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Grozījums Nr. 8
Jürgen Klute

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums
ar tās locekļu balsu vairākumu un
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Ja atbildīgā komiteja uzskata, ka ir 
atbilstīgi šādas sarunas sākt pēc pirmā 
lasījuma ziņojuma pieņemšanas, tā 
lēmumu par sarunu sākšanu pieņem ar 
tās locekļu balsu vairākumu un katru 
attiecīgo likumdošanas procedūru izskatot 
atsevišķi.

Šādā lēmumā parasti paredz arī mandātu 
un nosaka sarunu grupas sastāvu, 
iekļaujot tajā vismaz komitejas 
priekšsēdētāju, referentu un ēnu 
referentus. Pēc koordinatoru lēmuma arī 
viņus var papildus iekļaut sarunu grupā.
Mandāts parasti ir komitejā pieņemtais 
ziņojums.

Or. de

Grozījums Nr. 9
Kay Swinburne

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums
ar tās locekļu balsu vairākumu un
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Ja atbildīgā komiteja uzskata, ka ir 
atbilstīgi šādas sarunas sākt pēc pirmā 
lasījuma ziņojuma pieņemšanas, tā 
lēmumu par sarunu sākšanu pieņem ar 
tās locekļu balsu vairākumu un katru 
attiecīgo likumdošanas procedūru izskatot 
atsevišķi. Šādā lēmumā parasti paredz arī 
mandātu un nosaka sarunu grupas 
sastāvu, iekļaujot tajā vismaz komitejas 
priekšsēdētāju, referentu un ēnu 
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referentus un nodrošinot, ka ir 
pārstāvētas visas politiskās grupas.
Mandāts parasti ir komitejā pieņemtais 
ziņojums.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Peter Simon

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums
ar tās locekļu balsu vairākumu un
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Ja atbildīgā komiteja uzskata, ka ir 
atbilstīgi šādas sarunas sākt pēc pirmā 
lasījuma ziņojuma pieņemšanas, tā 
lēmumu par sarunu sākšanu pieņem ar 
tās locekļu balsu vairākumu un katru 
attiecīgo likumdošanas procedūru izskatot 
atsevišķi. Šādā lēmumā paredz arī 
mandātu, kurā nosaka arī sarunu grupas 
sastāvu, un tajā parasti ir tikai komitejas 
priekšsēdētājs, referents un ēnu referenti.

Or. de

Grozījums Nr. 11
Roberto Gualtieri

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums
ar tās locekļu balsu vairākumu un
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Ja atbildīgā komiteja uzskata, ka ir 
atbilstīgi šādas sarunas sākt pēc pirmā 
lasījuma ziņojuma pieņemšanas, tā 
lēmumu par sarunu sākšanu pieņem ar 
tās locekļu balsu vairākumu un katru 
attiecīgo likumdošanas procedūru izskatot 
atsevišķi. Šādā lēmumā paredz arī 
mandātu un nosaka sarunu grupas 
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sastāvu, iekļaujot tajā vismaz komitejas 
priekšsēdētāju, referentu un 
koordinatorus vai attiecīgā gadījumā ēnu 
referentus. Mandāts ir komitejā 
pieņemtais ziņojums.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Sharon Bowles

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums
ar tās locekļu balsu vairākumu un 
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Ja atbildīgā komiteja uzskata, ka ir 
atbilstīgi šādas sarunas sākt pēc ziņojuma 
pieņemšanas komitejā, tā lēmumu par 
sarunu sākšanu pieņem ar tās locekļu 
balsu vairākumu. Sarunu mandāts ir 
komitejā pieņemtais ziņojums līdz laikam, 
kad komitejā vai plenārsēdē apstiprina 
jaunu mandātu.
(Šī ir atjaunināta versija ziņojuma 
sagatavotāja grozījumam Nr. 1 atzinuma 
projektā.)

Or. en

Grozījums Nr. 13
Werner Langen

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā būtu jāpieņem lēmums 
ar tās locekļu balsu vairākumu un 
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes.

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 
komitejai principā jāpieņem lēmums ar tās 
locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un 
jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 
prioritātes. Ja šāda vairākuma nav, 
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lēmumu pieņem plenārsēdē.

Or. de

Grozījums Nr. 14
Jürgen Klute

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Sarunu grupu, kuras sastāvs ir 
paredzēts 2. punktā, vada atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs.
Ja ne priekšsēdētājs, ne referents vai ēnu 
referenti nevar piedalīties, vadību pārņem 
priekšsēdētāja vietnieks. 
Sarunās pauž nevis attiecīgās politiskās 
grupas, bet gan komitejas nostāju.
Visus dokumentus, tostarp rakstiskos 
projektus un neoficiālos dokumentus, 
izplata visai sarunu grupai. Trialoga 
apspriežu dokumentus izdala vismaz 
24 stundas pirms katras sanāksmes.
Sarunu grupa pēc katras sanāksmes, kas 
notikusi kopā ar Padomi un Komisiju 
(trialoga), nākamajā komitejas sanāksmē 
sniedz ziņojumu par sarunu gaitu un 
rezultātiem.
Visi trialogā izskatītie rakstiskie projekti 
un neoficiālie dokumenti ir pieejami 
komitejai, ja vajadzīgs, ar politisko grupu 
starpniecību.
Ja komitejas sanāksmi laikus sarīkot nav 
iespējams, sarunu grupa par to ziņo 
komitejas koordinatoriem.

