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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 20. un 27. panta grozīšanu, kā arī 48. panta 
2. punkta un 50. panta interpretāciju
(2012/2012(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja 2011. gada 17. marta un 
27. septembra vēstules,

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

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

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
20. pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Lai nodrošinātu parlamentāro 
procedūru pareizu norisi, Parlamenta 
priekšsēdētājs pēc Komiteju 
priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja 
priekšlikuma, kas iesniegts saskaņā ar 
27. panta 2. punkta trešo daļu var pieņemt 
jebkādus nepieciešamos pasākumus, 
tostarp — attiecīgā gadījumā — par tāda 
lēmuma grozīšanu vai atcelšanu, kurš 
attiecas uz Parlamenta komitejas vai 
komitejas priekšsēdētāja sākto procedūru. 
Parlamenta priekšsēdētāja lēmums nav 
apstrīdams.

Or. fr
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Grozījums Nr. 2

Eiropas Parlamenta Reglaments
27. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Komiteju priekšsēdētāju konference var 
sniegt ieteikumus Priekšsēdētāju 
konferencei par komiteju darbu un par 
sesiju darba kārtību sagatavošanu.

2. Komiteju priekšsēdētāju konference
nodrošina Parlamenta komiteju darba 
pienācīgu koordināciju. Tā sniedz
ieteikumus Priekšsēdētāju konferencei par 
komiteju darbu un par sesiju darba kārtību 
sagatavošanu.

Ja kādas Parlamenta komitejas 
priekšsēdētājs norāda, ka viedokļi par 
komiteju sadarbību un attiecīgajām šo 
komiteju tiesībām un pienākumiem 
atšķiras, jautājumu nodod izskatīšanai 
Komiteju priekšsēdētāju konferencē.
Ja Komiteju priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētājs konstatē, ka kāda 
Parlamenta komiteja ir būtiski pārpratusi 
Reglamentu vai lojālas komiteju 
sadarbības noteikumus, nopietni 
apdraudot parlamentāro procedūru 
pienācīgu norisi, viņš pēc attiecīgo 
komiteju priekšsēdētāju uzklausīšanas var 
ierosināt, lai Parlamenta priekšsēdētājs 
veic atbilstošus pasākumus saskaņā ar 
20. panta 3.a punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Eiropas Parlamenta Reglaments
48. pants – 2. punkts – komentārs (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komiteju iesaistīšanas procedūrā 
referenta prerogatīvas attiecībā uz 
aspektiem, kas skar iesaistītās komitejas 
ekskluzīvo kompetenci, īsteno šīs 
komitejas atzinuma sagatavotājs. 
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Komiteju apvienoto sanāksmju procedūrā 
referenti grozījumus var iesniegt, tikai 
kopīgi vienojoties.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Eiropas Parlamenta Reglaments
50. pants – 4. ievilkums – komentārs (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uz ceturtajā ievilkumā paredzēto 
prerogatīvu grozījumus iesniegt tieši 
plenārsēdē attiecas īpašs noteikums, kura 
mērķis ir ļaut plenārsēdes dalībniekiem 
izšķirt jautājumus, par kuriem atbildīgajai 
komitejai un iesaistītajai komitejai nav 
izdevies vienoties saskaņā ar minētā 
ievilkuma noteikumiem. Iesaistītās 
komitejas tiesībām, kuras izriet no minētā 
ievilkuma, citus Reglamenta noteikumus, 
kas ierobežo tiesības iesniegt grozījumus, 
nepiemēro.

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs 2011. gada 17. marta vēstulē lūdza mūsu 
komitejai, lai sniedzam skaidrojumu par to, vai 48. panta 2. punkta noteikumi par pastāvīgo 
ziņojumu grozījumu iesniegšanu plenārsēdē neierobežo iesaistītās komitejas iespējas iesniegt 
grozījumus plenārsēdē, pamatojoties uz 50. panta 4. ievilkumu.

Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs 2011. gada 27. septembra vēstulē norādīja 
arī uz bažām, kas izteiktas par 50. panta piemērošanu, proti, par to, kā izpildīt atbildīgās 
komitejas un iesaistītās(-o) komitejas(-u) saistības attiecībā uz tādu dokumentu daļām, kuri ir 
ekskluzīvā vai kopīgā kompetencē. Viņš prasīja, lai mēs apsveram iespēju izstrādāt 
mehānismu, kura mērķis ir nodrošināt savstarpējo saistību ievērošanu. 

Pašreizējais stāvoklis

Reglamenta 50. pantā ir noteikta kārtība, kā notiek iesaistīto komiteju sadarbība, un pašreizējā 
redakcijā šā panta ceturtā ievilkuma otrais teikums paredz: „Ja atbildīgā komiteja noraida 
grozījumus par aspektiem, kas ir atbildīgās komitejas un iesaistītās komitejas kopīgajā 
kompetencē, iesaistītā komiteja var šos grozījumus iesniegt tieši plenārsēdē”. Tomēr šis 
noteikums ir pretrunā 48. panta 2. punktam, ar kuru attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem 
iespēja iesniegt grozījumus ir tikai tad, ja tos iesniedz atbildīgās komitejas referents, lai ņemtu 
vērā jaunu informāciju, vai vismaz desmitā daļa Parlamenta deputātu.

Tā kā, pamatojoties uz 48. panta 2. punktu, var paziņot, ka iesaistītās komitejas grozījumi 
plenārsēdē nav pieņemami, Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja pieprasījums 
attiecas uz skaidrojumu par 50. panta saistību ar 48. panta 2. punktu.

