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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 49. un 50. panta grozīšanu attiecībā uz Parlamenta 
komiteju sadarbību
(2012/2012(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2013. gada 19. decembra vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0000/2014),

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

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

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt informēšanas nolūkā Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
49. pants – 2. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja izskata nenormatīvus tekstus, atzinumā 
ietver ieteikumus tām rezolūcijas 
priekšlikuma daļām, ko iesniegusi atbildīgā 
komiteja.

Ja izskata nenormatīvus tekstus, atzinumā 
ietver ieteikumus tām rezolūcijas 
priekšlikuma daļām, ko iesniegusi atbildīgā 
komiteja, vai šīs komitejas rezolūcijas 
priekšlikuma projekta grozījumus. Pēdējā 
minētajā gadījumā 4. punktu nepiemēro.  

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Eiropas Parlamenta Reglaments
49. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu, 
atzinuma vietā var pieņemt grozījumus vai 
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nu tiesību akta priekšlikumam, vai arī —
ja tas ir nenormatīvs dokuments —
atbildīgās komitejas rezolūcijas 
priekšlikuma projektam. Šos grozījumus 
par atzinuma sniegšanu atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs iesniedz termiņā, 
ko noteikusi atbildīgā komiteja saskaņā ar 
3. punktu. Šajā gadījumā 4. punktu 
nepiemēro. 

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Eiropas Parlamenta Reglaments
49. pants – 2. punkts – 3. un 4. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Atbildīgā komiteja grozījumus vai
ieteikumus izvirza balsošanai.

Atbildīgā komiteja grozījumu 
priekšlikumus, ieteikumus vai grozījumus
izvirza balsošanai.

Atzinumi attiecas vienīgi uz tiem 
jautājumiem, kas ietilpst tās komitejas 
kompetencē, kurai lūdz sniegt atzinumu.

Atzinumi vai grozījumi attiecas vienīgi uz 
tiem jautājumiem, kas ietilpst tās komitejas 
kompetencē, kurai lūdz sniegt atzinumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Eiropas Parlamenta Reglaments
49. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Atbildīgā komiteja nosaka termiņu, kurā 
par atzinuma sniegšanu atbildīgajai 
komitejai tas jāsniedz, lai atbildīgā 
komiteja to varētu ņemt vērā. Atbildīgā 
komiteja nekavējoties paziņo izmaiņas 
apstiprinātajos termiņos komitejai(-ām), 
kurai(-ām) lūdz sniegt atzinumu. Atbildīgā 
komiteja neizsaka secinājumus pirms 

3. Atbildīgā komiteja nosaka termiņu, kurā 
par atzinuma sniegšanu atbildīgajai 
komitejai atzinums vai šīs komitejas 
ierosinātie grozījumi jāsniedz, lai atbildīgā 
komiteja tos varētu ņemt vērā. Atbildīgā 
komiteja nekavējoties paziņo izmaiņas 
apstiprinātajos termiņos komitejai(-ām), 
kurai(-ām) lūdz sniegt atzinumu. Atbildīgā 
komiteja neizsaka secinājumus pirms 
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noteiktā termiņa beigām. noteiktā termiņa beigām.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Eiropas Parlamenta Reglaments
50. pants – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar Reglamenta 188. panta 
2. punktu vai 48. pantu Priekšsēdētāju 
konferencei iesniedz jautājumu par 
komiteju kompetenci un ja Priekšsēdētāju 
konference saskaņā ar VII pielikumu 
uzskata, ka jautājums gandrīz vienlīdz
ietilpst divu vai vairāku komiteju 
kompetencē vai jautājuma dažādi aspekti 
ietilpst divu vai vairāku komiteju 
kompetencē, piemēro 49. pantu, kā arī 
šādus papildu noteikumus:

Ja saskaņā ar Reglamenta 188. panta 
2. punktu vai 48. pantu Priekšsēdētāju 
konferencei iesniedz jautājumu par 
komiteju kompetenci un ja Priekšsēdētāju 
konference saskaņā ar VII pielikumu 
uzskata, ka jautājums pēc būtības ietilpst 
divu vai vairāku komiteju kompetencē, tā 
var pieņemt lēmumu par šo komiteju 
iesaistīšanu, lai liktu tām ciešāk 
sadarboties. Šādā gadījumā piemēro 
49. pantu, kā arī šādus papildu noteikumus:

