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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Parlamenta Reglamenta 196. panta grozīšanu par noteikumiem par plenārsēdi, 
kurus piemēro komitejā
(2011/2257(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozīšanas priekšlikumu (B7–0479/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7–0000/2011),

tā kā:

A. Parlaments cenšas panākt visaugstākos standartus attiecībā uz demokrātisku 
pārskatatbildību un pārredzamību, it īpaši tā likumdošanas darbā;

B. pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā tā likumdošanas pilnvaras ir paplašinājušās; 

C. tas, ka Parlaments parastajā likumdošanas procedūrā tiecas panākt vienošanās pirmajā 
lasījumā, nozīmē, ka daudzi nozīmīgi likumdošanas lēmumi tiek pieņemti komitejās,

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

2. atgādina, ka šis grozījums stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

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

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
196. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komitejas sanāksmēm pēc analoģijas 
piemēro 12., 13., 14., 18., 36. līdz 
44. pantu, 148. pantu, 149. panta 2. un 
10. punktu, 152., 154., 156. līdz 
159. pantu, 161. pantu, 163. panta 
1. punktu, 164., 165., 168., 169., 171. līdz 
174. pantu, 177. un 178. pantu.

Komitejas sanāksmēm pēc analoģijas 
piemēro 12., 13., 14., 18., 36. līdz 
44. pantu, 148. pantu, 149. panta 2. un 
10. punktu, 152., 154., 156. līdz 
159. pantu, 161. pantu, 163. panta 
1. punktu, 164., 165., 166. pantu,
167. panta 2. punktu, 168., 169., 171. līdz 
174. pantu, 177. un 178. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Šī izmaiņa ir veikta, lai Parlamenta rīcību saskaņotu ar citu parlamentu labāko praksi un 
atspoguļotu to, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mums ir vairāk leģislatīvo 
pienākumu. Lai palielinātu pārredzamību un pārskatatbildību, galīgajai balsošanai par 
visiem normatīvajiem ziņojumiem — neatkarīgi no tā, kurā likumdošanas procesa posmā 
balso — būtu jānotiek pēc saraksta, rezultātus ierakstot sanāksmes protokolā.