Sasniedzamie mērķi

48. pants tika ieviests, lai paātrinātu patstāvīgo ziņojumu izskatīšanu un pieņemšanu 
plenārsēdē. Tāpēc ir jāizvērtē, ciktāl šis mērķis nav pretrunā atzītajām tiesībām iesaistītās 
komitejas referentam iesniegt grozījumus. Piešķirt pārāk plašas tiesības uz grozījumu 
iesniegšanu nozīmētu atvērt Pandoras lādi un aizmirst, kādā nolūkā šis 48. pants pieņemts.

No otras puses, 50. panta pamatā ir princips par iesaistīto komiteju lojālu sadarbību 
procedūrā, kurš, izņemot ekskluzīvajā iesaistītās komitejas kompetencē esošos aspektus, 
paredz, ka pēdējais vārds parasti ir atbildīgajai komitejai. Ja kopīgi vienojoties panāktie 
noteikumi netiek ievēroti un nav iespējas rīkoties un/vai pārsūdzēt, pastāv risks, ka atbildīgā 
komiteja savu stāvokli var izmantot ļaunprātīgi. Reglamenta 50. panta ceturtā ievilkuma otrajā 
teikumā ietvertā norma darbojas kā aizsargpasākums, kas ļauj iesaistītajai komitejai 
grozījumus iesniegt tieši plenārsēdē, tomēr šī norma ir pretrunā 48. panta 2. punkta 
noteikumiem. 

Šā iemesla dēļ tiek meklēts risinājums, kas precizētu šo divu pantu attiecības, vienlaikus, cik 
iespējams, cenšoties patstāvīgo ziņojumu izskatīšanas un pieņemšanas procedūru plenārsēdē 
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nesarežģīt vairāk, nekā nepieciešams, un, no otras puses, nodrošināt, ka 50. pantā paredzētajā 
procedūrā tiek ievērots iesaistīto komiteju lojālas sadarbības princips.

Tas nozīmē, ka jāatbild uz šādiem jautājumiem:

a) vai ir jāpiešķir iesaistītās komitejas priekšsēdētājam tiesības iesniegt patstāvīgo ziņojumu 
grozījumus;

b) vai šīm tiesībām jābūt tādām pašām, kādas piešķirtas atbildīgās komitejas referentam, vai 
arī tās jāattiecina tikai uz aspektiem, kuri ir ekskluzīvajā iesaistītās komitejas kompetencē;

c) vai uz tiesībām grozījumus iesniegt tieši plenārsēdē (50. panta ceturtais ievilkums) ir 
jāattiecina 48. panta 2. punkta ierobežojumi, vai arī šīs tiesības drīzāk jāuzskata par īpašu 
noteikumu, kura mērķis ir garantēt iesaistīto komiteju prerogatīvas visos parlamentāro debašu 
posmos;

d) jāizvērtē arī tas, vai nav lietderīgi šo pieprasījumu izmantot, lai ņemtu vērā arī apvienotās 
komitejas.

Abu attiecīgo pantu interpretācija, kāda tā ierosināta ziņojuma projektā, ir pamatota ar 
pieņēmumu, ka

– iesaistītās komitejas referentam attiecībā uz aspektiem, kuri atzīti par šīs komitejas 
ekskluzīvajā kompetencē esošiem, ir nepieciešamas tādas pašas prerogatīvas kā atbildīgās 
komitejas referentam;

– tā kā ir nepieciešams saglabāt un garantēt iesaistīto komiteju prerogatīvas, nav pamata 
nekādā gadījumā ierobežot 50. panta ceturtā ievilkuma piemērošanas jomu;

– ja ziņojums tiek sagatavots apvienotā procedūrā, abiem referentiem jārīkojas saskaņoti.

Vai problēmas ir atrisinātas?

Ja Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja noformulētie pieprasījumi attiecas uz 
tāda mehānisma izveidi, ar kuru atrisināt iespējamās iesaistīto komiteju konfliktsituācijas 
attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem, ir pamats uzdot citus jautājumus: vai šos 
pieprasījumus nevajadzētu izmantot, lai izveidotu plašāku regulējumu; kuram būtu jāpiešķir 
Komiteju priekšsēdētāju konferencei tiesības meklēt risinājumus visu veidu konfliktiem starp 
Parlamenta komitejām, ja uz šiem konfliktiem attiecas 50. pants vai jebkurā citā gadījumā?

Līdz ar to ir jāapsver, vai nav lietderīgi izveidot pārsūdzības institūciju, kuras uzdevums būtu 
izskatīt pieteikumus no komitejas, kurai lūgts sniegt atzinumu, vai no iesaistītās komitejas, 
kurām vajadzētu spēt sniegt pietiekami daudz pierādījumus par to, ka atbildīgā komiteja 
apzināti un būtiski ir ignorējusi lojālas komiteju sadarbības noteikumus. 

Ja tā notiek, būtu vērts papildināt Reglamenta 20. un 27. pantu, lai procedūrā, kurā iesaistīta 
Komiteju priekšsēdētāju konference, nepārprotami dotu Parlamenta priekšsēdētājam pilnvaras 
pieņemt galīgo lēmumu ar atbilstošiem pasākumiem (kas varētu būt pat procedūras lēmuma 
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anulēšana), lai atrisinātu visus procedūras konfliktus, kuri varētu rasties Parlamenta 
komitejām, neatkarīgi no īpašiem gadījumiem, kas var rasties 50. panta un 48. panta 2. punkta 
piemērošanas laikā.


