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Ārlietu komitejas (AFET) priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 211. panta 1. punktu 
nodeva izskatīšanai jautājumu par 117. pantu, kas attiecas uz jautājumiem, uz kuriem 
jāatbild rakstiski. Tie ir jautājumi, kurus deputāti var uzdot Eiropadomei, Padomei, 
Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un 
drošības politikas jautājumos.

1. Izskatīšanai nodotā jautājuma regulējums

Uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski, ir jāsniedz atbilde sešu nedēļu laikā (trīs 
nedēļu laikā prioritāru jautājumu gadījumā). Ja minētais termiņš netiek ievērots, jautājuma 
iesniedzējs ir tiesīgs lūgt jautājumu iekļaut tās atbildīgās komitejas nākamās sanāksmes 
darba kārtībā, kura ir atbildīga par jautājumā skarto tematu. To problēmu skaita pieaugums, 
kuras ir radušās pēdējā laikā, jo īpaši izskatot Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / 
Savienības augstajai pārstāvei paredzētos jautājumus (novēloti iesniegti jautājumi), AFET 
komitejai rada bažas, vai komiteju priekšsēdētājiem neatkarīgi no visu uzdoto jautājuma 
steidzamības vai satura nerodas pienākums tos automātiski iekļaut darba kārtībā. Šādā 
gadījumā pastāvētu iespējamība, ka ievērojami samazinātos laiks, kas atvēlēts citiem darba 
kārtības punktiem, un mainītos komiteju sanāksmju darba norise.

117. panta 3. punkts: „Ja noteiktajā termiņā uz jautājumu nevar sniegt atbildi, tad pēc 
jautājuma iesniedzēja pieprasījuma to iekļauj atbildīgās komitejas nākamās sanāksmes 
darba kārtībā. Pēc analoģijas piemēro 116. pantu1.”

2. Problēma un analīze

Izskatīšanai nodotā jautājuma priekšmets attiecas uz parlamentārās komitejas tiesībām 
izlemt sanāksmes darba kārtību. Ir divi paredzamie risinājumi: 1) Reglamenta interpretācija 
vai 2) Reglamenta grozīšana.

1. risinājums — Reglamenta interpretācija

AFCO komiteja piekrīt, ka ar Reglamenta interpretāciju var pietiekami labi precizēt 
situācijas regulējumu. Interpretējot Reglamenta 193. panta 1. punktu, kurā ir noteikts, ka 
„Komitejas sanāk, kad tās sasauc priekšsēdētājs, vai pēc Parlamenta priekšsēdētāja 
iniciatīvas” parlamentārās komitejas priekšsēdētājam ir tiesības izlemt darba kārtības 
projektu. Ja priekšsēdētājam ir piešķirtas tiesības sasaukt sanāksmi, viņam ir jābūt arī 
tiesībām noteikt sanāksmes tematu, proti, darba kārtības projektu. Šāda interpretācija atbilst 
sanāksmes darba labas organizācijas principam.

Galīgo darba kārtību komiteja apstiprina, sākot sanāksmi. Pēc analoģijas ar Reglamenta 
177. pantu par debašu vai balsošanas atlikšanu deputāts var pieprasīt, lai kāda darba kārtības 
punkta apspriešana tiktu atlikta. Līdz ar to jāsecina, ka, ja jautājuma, uz kuru jāatbild 
rakstiski, apspriešana tiek vērtēta kā nelietderīga, komiteja kopumā ir arī tiesīga pieņemt 
lēmumu par apspriešanas atlikšanu.

                                               
1 Reglamenta116. pants attiecas uz jautājumu uzdošanas Padomei un Komisijai laiku plenārsesijās.
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Reglamenta 117. panta 3. punktu varētu interpretēt šādi:

„Tā kā saskaņā ar Reglamenta 193. panta 1. punktu priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt 
parlamentārās komitejas sanāksmi, priekšsēdētājam ir jāsastāda tās sanāksmes darba 
kārtības projekts, kuru viņš sasauc, un šādas tiesības viņam izriet arī no sanāksmes darba 
labas organizācijas principa. Pamatojoties uz iepriekšminēto, jautājumu, uz kuru jāatbild 
rakstiski, iekļauj darba kārtībā, apspriežoties ar atbildīgās komitejas priekšsēdētāju.”

2. risinājums — Reglamenta grozīšana

AFCO komiteja piekrīt, ka Reglamenta 117. panta 3. punkts varētu radīt zināmas šaubas par 
komitejas priekšsēdētāja tiesībām izstrādāt darba kārtību un ka līdz ar to ir jāprecizē 
situācijas regulējums, grozot Reglamentu. Šis grozījums vajadzības gadījumā varētu būt 
šāds:

Jaunā 117. panta 3. punkta redakcija: „Ja noteiktajā termiņā uz jautājumu nevar sniegt 
atbildi, tad pēc jautājuma iesniedzēja pieprasījuma ar komitejas priekšsēdētāja piekrišanu
to iekļauj atbildīgās komitejas nākamās sanāksmes darba kārtības projektā. Pēc analoģijas 
piemēro 116. pantu1.”

Jāatgādina, ka Reglamenta grozīšanas procedūra saskaņā ar 212. pantu paredz, ka grozījumu 
izdarīšanai Reglamentā ir nepieciešams Eiropas Parlamenta deputātu balsu vairākums.

3. Secinājums

AFCO komitejai tiek ierosināts paust savu viedokli par vienu no izklāstītajiem 
risinājumiem.
 Pirmais risinājums par Reglamenta interpretāciju ir izdevīgs tāpēc, ka tas ir vienkāršs un 

ātrs.
 Otrs risinājums par Reglamenta grozīšanu būtu smagnējāks no procedūras viedokļa, 

taču, to īstenojot, varētu nepārprotami noteikt komitejas priekšsēdētāja tiesības izlemt 
darba kārtības projektu.

                                               
1 Reglamenta 116. pants attiecas uz jautājumu uzdošanas Padomei un Komisijai laiku plenārsesijās.