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Eiropas Parlamenta Reglaments
50. pants – 1. līdz 5. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

– grafiku attiecīgās komitejas pieņem 
kopīgi;

a) grafiku attiecīgās komitejas pieņem 
kopīgi;

– attiecīgie referenti cits citu informē un 
cenšas vienoties par tekstiem, kurus tie 
iesniedz attiecīgi savām komitejām, kā arī 
par nostāju attiecībā uz grozījumiem;

b) attiecīgie referenti cits citu informē un 
cenšas vienoties par tekstiem, kurus tie 
iesniedz attiecīgi savām komitejām, kā arī 
par komiteju nostājām attiecībā uz 
grozījumiem;

– attiecīgie priekšsēdētāji un referenti 
kopīgi nosaka teksta daļas, kas ietilpst to 
ekskluzīvajā vai kopīgajā kompetencē, un 
vienojas par konkrētu sadarbības kārtību. 

c) visu iesaistīto komiteju priekšsēdētāji 
un referenti tiek uzaicināti uz:
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Ja nav vienprātības par kompetenču 
norobežošanu, pēc vienas iesaistītās 
komitejas pieprasījuma jautājumu 
iesniedz Priekšsēdētāju konferencei, kura 
var pieņemt lēmumu par attiecīgajām 
kompetencēm vai nolemt, ka jāpiemēro 
komiteju kopīgo sanāksmju procedūra 
saskaņā ar 51. pantu; pēc analoģijas 
piemēro 188. panta 2. punkta otro daļu;

– atbildīgā komiteja bez balsošanas 
pieņem grozījumus, ko iesniegusi 
iesaistītā komiteja, ja grozījumi attiecas uz 
tiem aspektiem, kuri ir iesaistītās 
komitejas ekskluzīvajā kompetencē. Ja 
atbildīgā komiteja noraida grozījumus par 
aspektiem, kas ir atbildīgās komitejas un 
iesaistītās komitejas kopīgajā kompetencē, 
iesaistītā komiteja var šos grozījumus 
iesniegt tieši plenārsēdē;

– visām atbildīgās komitejas sanāksmēm, 
tostarp neformālajām, darba grupu 
sanāksmēm un ēnu referentu sanāksmēm,

– visām atklātajām uzklausīšanām,

– visām 70. panta 3. punktā paredzētās 
sarunu grupas sanāksmēm un

– visām iestāžu sarunu sanāksmēm —
gan formālām, gan neformālām —
(trialogiem),

kurās izskata attiecīgo jautājumu;

– ja priekšlikumu izskata samierināšanās
procedūrā, Parlamenta delegācijā iekļauj 
jebkuras iesaistītās komitejas referentu.

d) ja priekšlikumu izskata samierināšanas
procedūrā, Parlamenta delegācijā iekļauj 
jebkuras iesaistītās komitejas referentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Eiropas Parlamenta Reglaments
50. pants – 1.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a Ja 1. punkta pirmā teikumā paredzētie 
nosacījumi ir izpildīti un turklāt viens vai 
vairāki temata aspekti attiecas uz divu vai 
vairāku komiteju kompetencēm kā 
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ekskluzīvajām kompetencēm,

– priekšsēdētāji, referents un attiecīgie 
atzinumu sagatavotāji kopīgi nosaka, 
kuras teksta daļas attiecas uz viņu 
attiecīgās komitejas ekskluzīvo 
kompetenci. Ja nav vienprātības par 
kompetenču nodalīšanu, pēc vienas 
iesaistītās komitejas pieprasījuma 
jautājumu iesniedz Priekšsēdētāju 
konferencei, kura var pieņemt lēmumu 
par attiecīgajām kompetencēm vai nolemt, 
ka jāpiemēro 51. pantā paredzētā 
komiteju kopīgo sanāksmju procedūra; 
pēc analoģijas piemēro 188. panta 
2. punkta otro daļu;

– atbildīgā komiteja bez balsošanas 
pārņem iesaistītās komitejas grozījumus, 
ja tie attiecas uz tikai uz aspektiem, kuri ir 
iesaistītās komitejas ekskluzīvajā 
kompetencē. 

Or. fr


