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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Parlamenta Reglamenta pielāgošanu pārskatītajam Pamatnolīgumam par Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām
(2010/2127(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 127., 211. un 212. pantu,

– ņemot vērā Parlamenta ... lēmumu par Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un 
Komisijas attiecībām (2010/2118(ACI))1 pārskatīšanu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. norāda, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās dienā pēc pārskatītā Pamatnolīguma 
stāšanās spēkā;

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

Grozījums Nr. 1

Parlamenta Reglaments
9. pants – 2. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Gadījumā, ja netiek ievēroti noteikumi 
par apiešanos ar konfidenciāliem 
dokumentiem, var tikt piemērotas 
153. pantā paredzētās sankcijas.
(Šis noteikums aizstāj VIII pielikuma 
A daļas 5. punktu, kuru svītro, ja šis 
grozījums tiek pieņemts.)

Or. en

(Reglamenta 9. panta 3. punkta 3.a apakšpunkta (jauns) un 23. panta 11.a punkta (jauns) 
grozījumi ir savstarpēji saistīti un par tiem jābalso kopā.)

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(….)…..
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Grozījums Nr. 2

Parlamenta Reglaments
23. pants – 11.a punkts (jauns))

Spēkā esošais teksts Grozījums

11.a Prezidijs pieņem noteikumus par to, 
kā Parlamentam un tā struktūrvienībām 
rīkoties ar konfidenciāliem dokumentiem, 
ņemot vērā visus noslēgtos iestāžu 
nolīgumus par šādiem jautājumiem. 
Minētos noteikumus publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
pievieno šim Reglamentam.
(Šis noteikums aizstāj VIII pielikuma 
A daļas 1. punkta 4. apakšpunktu, kuru 
svītro, ja šis grozījums tiek pieņemts.)

Or. en

(Reglamenta 9. panta 3. punkta 3.a apakšpunkta (jauns) un 23. panta 11.a punkta (jauns) 
grozījumi ir savstarpēji saistīti un par tiem jābalso kopā.)

Grozījums Nr. 3

Parlamenta Reglaments
35. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komisijas likumdošanas un darba 
programma

Komisijas darba programma

1. Parlaments kopā ar Komisiju un Padomi 
nosaka Eiropas Savienības likumdošanas 
programmu.

1. Parlaments kopā ar Komisiju un Padomi 
nosaka Eiropas Savienības likumdošanas 
programmu.

Parlaments un Komisija sadarbojas, 
sagatavojot Komisijas likumdošanas un
darba programmu saskaņā ar grafiku un 
metodēm, par kurām abas iestādes ir 
vienojušās un kuras ir izklāstītas 
pielikumā.

Parlaments un Komisija sadarbojas, 
sagatavojot Komisijas darba programmu, 
kas ir Komisijas ieguldījums Savienības 
ikgadējā un daudzgadu programmā,
saskaņā ar grafiku un metodēm, par kurām 
abas iestādes ir vienojušās un kuras ir 
izklāstītas pielikumā.

2. Steidzamos un neparedzētos gadījumos 
iestāde pēc savas iniciatīvas un saskaņā ar 
Līgumos noteiktajām procedūrām var 

2. Steidzamos un neparedzētos gadījumos 
iestāde pēc savas iniciatīvas un saskaņā ar 
Līgumos noteiktajām procedūrām var 
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ierosināt kāda likumdošanas pasākuma 
pievienošanu tiem, kas gada likumdošanas 
un darba programmā jau ir iekļauti.

ierosināt kāda likumdošanas pasākuma 
pievienošanu tiem, kas darba programmā 
jau ir iekļauti.

3. Parlamenta pieņemto rezolūciju 
Parlamenta priekšsēdētājs nosūta pārējām 
iestādēm, kas piedalās Eiropas Savienības 
likumdošanas procedūrā, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

3. Parlamenta pieņemto rezolūciju 
Parlamenta priekšsēdētājs nosūta pārējām 
iestādēm, kas piedalās Eiropas Savienības 
likumdošanas procedūrā, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

Parlamenta priekšsēdētājs lūdz Padomi 
sniegt atzinumu par Komisijas gada 
likumdošanas un darba programmu un par 
Parlamenta rezolūciju.

