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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 123. panta grozīšanu
(2011/2058(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2010. gada 11. novembra vēstuli,

– ņemot vērā tā politikas departamenta pētījumu ar nosaukumu „Rakstiskas deklarācijas 
Eiropas Parlamentā — procesa un ietekmes pārskatīšana” (PE 462 424),

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

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

tā kā

A. gadu gaitā Parlaments ir ievērojami paplašinājis savas pilnvaras, nodrošinot sev 
nozīmīgus līdzekļus ietekmēt Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesu lielākajā 
daļā Savienības darbības jomu;

B. rakstiskas deklarācijas agrāk bija noderīgs veids, kā pievērst uzmanību jautājumiem, par 
kuriem Savienības pilsoņi ir īpaši norūpējušies;

C. rakstiskas deklarācijas tiek izmantotas regulāri, bet to skaits nav pārāk liels; tikai nelielu 
daļu no tām atbalsta Parlamentu veidojošo deputātu nepieciešamais vairākums;

D. lielākā daļa rakstisko deklarāciju zaudē spēku pēc Reglamentā noteiktā termiņa;

E. lielākā daļa pieņemto rakstisko deklarāciju ir adresēta Komisijai, kura ir atzīta par vienīgo 
iestādi, kas atbildējusi uz deklarācijās izvirzītajiem jautājumiem;

F. vairumā gadījumu šajās atbildēs vienīgi vairākkārt atkārtots, kādas darbības Komisija 
īsteno, un tikai izņēmuma gadījumos tās satur norādījumus uz īpašām darbībām, kas 
attiecīgi ir saistītas ar rakstisku deklarāciju;

G. ņemot vērā to, ka Parlamenta pilnvaras paplašinās, rakstisko deklarāciju nozīmīgums ir 
būtiski mazinājies;

H. rakstiskajām deklarācijām ir ļoti ierobežota ietekme gan attiecībā uz darba kārtības 
noteikšanu, gan iestāžu pieņemamo lēmumu ietekmēšanu, un tās var radīt maldinošu 
iespaidu par to lietderīgumu;

I. rakstiskas deklarācijas būtu pakāpeniski jāierobežo, un Parlamenta nākamajā termiņā būtu 
jāpārbauda, vai tās nebūtu jāatceļ vispār,

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;
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2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. aicina Prezidiju pārbaudīt spēka esošos drošības noteikumus, lai izvairītos no pārmērīgām 
propagandas kampaņām attiecībā uz rakstiskajām deklarācijām un ļautu deputātiem
netraucēti piekļūt plenārsēžu zālei;

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

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par tematu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības kompetences jomām, 
bet kas neattiecas uz jautājumiem, kuri ir 
notiekošas likumdošanas procedūras 
temats. Atļauju dod Parlamenta 
priekšsēdētājs, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Rakstiskas deklarācijas drukā 
oficiālajās valodās un izplata. Deklarācijas 
un to parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. 
Šis reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
— piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.

1. Ne vairāk kā pieci deputāti var iesniegt 
ne vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju vienīgi par tematu, kas attiecas 
uz Eiropas Savienības kompetences 
jomām, bet kas neattiecas uz jautājumiem, 
kuri ir notiekošas likumdošanas vai 
neleģislatīvas procedūras temats. Atļauju 
dod Parlamenta priekšsēdētājs, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi. Rakstiskas 
deklarācijas oficiālajās valodās publicē 
Parlamenta tīmekļa vietnē un izplata 
elektroniski visiem deputātiem. 
Deklarācijas un to parakstītāju vārdus 
iekļauj elektroniskā reģistrā. Šis reģistrs ir 
publisks un pieejams Parlamenta tīmekļa 
vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Ikviens deputāts var parakstīt reģistrā 
iekļauto deklarāciju.

2. Ikviens deputāts var parakstīt reģistrā 
iekļauto deklarāciju. Parakstu var atsaukt 
jebkurā laikā pirms trīs mēnešu termiņa 
beigām, sākot no deklarācijas iekļaušanas 
reģistrā.
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Or. en

Grozījums Nr. 3

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Kad deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un parakstītāju vārdus publicē protokolā, 
savukārt deklarāciju publicē pieņemtajos 
tekstos.

3. Kad trīs mēnešu termiņa beigās, sākot 
no deklarācijas iekļaušanas reģistrā,
deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un parakstītāju vārdus publicē protokolā, 
savukārt deklarāciju publicē pieņemtajos 
tekstos.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Eiropas Parlamenta Reglaments
123. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Ja rakstiska deklarācija ir bijusi reģistrā 
vairāk nekā trīs mēnešus un to nav 
parakstījusi vismaz puse Parlamenta 
deputātu, tā zaudē spēku.

5. Ja rakstiska deklarācija ir bijusi reģistrā 
vairāk nekā trīs mēnešus un to nav 
parakstījusi vismaz puse Parlamenta 
deputātu, tā zaudē spēku, un šo trīs 
mēnešu termiņu nav nekādas iespējas 
pagarināt.

Or. en


