju organizēšanu ar Padomi un 
Komisiju (trialogi).

Or. en

Grozījums Nr. 25
Francesco Enrico Speroni

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.a punkts (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Sarunu grupu parastās likumdošanas 
procedūras gaitā vada atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs vai cits viņa 
iecelts grupas loceklis. Sarunu grupā ir 
referents un attiecīgā gadījumā 
koordinatori vai ēnu referenti.
Sarunu grupa sanāksmes organizē tajā 
pašā dienā, kad notiek atbildīgās 
komitejas sanāksmes, laikos, kas 
nepārklājas, un saskaņā ar komitejā 
pieņemtu grafiku.
Sarunu grupa regulāri iesniedz 
atbildīgajai komitejai ziņojumus par 
panākto un par sarunu rezultātiem.
Pēc katras sanāksmes ar Padomi un 
Komisiju (trialogs) visus attiecīgajā 
sanāksmē izskatītos dokumentu projektus 
dara pieejamus komitejai. Nākamajā 
sanāksmē komiteja ir informēta par 
situāciju sarunās.
Ja nav iespējams laicīgi noorganizēt 
komitejas sanāksmi, sarunu grupa par to 
ziņo komitejas priekšsēdētājam, ēnu 
referentiem un koordinatoriem.
Atbildīgā komiteja mandātu var 
atjaunināt, ņemot vērā sarunu virzību.

Or. it

Grozījums Nr. 26
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Sarunu grupu parastās likumdošanas 
procedūras gaitā vada referents, un tās 
priekšsēdētājs ir atbildīgās komitejas 
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priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
Sarunu grupa regulāri iesniedz 
atbildīgajai komitejai ziņojumus par 
panākto un par sarunu rezultātiem.
Pēc katras sanāksmes ar Padomi un 
Komisiju (trialogs) visus sanāksmē 
izskatītos projektus dara pieejamus 
komitejai. Nākamajā sanāksmē komiteja 
ir informēta par situāciju sarunās.
Ja komitejas sanāksmi laikus sarīkot nav 
iespējams, referents par to ziņo komitejas 
koordinatoriem.
Atbildīgā komiteja mandātu var 
atjaunināt, ņemot vērā sarunu virzību.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Politiskā grupa vai 40 deputāti var 
prasīt vai Priekšsēdētāju konference var 
nolemt tās sesijas darba kārtībā, kurā tiks 
paziņots lēmums par sarunu sākšanu, 
iekļaut balsošanu par sarunu sākšanu, 
pamatojoties uz komitejas lēmumā 
iekļauto mandātu.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.b punkts (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Politiskā grupa vai 40 deputāti var 
prasīt tās sesijas darba kārtībā, kurā tiks 
paziņots lēmums par sarunu sākšanu, 
iekļaut balsošanu par sarunu sākšanu, 
pamatojoties uz komitejas lēmumā 
iekļauto mandātu. Arī Priekšsēdētāju 
konference var nolemt tās sesijas darba 
kārtībā iekļaut šādu balsošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 29
Enrique Guerrero Salom

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Visus dokumentus, ko paredzēts 
apspriest sanāksmēs ar Padomi un 
Komisiju (trialogs), izplata visai sarunu 
grupai vismaz 48 stundas pirms katra 
trialoga.
Sarunu grupa pēc katra trialoga sniedz 
ziņojumu nākamajā atbildīgās komitejas 
sanāksmē. Visus attiecīgajā trialogā 
izskatītos dokumentus dara pieejamus 
komitejai.
Ja nav iespējams laicīgi sarīkot komitejas 
sanāksmi, sarunu grupa par to attiecīgi 
ziņo komitejas priekšsēdētājam, ēnu 
referentiem un koordinatoriem.
Atbildīgā komiteja mandātu var 
atjaunināt, ņemot vērā sarunu virzību.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Marietta Giannakou, Manfred Weber
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Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Visus sarunu dokumentus (ar 4 
slejām) izplata visai sarunu grupai vismaz 
24 stundas pirms katras sanāksmes.
Sarunu grupa pēc katra trialoga sniedz 
ziņojumu nākamajā komitejas sanāksmē.
Ja nav iespējams laicīgi sarīkot komitejas 
sanāksmi, sarunu grupa par to attiecīgi 
ziņo komitejas priekšsēdētājam, ēnu 
referentiem un koordinatoriem.
Visus sarunu dokumentus (ar 4 slejām), 
kuros redzams pēdējā trialoga iznākums, 
dara pieejamus komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.c punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.c Priekšsēdētāju konference vai viena 
trešdaļa Parlamenta deputātu, kas ir no 
vismaz divām politiskajām grupām, var 
prasīt, lai pēc 2.a punktā minētās 
paziņošanas nākamās sesijas darba 
kārtībā iekļautu debates un balsošanu par 
lēmumu attiecībā uz sarunu sākšanu.
Lēmuma grozījumi ir pieņemami, 
ievērojot 156. un157. pantā izklāstītos 
nosacījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.c punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.c Pēc 2.a punktā minētās paziņošanas 
politiskā grupa vai 40 deputāti var prasīt, 
lai sesijas darba kārtībā iekļautu debates 
un balsošanu par lēmumu attiecībā uz 
sarunu sākšanu. Arī Priekšsēdētāju 
konference var nolemt tās sesijas darba 
kārtībā iekļaut šādas debates. Mandāta 
grozījumi ir pieņemami, ievērojot 156. un 
157. pantā izklāstītos nosacījumus.