Parlamenta priekšsēdētājs lūdz Padomi 
sniegt atzinumu par Komisijas darba 
programmu un par Parlamenta rezolūciju.

4. Ja kāda no iestādēm nespēj ievērot 
noteikto grafiku, tā informē pārējās 
iestādes par kavēšanās iemesliem un 
ierosina jaunu grafiku.

4. Ja kāda no iestādēm nespēj ievērot 
noteikto grafiku, tā informē pārējās 
iestādes par kavēšanās iemesliem un 
ierosina jaunu grafiku.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ikgadējo  likumdošanas un darba programmu aizstāj ar darba programmu. 
Pielāgojums atbilstīgi jaunajiem Pamatnolīguma 41.c punkta (jauns) noteikumiem.

Grozījums Nr. 4

Parlamenta Reglaments
43. pants – 1. punkts – 3. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja kāds priekšlikums ir iekļauts 
likumdošanas gada programmā, atbildīgā 
komiteja var iecelt referentu, kurš 
pārraudzīs priekšlikuma sagatavošanu.

Ja kāds priekšlikums ir iekļauts darba 
programmā, atbildīgā komiteja var iecelt 
referentu, kurš pārraudzīs priekšlikuma 
sagatavošanu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ikgadējo  likumdošanas un darba programmu aizstāj ar darba programmu.
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Grozījums Nr. 5

Parlamenta Reglaments
44. pants – 3. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komiteja nepieņem ziņojumu, pirms tā 
nav saņēmusi Komisijas nostāju par šo 
ierosmi. 

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums atbilstīgi jaunajiem Pamatnolīguma 31. punkta (jauns) noteikumiem.

Grozījums Nr. 6

Parlamenta Reglaments
45. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Kad ir pieņemts lēmums par to, kuru 
procedūru piemērot, un, ja nepiemēro 46. 
pantu, komiteja no pastāvīgo locekļu vai 
pastāvīgo aizstājēju vidus ieceļ referentu 
ziņojuma sagatavošanai par tiesību akta 
priekšlikumu, ja vien referents jau nav 
iecelts, pamatojoties uz gada 
likumdošanas un darba programmu 
saskaņā ar 35. pantu. 

2. Kad ir pieņemts lēmums par to, kuru 
procedūru piemērot, un, ja nepiemēro 46. 
pantu, komiteja no pastāvīgo locekļu vai 
pastāvīgo aizstājēju vidus ieceļ referentu 
ziņojuma sagatavošanai par tiesību akta 
priekšlikumu, ja vien referents jau nav 
iecelts, pamatojoties uz darba programmu 
saskaņā ar 35. pantu. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas ikgadējo likumdošanas un darba programmu aizstāj ar darba programmu.

Grozījums Nr. 7

Parlamenta Reglaments
90. pants – 1. punkts – -1. apakšpunkts (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Komisija vienlaikus informē 
Parlamentu un Padomi par savu nodomu 
ierosināt sarunu uzsākšanu. Ja Komisija 
izstrādā sarunu norāžu priekšlikumus to 
pieņemšanai Padomē, Komisija tos 
iesniedz arī Parlamentam.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums atbilstīgi jaunajiem Pamatnolīguma III. pielikuma 1. un 2. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 8

Parlamenta Reglaments
90. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Visā sarunu gaitā Komisija un Padome 
regulāri un vispusīgi informē atbildīgo 
komiteju, vajadzības gadījumā —
konfidenciāli, par sarunu virzību.

