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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 116. panta un II pielikuma grozīšanu attiecībā uz 
jautājumu laiku
(2013/2083(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētāja 2013. gada 13. februāra vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

2. norāda, ka šie grozījumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. nolemj, ka lozēšanas sistēmu, kas izveidota ar grozījumiem, kuru mērķis ir noteikt kārtību, 
kādā tiek izvēlēti deputāti, kas var uzdot jautājumu, novērtēs pēc … ilga izmēģinājuma 
perioda, to skaitot kopš grozījumu stāšanās spēkā; 

4. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt zināšanai Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Katrā sesijā pēc Priekšsēdētāju 
konferences priekšlikuma Parlaments 
nosaka jautājumu laiku, kad Komisija 
sniedz atbildes.

1. Katrā sesijā notiek 90 minūšu ilgs 
jautājumu laiks par konkrētu horizontālo 
tematu, par ko Priekšsēdētāju konference 
parasti nolemj vienu mēnesi pirms sesijas.

2. Vienas sesijas laikā katrs deputāts var 
uzdot tikai vienu jautājumu Komisijai.

2. Priekšsēdētāju konferences uzaicināto 
komisāru atbildības joma ir saistīta ar 
konkrēto horizontālo tematu. Katrā sesijā 
var piedalīties ne vairāk kā divi komisāri, 
bet ir iespējams piedalīties vēl vienam 
komisāram atkarībā no jautājumu laikam 
izvēlētā konkrētā horizontālā temata.

3. Jautājumus iesniedz rakstiski 
Parlamenta priekšsēdētājam, kurš lemj 
par to pieņemamību un par secību, kādā 
tos izskatīs. Lēmumu nekavējoties dara 
zināmu jautājumu iesniedzējiem.

3. Deputātus, kuri uzdod jautājumu 
kādam no komisāriem, izvēlas ar lozēšanu 
šādā veidā:
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– 30 minūtes pirms jautājumu laika 
sākuma uz paaugstinājumu, kur sēž 
prezidentūra, novieto divas lozēšanas 
kastes; 
– deputāti, kuri vēlas uzdot jautājumu, 
uzraksta savu vārdu uz veidlapas un 
ievieto to vienā no lozēšanas kastēm;
– Parlamenta priekšsēdētājs pasludina 
jautājumu laiku par atklātu un aizver 
lozēšanas kastes;
– Parlamenta priekšsēdētājs izvelk pa 
vienai veidlapai un aicina deputātu, kura 
vārds ir uz veidlapas, uzdot savu 
jautājumu kompetentajam komisāram. 
Deputātam ir viena minūte laika, lai 
noformulētu jautājumu, un komisāram ir 
divas minūtes, lai uz to atbildētu. 
Parlamenta priekšsēdētājs var izņēmuma 
kārtā pieņemt 30 sekunžu ilgu 
papildjautājumu no jebkura cita klātesoša 
deputāta, ja viņš uzskata, ka komisāra 
sniegtās atbildes dēļ tas ir vajadzīgs. 
Komisāram ir divas minūtes, lai atbildētu 
uz papildjautājumu.

4. Jautājumu laika norises procedūra ir 
noteikta Reglamenta pielikumā 
izklāstītajās pamatnostādnēs.
5. Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 
pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt 
īpašus jautājumu laikus, kad atbildes 
sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / ES 
augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Eirogrupas 
priekšsēdētājs.

4. Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 
pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt 
īpašus jautājumu laikus, kad atbildes 
sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / ES 
augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Eirogrupas 
priekšsēdētājs.

_______________
17 Sk. II pielikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums

Spēkā esošais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en
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PASKAIDROJUMS

1. Situācijas raksturojums

2011. gada jūnijā Priekšsēdētāju konference pārskatīja Komisijai veltītā jautājumu laika 
kārtību, lai uzlabotu tā kvalitāti un raitumu. Bija paredzēts, ka jaunās kārtības izmēģinājuma 
periods sāksies no 2011. gada septembra un ka tiks veikts novērtējums, pirms izmaiņas kļūs 
galīgas.

Priekšsēdētāju konference 2013. gada 17. janvāra sanāksmē izskatīja novērtējuma ziņojumu 
par izmēģinājuma periodu, ko bija sagatavojis un izklāstīja atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks 
Edward McMillan-Scott, un nolēma apstiprināt pārskatīto jautājuma laika kārtību, kuram arī 
turpmāk būtu jānotiek 90 minūtes reizi mēnesī.

Priekšsēdētāju konference arī norādīja, ka

� parasti nevajadzētu piedalīties vairāk kā diviem komisāriem katrā sesijā, bet atkarībā no 
temata ir iespēja piedalīties vēl vienam komisāram;

� Priekšsēdētāju konferencei principā būtu jālemj par konkrēto apspriežamo tematu vienu 
mēnesi pirms attiecīgās sesijas, lai nodrošinātu, ka atbilstīgie komisāri var piedalīties; 
tomēr šajā jautājumā jāsaglabā zināma elastība, lai atvieglotu plenārsēžu darba kārtības 
plānošanu.

Beidzot Priekšsēdētāju konference nolēma, ka parasto „brīvā mikrofona” sistēmu var aizstāt 
ar lozēšanas sistēmu un ka šo sistēmu novērtēs vēlāk.

Parlamenta priekšsēdētājs ar 2013. gada 13. februāra vēstuli informēja Konstitucionālo 
jautājumu komitejas priekšsēdētāju par šo lēmumu un saskaņā ar 211. pantu nodeva tai šo 
jautājumu izskatīšanai, lai, iespējams, grozītu 116. pantu un II pielikumu.

2. Reglamenta grozīšana

Šajā ziņojuma projektā ierosinātā 116. panta un II pielikuma grozīšana saskan ar 
Priekšsēdētāju konferences lēmumu.

Galvenie grozītie aspekti ir šādi:

– to deputātu izvēle, kas tiek aicināti uzdot jautājumu, izmantojot „brīvā mikrofona” metodi, 
ir aizstāta ar lozēšanas sistēmu, kas garantē pilnīgu objektivitāti;

– jautājumi netiek uzdoti rakstiski iepriekš, un nenotiek to iepriekšēja pieņemamības 
pārbaude;

– II pielikums, kurā sīki izklāstītas pamatnostādnes par jautājumu pieņemamības pārbaudi, 
papildjautājumiem un termiņiem, kļūst lieks.