Or. de

Grozījums Nr. 33
Stanimir Ilchev

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.d punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.d Sarunu grupu parastās likumdošanas 
procedūras gaitā vada atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs vai cits viņa 
iecelts grupas loceklis. Sarunu grupā ir 
referents, ēnu referenti un koordinatori.
Sarunu grupa regulāri iesniedz 
atbildīgajai komitejai ziņojumus par 
panākto un par sarunu rezultātiem.
Pēc katras sanāksmes ar Padomi un 
Komisiju (trialogs) visus sanāksmē 
izskatītos tekstu projektus dara pieejamus 
komitejai. Nākamajā sanāksmē komiteja 
ir informēta par situāciju sarunās.
Ja nav iespējams laicīgi noorganizēt 
komitejas sanāksmi, sarunu grupa par to 
ziņo komitejas priekšsēdētājam, ēnu 
referentiem un koordinatoriem.
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Neskatoties uz to, tādā gadījumā 
nākamajā sanāksmē komiteju informē par 
situāciju sarunās.
Atbildīgā komiteja mandātu var 
atjaunināt, ņemot vērā sarunu virzību.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.d punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.d Sarunu grupu parastās likumdošanas 
procedūras gaitā vada atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs vai referents.
Sarunu grupā ir referents, ēnu referenti 
un, ja ēnu referenti nevar piedalīties, —
koordinatori.
Sarunu grupa regulāri iesniedz 
atbildīgajai komitejai ziņojumus par 
panākto un par sarunu rezultātiem.
Pēc katras sanāksmes ar Padomi un 
Komisiju (trialogs) visus attiecīgajā 
sanāksmē izskatītos dokumentu projektus 
dara pieejamus komitejai. Nākamajā 
sanāksmē komiteja ir informēta par 
situāciju sarunās.
Ja nav iespējams laicīgi noorganizēt 
komitejas sanāksmi, sarunu grupa par to 
ziņo komitejas priekšsēdētājam, ēnu 
referentiem un koordinatoriem.
Atbildīgā komiteja mandātu var 
atjaunināt, ņemot vērā sarunu virzību, 
saskaņā ar 2., 2.a un 2.b punkta 
noteikumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 35
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja atbildīgajā komitejā ziņojums ir 
pieņemts un pēc tam sarunās tiek panākts 
kompromiss ar Padomi, ar šo komiteju 
jebkurā gadījumā vēlreiz apspriežas pirms 
balsošanas plenārsēdē.

3. Ja sarunās tiek panākts kompromiss ar 
Padomi, par to nekavējoties informē 
atbildīgās komitejas koordinatorus un 
atbildīgā komiteja izskata tiesību akta 
projektu, par kuru ir panākta vienošanās.

Ja atbildīgā komiteja apstiprina tiesību 
akta projektu, par kuru ir panākta 
vienošanās, tā šo projektu kompromisa 
grozījumu vai ziņojuma veidā, kurā ir 
skaidri parādīti sākotnējā tekstā izdarītie 
grozījumi, iesniedz izskatīšanai 
Parlamentā.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja atbildīgajā komitejā ziņojums ir 
pieņemts un pēc tam sarunās tiek panākts 
kompromiss ar Padomi, ar šo komiteju 
jebkurā gadījumā vēlreiz apspriežas pirms 
balsošanas plenārsēdē.

3. Ja sarunās tiek panākts kompromiss ar 
Padomi, par to nekavējoties informē 
atbildīgās komitejas koordinatorus un
atbildīgā komiteja izskata tiesību akta 
projektu, par kuru ir panākta vienošanās.

