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I. Skaidrojums par galvenajām izmaiņām

Pēc otrā ziņojuma projekta publicēšanas referents rīkoja vairākas apspriešanās ar ēnu 
referentiem un citām ieinteresētajām personām, un ir kļuvis pieejams ECON sagatavotais 
atzinuma projekts. Lai ņemtu vērā šīs norises un izstrādātu nostādnes saistībā ar grozījumu 
procedūru un notiekošajām diskusijām, ir ierosināti turpmāk izklāstītie grozījumi.

To galvenā iezīme ir dalījuma veidošana, sadalot jautājumu (1) vispārīgā un mazāk 
pretrunīgā daļā un (2) konkrētā un pretrunīgākā daļā.

(1) Reglamenta 70. panta grozījumu mērķis ir rīcības kodeksa noteikumu transponēšana 
Reglamenta saistošajā daļā. Šie noteikumi attiecas uz visām likumdošanas sarunām 
neatkarīgi no tā, vai tās sāktas pirms vai pēc ziņojuma pieņemšanas pirmajā lasījumā.

(2) Kodeksā minēts kāds izņēmuma un jutīgs gadījums, proti, ja sarunas tiek sāktas pirms 
ziņojuma pieņemšanas pirmajā lasījumā. Referents ierosina, ka šim gadījumam papildus 
jāpiemēro daži konkrēti noteikumi (apstiprinājums plenārsēdē). Šie noteikumi izklāstīti 
atsevišķā jaunā Reglamenta projekta 70.a pantā.

Iepriekš minētais dalījums var sekmēt mazāk pretrunīgu noteikumu (70. pants) pieņemšanu un 
arī sarunu pievēršanu jutīgākam jautājumam, kas saistīts ar plenārsēdes iesaisti (70.a pants 
(jauns)).  

II. Grozījumi. Vispārīgā un mazāk pretrunīgā daļa

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.
Mandātu parasti veido ziņojums. 
Izņēmuma gadījumā, ja atbildīgā 
komiteja uzskata par piemērotu sākt 
sarunas pirms ziņojuma pieņemšanas 
pirmajā lasījumā, mandātu veido 
grozījumu vai — ja komiteja sniedz 
attiecīgu pamatojumu — skaidri 
noteiktu mērķu, prioritāšu vai vadošo 
norādījumu kopums. 

Pamatojums
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Komitejas lēmums vienmēr jāpieņem pirms sarunu sākšanas. Šādu lēmumu var pieņemt pēc 
ziņojuma pieņemšanas komitejā (vai plenārsēdē) vai pirms ziņojuma pieņemšanas pirmajā 
lasījumā. Komitejas mandātu veido visu šo balsojumu iznākums. 

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.

Pamatojums

Sarunu grupas sastāvam vienmēr jābūt politiski līdzsvarotam. Tāpēc šis noteikums jāpiemēro 
visām likumdošanas sarunām neatkarīgi no tā, vai tās sāktas pirms vai pēc ziņojuma 
pieņemšanas.

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 katras 
sanāksmes.
Sarunu grupa pēc katra trialoga sniedz 
ziņojumu nākamajā atbildīgās komitejas 
sanāksmē. Visus 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.

Pamatojums
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Pārredzamība jānodrošina ne vien attiecībā uz komiteju, bet arī uz visu sarunu grupu. Visiem 
trialogā izskatītajiem dokumentiem jābūt pieejamiem. Atbildīgā komiteja mandātu var 
atjaunināt, ņemot vērā sarunu virzību.

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 
ietvert konsolidētu tekstu.

Pamatojums

Komitejai vienmēr jāizskata sarunās panāktā vienošanās un tā jāapstiprina pirms 
iesniegšanas izskatīšanai plenārsēdē. Projektu, par kuru panākta vienošanās, jāiesniedz (1) 
ziņojuma veidā, ja sarunas sāktas pirms ziņojuma apstiprināšanas pirmajā lasījumā, vai (2) 
kā kompromisa grozījumi, ko var veidot vairāki grozījumi, kas maina dažādas priekšlikuma 
daļas, vai viens grozījums, kas ietver konsolidētu tekstu. 

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, šādu 
sarunu sākšanas un norises kārtību 
nosaka Komiteju priekšsēdētāju 
konferences priekšsēdētājs saskaņā ar 
minētajos pantos izklāstītajiem 
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principiem.

III. Grozījumi. Konkrētā un pretrunīgākā daļa

Parlamenta Reglaments
70. a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums
70.a pants

Lēmuma apstiprināšana sarunu 
sākšanai pirms ziņojuma pieņemšanas 

pirmajā lasījumā
1. Jebkuru lēmumu par sarunu sākšanu 
pirms ziņojuma pieņemšanas pirmajā 
lasījumā tulko, nodod Parlamenta 
priekšsēdētājam un izplata visiem 
Parlamenta deputātiem.
Priekšsēdētājs to paziņo tās sesijas 
sākumā, kas notiek pēc tam, kad 
atbildīgā komiteja šo lēmumu ir 
pieņēmusi.
2. Šo punktu iekļauj nākamās sesijas 
darba kārtībā izskatīšanai debatēs un 
balsošanai, un Priekšsēdētājs nosaka 
grozījumu iesniegšanas termiņu, ja
– ceturtā daļa Parlamenta deputātu, kas 
pārstāv vismaz divas politiskās grupas, 
vai vismaz divas politiskās grupas, kas 
pārstāv vienu ceturto daļu Parlamenta 
deputātu, to pieprasa 48 stundu laikā 
pēc paziņojuma, vai
– Priekšsēdētāju konference to nolemj 
tās kārtējā sanāksmē pēc paziņojuma.
Pretējā gadījumā lēmumu par sarunu 
sākšanu uzskata par apstiprinātu. 

Pamatojums

Reglamenta 70. a pants reglamentē izņēmuma gadījumu. Parasti komitejas sāk sarunas pēc 
ziņojuma pieņemšanas komitejā vai plenārsēdē. Ja tā nav, varētu palielināt plenārsēdes 
nozīmi attiecībā uz iespēju noraidīt vai grozīt šādu mandātu, kas parasti var būt grozījumu 
kopums; ja komiteja sniedz pamatojumu, mandātu var izņēmuma gadījumā veidot skaidri 
noteiktu mērķu, prioritāšu vai vadošo norādījumu kopums. Šādu lēmumu pārredzamību arī 
nodrošina, ieviešot prasību šos lēmumus tulkot, izplatīt un paziņot. Ja pret lēmumu netiek 
izvirzīti iebildumi, to uzskata par apstiprinātu. Tomēr, ja viena ceturtā daļa deputātu, kas 
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pārstāv vismaz divas grupas, un otrādi, to pieprasa vai tā nolemj Priekšsēdētāju konference, 
debates un balsošana, kā arī grozījumi saistībā ar lēmumu būtu jāiekļauj nākamās sesijas 
darba kārtībā.