Or. de
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Grozījums Nr. 15
Peter Simon

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Sarunu grupu, kuras sastāvs ir 
paredzēts 2. punktā, vada atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs.
Visus dokumentus, tostarp rakstiskos 
projektus, izplata visai sarunu grupai.
Trialoga apspriežu dokumentus izdala 
vismaz 24 stundas pirms katras 
sanāksmes.
Sarunu grupa pēc katras sanāksmes, kas 
notikusi kopā ar Padomi un Komisiju 
(trialoga), nākamajā komitejas sanāksmē 
sniedz ziņojumu par sarunu gaitu un 
rezultātiem. Visi trialogā izskatītie 
rakstiskie projekti ir pieejami komitejai, ja 
vajadzīgs, ar politisko grupu starpniecību.
Ja komitejas sanāksmi laikus sarīkot nav 
iespējams, sarunu grupa par to ziņo 
komitejas koordinatoriem.

Or. de

Grozījums Nr. 16
Sharon Bowles

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Sarunu grupā vienmēr ir komitejas 
priekšsēdētājs, referents un visi ēnu 
referenti. Lai gan tiek ieteikts sarunu 
grupas locekļus neaizstāt, to vajadzības 
gadījumā var paredzēt un īpašos 
gadījumos, piemēram, ja tiek izskatītas 
tiesību aktu paketes, var paredzēt arī 
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papildu dalībniekus.
Komitejas priekšsēdētājs vada trialogus, 
nodrošina, ka tiek ievērota pareizā 
kārtība, un attiecīgā gadījumā vada arī 
sarunas par starpiestāžu jautājumiem, 
piemēram, jautājumiem, kas ir iekļauti 
starpiestāžu memorandos vai līdzīgos 
dokumentos, ko sagatavo komitejās. Par 
būtiskiem likumdošanas jautājumiem 
sarunas vada referents.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Herbert Reul, Werner Langen

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Pēc politiskās grupas vai vismaz 40 
deputātu pieprasījuma Priekšsēdētāju 
konference pieņem lēmumu par to, vai  
jautājumu par sarunu sākšanu iekļaut 
apspriešanai debatēs un balsošanai tās 
sesijas darba kārtībā, kuras laikā notiek 
paziņošana. Pieprasījumu iesniedz 
izskatīšanai tajā Priekšsēdētāju 
konferences sanāksmē, kurā balso par 
attiecīgo darba kārtības projektu.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Werner Langen

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Pēc politiskās grupas vai vismaz 40 
deputātu pieprasījuma Priekšsēdētāju 
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konference nākamajā sanāksmē pēc 
pieprasījuma saņemšanas pieņem 
lēmumu par to, vai un kad notiks debates 
un attiecīgā gadījumā balsošana 
plenārsēdē par sarunu sākšanu pirmajā 
lasījumā.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Roberto Gualtieri

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punktā minēto lēmumu 
par sarunu sākšanu pirmajā lasījumā 
tulko, nodod Parlamenta priekšsēdētājam 
un izplata visiem deputātiem. 
Priekšsēdētājs to paziņo tās sesijas 
sākumā, kas notiek pēc tam, kad atbildīgā 
komiteja šo lēmumu ir pieņēmusi.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Roberto Gualtieri

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Šo punktu iekļauj nākamās sesijas 
darba kārtības projektā izskatīšanai 
debatēs un balsošanai, un Parlamenta 
priekšsēdētājs nosaka grozījumu 
iesniegšanas termiņu, ja:
– viena desmitā daļa Parlamenta 
deputātu, kas pārstāv vismaz divas 
politiskās grupas, to pieprasa 48 stundu 
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laikā pēc paziņošanas vai
– Priekšsēdētāju konference tā nolemj tās 
kārtējā sanāksmē pēc paziņošanas.
Pretējā gadījumā lēmumu par sarunu 
sākšanu uzskata par apstiprinātu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sharon Bowles

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Šā panta 2. punktā minēto lēmumu 
par sarunu sākšanu pirmajā lasījumā 
nodod Parlamenta priekšsēdētājam. 
Parlamenta priekšsēdētājs to paziņo tās 
sesijas sākumā, kas notiek pēc tam, kad 
atbildīgā komiteja šādu lēmumu ir 
pieņēmusi, un ar šo paziņošanu to uzskata 
par apstiprinātu.
Steidzamos gadījumos trialogi var notikt 
pirms paziņošanas.
(Šī ir atjaunināta versija ziņojuma 
sagatavotāja grozījumam Nr. 2 atzinuma 
projektā.)

