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166. panta grozīšana (Galīgais balsojums) un 195. panta 3. punkta grozīšana (Balsošana 
komitejā)

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
166. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Kad jābalso par jebkuru tiesību akta 
priekšlikumu — gan tad, ja tas ir viens 
un/vai galīgs balsojums, Parlaments balso 
pēc saraksta, izmantojot elektronisko 
balsošanas iekārtu.

Jebkuru galīgā balsojuma lēmumu par 
Parlamenta sagatavotu ziņojumu pieņem, 
balsojot pēc saraksta un izmantojot 
elektronisko balsošanas iekārtu.

Or. en

Pamatojums

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Grozījums Nr. 2

Eiropas Parlamenta Reglaments
195. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Balsošana komitejā notiek, paceļot roku, 
izņemot gadījumus, kad viena ceturtā daļa 
komitejas locekļu prasa balsošanu pēc 
saraksta. Šādā gadījumā balsošana notiek 
saskaņā ar 167. panta 2. punktu.

3. Balsošana komitejā notiek, paceļot roku, 
izņemot gadījumus, kad notiek galīgā 
balsošana par komitejas sagatavotu 
ziņojumu vai viena ceturtā daļa komitejas 
locekļu prasa balsošanu pēc saraksta. Šādā 
gadījumā balsošana notiek saskaņā ar 
167. panta 2. punktu.
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