4. Visā sarunu gaitā Komisija un Padome 
regulāri un vispusīgi informē atbildīgo 
komiteju, vajadzības gadījumā —
konfidenciāli, par sarunu virzību. Pirms 
Komisija parafē šo nolīgumu, tā izskaidro, 
vai un kādā veidā apspriežamajos tekstos 
ir iekļauti Parlamenta apsvērumi. Ja šie 
apsvērumi tekstā netika iekļauti, Komisija 
paskaidro šādas rīcības iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums atbilstīgi jaunajiem Pamatnolīguma III. pielikuma 4. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 9

Parlamenta Reglaments
91. pants– -1. punkts (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

Komisija savlaicīgi informē gan Padomi, 
gan Parlamentu par nodomu ierosināt 
Padomei starptautiska nolīguma darbības 
piemērošanu pagaidu kārtā vai 
apturēšanu un par šā nodoma 
pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums atbilstīgi jaunajiem Pamatnolīguma III. pielikuma 6. un 7. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 10

Parlamenta Reglaments
137. pants – 1. punkts – 1. daļa 

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Pirms katras sesijas Priekšsēdētāju 
konference sagatavo darba kārtības 
projektu, pamatojoties uz Komiteju 
priekšsēdētāju konferences ieteikumiem un 
ņemot vērā 35. pantā minēto apstiprināto 
likumdošanas un darba gada programmu.

1. Pirms katras sesijas Priekšsēdētāju 
konference sagatavo darba kārtības 
projektu, pamatojoties uz Komiteju 
priekšsēdētāju konferences ieteikumiem un 
ņemot vērā 35. pantā minēto apstiprināto 
darba programmu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ikgadējo  likumdošanas un darba programmu aizstāj ar darba programmu.

Grozījums Nr. 11

Parlamenta Reglaments
93. pants – 2. punkts – 3.a daļas (jauna) interpretācija

Spēkā esošais teksts Grozījums

Šā punkta noteikumus interpretē atbilstīgi 
Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta 
un Komisijas attiecībām 40. punktam 
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(XIV pielikums).

Or. en

Grozījums Nr. 12

Parlamenta Reglaments
II pielikums – A daļa – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Jautājums nav pieņemams, ja tieši tāds 
pats vai līdzīgs jautājums trīs iepriekšējo 
mēnešu laikā jau ir uzdots un uz to ir 
saņemta atbilde, izņemot gadījumus, kad ir 
atklājušies jauni fakti un jautājuma 
iesniedzējs cenšas saņemt vairāk 
informācijas. Pirmajā gadījumā jautājuma 
un atbildes kopiju nosūta jautājuma 
iesniedzējam.

3. Jautājums nav pieņemams, ja tieši tāds 
pats vai līdzīgs jautājums trīs iepriekšējo 
mēnešu laikā jau ir uzdots un uz to ir 
saņemta atbilde, vai arī Komisija 
turpmākajā saziņā jau ir rakstiski 
informējusi Parlamentu par tās nostāju 
attiecībā uz šajā jautājumā skartajiem 
tematiem, izņemot gadījumus, kad ir 
atklājušies jauni fakti un jautājuma 
iesniedzējs cenšas saņemt vairāk 
informācijas. Pirmajā gadījumā jautājuma 
un atbildes kopiju nosūta jautājuma 
iesniedzējam.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums atbilstīgi jaunajiem Pamatnolīguma 14. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 13

Parlamenta Reglaments
III pielikums – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja tieši tāds pats vai līdzīgs jautājums 
sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir uzdots 
un uz to ir saņemta atbilde, 
Ģenerālsekretariāts iepriekšējā jautājuma 
un atbildes kopiju pārsūta jautājuma 
iesniedzējam. Jautājumu adresātam var 
nosūtīt atkārtoti tikai tad, ja jautājuma 

3. Ja tieši tāds pats vai līdzīgs jautājums 
sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir uzdots 
un uz to ir saņemta atbilde vai arī Komisija 
turpmākajā saziņā jau ir rakstiski 
informējusi Parlamentu par tās nostāju 
attiecībā uz šajā jautājumā skartajiem 
tematiem, Ģenerālsekretariāts iepriekšējā 
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iesniedzējs atklāj jaunus būtiskus faktus vai 
cenšas saņemt vairāk informācijas.

jautājuma un atbildes kopiju pārsūta 
jautājuma iesniedzējam. Jautājumu 
adresātam var nosūtīt atkārtoti tikai tad, ja 
jautājuma iesniedzējs atklāj jaunus 
būtiskus faktus vai cenšas saņemt vairāk 
informācijas.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums atbilstīgi jaunajiem Pamatnolīguma 14. punkta noteikumiem.