Or. en

Grozījums Nr. 22
Sharon Bowles

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.c punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.c Visus dokumentus, tostarp rakstiskos 
projektus un neoficiālos dokumentus, 
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izplata visai sarunu grupai. Trialoga 
apspriežu dokumentus izdala vismaz 
24 stundas pirms katras sanāksmes. Visi 
trialogā izskatītie rakstiskie projekti un 
neoficiālie dokumenti ir pieejami 
komitejai, ja vajadzīgs, ar politisko grupu 
starpniecību.
Referents iepriekš informē sarunu grupu, 
ja ir paredzēts, ka notiks divpusējas 
apspriedes ar Komisiju vai Padomes 
prezidentvalsti, un pēc tam ziņo par 
apspriestajiem jautājumiem un izplata 
priekšlikumus vai dokumentus. 
Divpusējas sarunas neaizstāj trialoga 
sarunas, un to noslēgumā netiek panākta 
nekāda vienošanās.
Komitejas priekšsēdētājs oficiāli ziņo par 
to, kas ir panākts trialoga sarunās, kuras 
ir notikušas kopš iepriekšējās komitejas 
sanāksmes. Ja ir panākti nozīmīgi 
sasniegumi vai ir jānosaka prioritātes, 
debates vada referents un sarunu grupa.
Ja ir panākti nozīmīgi sasniegumi un 
komitejas sanāksmi laikus sarīkot nav 
iespējams, sarunu grupa par to ziņo 
komitejas koordinatoriem.
(Šī ir atjaunināta versija ziņojuma 
sagatavotāja grozījumam Nr. 5 atzinuma 
projektā.)

Or. en

Grozījums Nr. 23
Roberto Gualtieri

Parlamenta Reglaments
70. pants – 2.c punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.c Sarunu grupu, kuras sastāvs ir 
paredzēts 2. punktā, vada atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs.
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Visus dokumentus, ko paredzēts apspriest 
sanāksmēs ar Padomi un Komisiju 
(trialogs), izplata visai sarunu grupai 
vismaz 48 stundas pirms katras 
sanāksmes.
Sarunu grupa pēc katra trialoga sniedz 
ziņojumu nākamajā atbildīgās komitejas 
sanāksmē. Visus attiecīgajā trialogā 
izskatītos dokumentus dara pieejamus 
komitejai.
Ja komitejas sanāksmi laikus sarīkot nav 
iespējams, sarunu grupa par to ziņo 
komitejas koordinatoriem.
Atbildīgā komiteja mandātu var 
atjaunināt, ņemot vērā sarunu virzību.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Sharon Bowles

Parlamenta Reglaments
70. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja atbildīgajā komitejā ziņojums ir 
pieņemts un pēc tam sarunās tiek panākts 
kompromiss ar Padomi, ar šo komiteju 
jebkurā gadījumā vēlreiz apspriežas pirms 
balsošanas plenārsēdē.

3. Ja sarunās tiek panākts kompromiss ar 
Padomi, par to nekavējoties informē 
atbildīgās komitejas koordinatorus un 
atbildīgo komiteju iepazīstina ar 
kompromisu. Ja neviens atbildīgās 
komitejas loceklis neiebilst, komiteja 
saskaņoto tekstu iesniedz izskatīšanai 
Parlamentā kā grozījumu, kurā iekļauts 
konsolidētais teksts.
Ja kāds komitejas loceklis iebilst pret 
saskaņotā teksta iesniegšanu plenārsēdē, 
komitejā par jautājumu paredz balsot un 
lēmumu pieņem ar vienkāršu vairākumu. 
Balsojumu var pievienot komitejas 
attiecīgās sanāksmes darba kārtībai.
(Šī ir atjaunināta versija ziņojuma 
sagatavotāja grozījumam Nr. 6 atzinuma 
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projektā.)

Or. en

Grozījums Nr. 25
Roberto Gualtieri

Parlamenta Reglaments
70. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja atbildīgajā komitejā ziņojums ir 
pieņemts un pēc tam sarunās tiek panākts 
kompromiss ar Padomi, ar šo komiteju 
jebkurā gadījumā vēlreiz apspriežas pirms 
balsošanas plenārsēdē.

3. Ja sarunās tiek panākts kompromiss ar 
Padomi, par to nekavējoties informē 
atbildīgās komitejas koordinatorus.
Tiesību akta projektu, par kuru ir panākta 
vienošanās, iesniedz atbildīgajai komitejai 
un pēc apstiprināšanas iesniedz 
izskatīšanai Parlamentā attiecīgi kā:
– ziņojumu vai
– kompromisa grozījumu, kas var būt 
konsolidēta teksta veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Sharon Bowles

Parlamenta Reglaments
70. pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Neskarot 57. panta 2. punktu, ja 
plenārsēdē lūdz apstiprināt mandātu, bet 
galīgā balsošana par normatīvo rezolūciju 
nav notikusi, atbildīgā komiteja, politiskā 
grupa vai vismaz 40 deputāti var iesniegt 
grozījumus.

Or. en


