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Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Casini Carlo 2012. gada (datums) vēstule 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martin Schulz

Tulkojums

Temats: Reglamenta 117. panta 3. punkta interpretācija

Godātais priekšsēdētāj!

Ārlietu komitejas (AFET) priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 211. panta 1. punktu ir nodevis 
izskatīšanai jautājumu par 117. panta 3. punktu, 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.

Uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski, atbilde ir jāsniedz sešu nedēļu laikā (uz prioritāriem 
jautājumiem trīs nedēļu laikā). Ja minētais termiņš netiek ievērots, jautājuma iesniedzējs var lūgt 
jautājumu iekļaut atbildīgās komitejas nākamās sanāksmes darba kārtībā. AFET komiteja lūdz 
grozīt Reglamentu, jo tai ir bažas, ka komiteju priekšsēdētājiem būs pienākums visus uzdotos
jautājumus automātiski iekļaut darba kārtībā neatkarīgi no to steidzamības vai satura. Šādā 
gadījumā varētu ievērojami samazināties laiks citiem paredzētajiem darba kārtības punktiem un 
mainīties 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.”

Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO) ir izvērtējusi divas iespējas, proti, Reglamenta 
interpretācija vai grozīšana. Rezultātā deputāti vienojās, ka Reglamenta interpretācija ļautu 
situāciju izskaidrot pietiekami labi.

Interpretējot Reglamenta 193. panta 1. punktu, kurā ir noteikts, ka „Komitejas sanāk, kad tās 
sasauc priekšsēdētājs, vai pēc Parlamenta priekšsēdētāja iniciatīvas”, var secināt, ka Parlamenta 
komitejas priekšsēdētājam ir tiesības lemt par darba kārtības projektu. Ja komitejas 
priekšsēdētājam ir pilnvaras sasaukt sanāksmi, viņam ir jābūt arī tiesībām noteikt sanāksmes 
priekšmetu, proti, darba kārtības projektu.

Jāuzsver, ka komitejas priekšsēdētāja prerogatīva noteikt darba kārtības projektu nevar būt pamats, 
lai apšaubītu 117. panta 3. punktā paredzēto pienākumu rakstiski atbildamo jautājumu iekļaut 
darba kārtības projektā. Tas nozīmē, ka priekšsēdētājam ir pienākums šādu jautājumu iekļaut to 
punktu sarakstā, kuri paredzēti darba kārtības projektā. Tomēr tas nekādā ziņā neierobežo 
priekšsēdētāja rīcības brīvību ierosināt atbilstoši politiskām prioritātēm sanāksmes darba kārtību 
un procedurālo kārtību (piemēram, procedūra bez debatēm vai, iespējams, lēmuma pieņemšana par 

                                               
1 116. pants attiecas uz Padomei un Komisijai paredzēto jautājumu laiku plenārsēdēs.
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veicamajiem pasākumiem). 

Jāpiebilst, ka komitejai, bez šaubām, sanāksmes sākumā ir jāapstiprina priekšsēdētāja izstrādātais 
darba kārtības priekšlikums. Pēc analoģijas ar Reglamenta 177. pantu, kas attiecas uz debašu vai 
balsošanas atlikšanu, deputāti var arī prasīt atlikt debates par darba kārtībā iekļautu jautājumu 
(pienākums par šo nodomu paziņot 24 stundas iepriekš). Šāds pieprasījums jāapstiprina arī 
komitejai. 

Ņemot to visu vērā, AFCO komiteja ar .. balsīm par, .. pret un .. deputātiem atturoties pieņēma1

turpmāk izklāstīto 117. panta 3. punkta interpretāciju: 

„Parlamenta komitejas priekšsēdētājs, kurš saskaņā ar 193. panta 1. punktu ir tiesīgs sasaukt 
komitejas sanāksmi, labas darba organizācijas interesēs var pieņemt lēmumu par sasaucamās 
sanāksmes darba kārtības projektu. Šī prerogatīva nav pamats, lai apšaubītu 117. panta 3. punktā 
paredzēto pienākumu rakstiski atbildamo jautājumu pēc tā iesniedzēja pieprasījuma iekļaut 
komitejas nākamās sanāksmes darba kārtības projektā. Tomēr priekšsēdētājs, ņemot vērā 
politiskās prioritātes, var ierosināt sanāksmes darba kārtību un procedurālo kārtību (piemēram, 
izmantot procedūru bez debatēm vai, iespējams, pieņemt lēmumu par veicamajiem pasākumiem, 
vai vajadzības gadījumā ieteikt jautājumu pārcelt uz kādu no nākamajām sanāksmēm).”

Patiesā cieņā,

Carlo Casini

                                               
1 Balsošanā klātesot turpmāk minētajiem deputātiem: 