Ja atbildīgā komiteja apstiprina tiesību 
akta projektu, par kuru ir panākta 
vienošanās, tā šo projektu ziņojuma, 
kompromisa grozījumu vai tāda 
grozījuma veidā, kurā ir konsolidēts 
teksts, iesniedz izskatīšanai Parlamentā.

Or. de
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Grozījums Nr. 37
Enrique Guerrero Salom

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja atbildīgajā komitejā ziņojums ir 
pieņemts un pēc tam sarunās tiek panākts 
kompromiss ar Padomi, ar šo komiteju 
jebkurā gadījumā vēlreiz apspriežas pirms 
balsošanas plenārsēdē.

3. Ja sarunās tiek panākts kompromiss ar 
Padomi, par to nekavējoties informē 
atbildīgās komitejas koordinatorus.
Tiesību akta projektu, par kuru ir panākta 
vienošanās, iesniedz atbildīgajai komitejai 
un pēc apstiprināšanas iesniedz 
izskatīšanai Parlamentā attiecīgi kā:
– ziņojumu vai
– kompromisa grozījumus, kas var būt 
konsolidēta teksta veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Gerald Häfner

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja atbildīgajā komitejā ziņojums ir 
pieņemts un pēc tam sarunās tiek panākts 
kompromiss ar Padomi, ar šo komiteju 
jebkurā gadījumā vēlreiz apspriežas pirms 
balsošanas plenārsēdē.

3. Ja sarunās tiek panākts kompromiss ar 
Padomi, par to nekavējoties informē 
atbildīgo komiteju. Tiesību akta projektu, 
par kuru ir panākta vienošanās, 
atbildīgajai komitejai un — ja to 
apstiprina — izskatīšanai Parlamentā 
iesniedz kā ziņojumu vai kompromisa 
grozījumus, kas var būt konsolidēta teksta 
veidā.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Marietta Giannakou

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja atbildīgajā komitejā ziņojums ir 
pieņemts un pēc tam sarunās tiek panākts 
kompromiss ar Padomi, ar šo komiteju 
jebkurā gadījumā vēlreiz apspriežas pirms 
balsošanas plenārsēdē.

3. Ja atbildīgajā komitejā ziņojums ir 
pieņemts un pēc tam sarunās tiek panākts 
kompromiss ar Padomi, par to 
nekavējoties informē atbildīgās komitejas 
koordinatorus. Saskaņoto tekstu pirms 
balsošanas plenārsēdē iesniedz 
apstiprināšanai atbildīgajā komitejā.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Ja procedūra paredz iesaistītās 
komitejas  vai komiteju kopīgas 
sanāksmes, 50. un 51. pantu piemēro 
lēmumam par sarunu sākšanu un šādu 
sarunu norisei.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Helmut Scholz

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Ja tiesību akta projektu izskata 
komiteju iesaistīšanas procedūrā saskaņā 
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ar 50. pantu vai komiteju apvienoto 
sanāksmju procedūrā saskaņā ar 
51. pantu, minētos pantus piemēro arī 
lēmumam par sarunu sākšanu un šādu 
sarunu norisei. Ja attiecīgajām komitejām 
rodas domstarpības, šādu sarunu 
sākšanas un norises kārtību nosaka 
Komiteju priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētājs saskaņā ar šajā reglamentā 
izklāstītajiem principiem.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Gerald Häfner

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Ja tiesību akta projektu izskata 
komiteju iesaistīšanas procedūrā saskaņā 
ar 50. pantu vai komiteju kopīgo 
sanāksmju procedūrā saskaņā ar 
51. pantu, minētos pantus piemēro arī 
lēmumam par sarunu sākšanu un šādu 
sarunu norisei. Ja attiecīgajām komitejām 
rodas domstarpības, jautājumu iesniedz 
Priekšsēdētāju konferencei, kura, 
neskarot 70.a pantu, var lemt par šādu 
sarunu sākšanas un norises kārtību 
saskaņā ar šajā reglamentā izklāstītajiem 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Enrique Guerrero Salom

Eiropas Parlamenta Reglaments
70. pants – 3.a punkts (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Ja tiesību akta projektu izskata 
komiteju iesaistīšanas procedūrā saskaņā 
ar 50. pantu vai komiteju kopīgo 
sanāksmju procedūrā saskaņā ar 
51. pantu, minētos pantus piemēro arī 
lēmumam par sarunu sākšanu un šādu 
sarunu norisei. Ja attiecīgajām komitejām 
rodas domstarpības, šādu sarunu 
sākšanas un norises kārtību nosaka 
Komiteju priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētājs saskaņā ar minētajos 
pantos izklāstītajiem principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Enrique Guerrero Salom

Eiropas Parlamenta Reglaments
70.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

70.a pants
Ziņojuma apstiprināšana par iestāžu 

sarunu sākšanu pirms ziņojuma 
pieņemšanas pirmajā lasījumā

1. Jebkuru komitejas lēmumu par sarunu 
sākšanu pirms ziņojuma pieņemšanas 
pirmajā lasījumā tulko visās oficiālajās 
valodās, izplata visiem Parlamenta 
deputātiem un iesniedz Priekšsēdētāju 
konferencei.
Priekšsēdētāju konference var nolemt 
jautājumu iekļaut tās sesijas darba 
kārtības projektā, kura notiek pēc 
izplatīšanas, izskatīšanai debatēs un 
balsošanai.
Ja Priekšsēdētāju konference šādu 
lēmumu nav pieņēmusi, Parlamenta 
priekšsēdētājs lēmumu par sarunu 
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sākšanu paziņo nākamās sesijas sākumā.
2. Šo jautājumu iekļauj tās sesijas darba 
kārtības projektā, kura notiek pēc 
izplatīšanas, izskatīšanai debatēs un 
balsošanai, un Parlamenta priekšsēdētājs 
nosaka grozījumu iesniegšanas termiņu, 
ja viena desmitā daļa Parlamenta 
deputātu, kas ir no vismaz divām 
politiskajām grupām, vai vismaz divas 
politiskās grupas to pieprasa 48 stundu 
laikā pēc paziņošanas.
Pretējā gadījumā lēmumu par sarunu 
sākšanu uzskata par apstiprinātu.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Gerald Häfner

Eiropas Parlamenta Reglaments
70.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

70.a pants
Ziņojuma apstiprināšana par iestāžu 

sarunu sākšanu pirms ziņojuma 
pieņemšanas pirmajā lasījumā

1. Jebkuru komitejas lēmumu par sarunu 
sākšanu pirms ziņojuma pieņemšanas 
pirmajā lasījumā tulko visās oficiālajās 
valodās, izplata visiem Parlamenta 
deputātiem un iesniedz Priekšsēdētāju 
konferencei.
Priekšsēdētāju konference var nolemt 
jautājumu iekļaut tās sesijas darba 
kārtības projektā, kura notiek pēc 
izplatīšanas, izskatīšanai debatēs un 
balsošanai.
Ja Priekšsēdētāju konference šādu 
lēmumu nav pieņēmusi, Parlamenta 
priekšsēdētājs lēmumu par sarunu 
sākšanu paziņo nākamās sesijas sākumā.
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2. Šo jautājumu iekļauj izskatīšanai 
debatēs un balsošanai Parlamenta tās 
sesijas darba kārtībā, kura notiek pēc 
izplatīšanas, un Parlamenta 
priekšsēdētājs nosaka grozījumu 
iesniegšanas termiņu, ja divas grupas, kas 
pārstāv vismaz vienu desmito daļu 
Parlamenta deputātu, to pieprasa 48 
stundu laikā pēc paziņošanas.
Pretējā gadījumā lēmumu par sarunu 
sākšanu uzskata par apstiprinātu.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Gerald Häfner

Eiropas Parlamenta Reglaments
70.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

70.a pants
Ziņojuma apstiprināšana par iestāžu 

sarunu sākšanu pirms ziņojuma 
pieņemšanas

1. Jebkuru komitejas lēmumu par sarunu 
sākšanu pirms ziņojuma pieņemšanas 
tulko visās oficiālajās valodās, izplata 
visiem Parlamenta deputātiem un iesniedz 
Priekšsēdētāju konferencei.
Priekšsēdētāju konference var nolemt 
jautājumu iekļaut tās sesijas darba 
kārtības projektā, kura notiek pēc 
izplatīšanas, izskatīšanai debatēs un 
balsošanai.
Ja Priekšsēdētāju konference šādu 
lēmumu nav pieņēmusi, Parlamenta 
priekšsēdētājs lēmumu par sarunu 
sākšanu paziņo nākamās sesijas sākumā.
2. Šo jautājumu iekļauj izskatīšanai 
debatēs un balsošanai Parlamenta tās 
sesijas darba kārtībā, kura notiek pēc 
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izplatīšanas, un Parlamenta 
priekšsēdētājs nosaka grozījumu 
iesniegšanas termiņu, ja divas grupas, kas 
pārstāv vismaz vienu desmito daļu 
Parlamenta deputātu, to pieprasa 48 
stundu laikā pēc paziņošanas.
Pretējā gadījumā lēmumu par sarunu 
sākšanu uzskata par apstiprinātu.

Or. en

Pamatojums

Referents ierosina jaunu 70.a pantu attiecībā uz vienošanās pirmajā lasījumā. Varētu apsvērt 
iespēju šo procedūru piemērot arī citām attiecīgām likumdošanas procedūrām gadījumos, ja 
komiteja vēlas sākt iestāžu sarunas, kad pirmā lasījuma ziņojums plenārsēdē vēl nav skatīts.

Grozījums Nr. 47
Vital Moreira

Eiropas Parlamenta Reglaments
70.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

70.a pants
Ziņojuma apstiprināšana par iestāžu 

sarunu sākšanu pirms ziņojuma 
pieņemšanas pirmajā lasījumā

1. Lēmumu par sarunu sākšanu pirms 
ziņojuma pieņemšanas pirmajā lasījumā 
var pieņemt tikai pienācīgi pamatotos 
gadījumos un ar divu trešdaļu atbildīgās 
komitejas locekļu balsu vairākumu.
2. Lēmumu tulko visās oficiālajās valodās,
nodod Parlamenta priekšsēdētājam, 
politisko grupu priekšsēdētājiem un 
komiteju priekšsēdētājiem.
Parlamenta priekšsēdētājs to paziņo tās 
sesijas sākumā, kura notiek pēc lēmuma 
pieņemšanas atbildīgajā komitejā.
3. Komitejas lēmumu var atcelt
– Priekšsēdētāju konference kārtējā 
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sanāksmē pēc paziņošanas;
– ar balsojumu plenārsēdē, ja divas 
politiskās grupas, kas pārstāv vismaz 
vienu ceturto daļu Parlamenta deputātu, 
to pieprasa 48 stundu laikā pēc 
paziņošanas.

Or. en

Pamatojums

Lēmumam par agrīnu sarunu sākšanu pirmajā lasījumā pirms debatēm un balsošanas 
plenārsēdē vajadzētu būt pienācīgi pamatotam, un tas jāpieņem ar kvalificētu balsu 
vairākumu. Izņemot ārkārtējus gadījumus, parasti sarunas ar Padomi vajadzētu sākt tikai pēc 
debatēm un balsošanas plenārsēdē, lai politiskās grupas varētu iesniegt grozījumus komitejas 
ziņojumam un lai Parlamentam sarunās būtu stingrāka nostāja.

Grozījums Nr. 48
Marietta Giannakou, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski

Eiropas Parlamenta Reglaments
70.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

70.a pants
Ziņojuma apstiprināšana par iestāžu 

sarunu sākšanu pirms ziņojuma 
pieņemšanas pirmajā lasījumā

1. Jebkuru komitejas lēmumu par sarunu 
sākšanu pirms ziņojuma pieņemšanas 
pirmajā lasījumā tulko visās oficiālajās 
valodās, izplata visiem Parlamenta 
deputātiem un iesniedz Priekšsēdētāju 
konferencei.
2. Ja to pieprasa vismaz viena politiskā 
grupa, Priekšsēdētāju konference 
jautājumu iekļauj tās sesijas darba 
kārtības projektā, kura notiek pēc lēmuma 
pieņemšanas atbildīgajā komitejā un 
izplatīšanas visās oficiālajās valodās, 
izskatīšanai debatēs un balsošanai, kā arī 
nosaka termiņu grozījumu iesniegšanai.
3. Ja Priekšsēdētāju konference šādu 
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lēmumu nav pieņēmusi, Parlamenta 
priekšsēdētājs lēmumu par sarunu 
sākšanu paziņo nākamās sesijas sākumā.
Lēmumu uzskata par pieņemtu, izņemot 
ja 48 stundu laikā pēc paziņošanas 
40 deputāti rakstiski pieprasa, lai 
jautājums tiktu iekļauts tās sesijas darba 
kārtības projektā, kura notiek pēc 
paziņošanas, izskatīšanai debatēs un 
balsošanai. Parlamenta priekšsēdētājs 
nosaka grozījumu iesniegšanas termiņus.
4. Plenārsēdē pieņemtais ziņojums ir 
sarunu grupas mandāta pamatā, un to 
nosūta atpakaļ atbildīgajai komitejai.
Atbildīgā komiteja pieņem lēmumu par 
jebkuru vienošanos, kas panākta šādu 
sarunu iznākumā.

Or. en


