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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījumi

Grozījums Nr. 1

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 iekļauj arī 
mandātu un nosaka sarunu grupas 
sastāvu, kurā ir vismaz komitejas 
priekšsēdētājs, referents un ēnu referenti.
Mandātu parasti veido komitejā 
pieņemtais ziņojums.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības un pārredzamības labad un arī lai nodrošinātu visu politisko grupu taisnīgu 
pārstāvību trialogos, būtu jāprecizē, ka sarunu grupas sastāvs vienmēr ir tāds, kā tas norādīts 
šajā grozījumā. Runājot par mandātu, vislabākais veids, kā nodrošināt, ka sarunu grupa 
pilnībā respektē komitejas gribu, būtu mandātu attiecināt vienīgi uz ziņojumu. Mandāta 
paplašināšana, tajā iekļaujot arī citas nostādnes, varētu tikai radīt jucekli.

Grozījums Nr. 2

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punktā minēto lēmumu 
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par sarunu sākšanu pirmajā lasījumā 
nodod Parlamenta priekšsēdētājam.
Viņš lēmumu paziņo tās sesijas sākumā, 
kura notiek pēc lēmuma pieņemšanas 
atbildīgajā komitejā, un lēmumu uzskata 
par apstiprinātu līdz ar paziņošanu, 
ievērojot 2.b punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Pēc divu politisko grupu vai vismaz 
40 deputātu pieprasījuma, kas iesniegts 
Priekšsēdētāju konferences sanāksmei, 
kad tiek pieņemts darba kārtības projekts, 
Priekšsēdētāju konference var nolemt 
balsošanu un debates par sarunu sākšanu 
iekļaut tās sesijas darba kārtībā, kurā 
lēmums par sarunu sākšanu tiks paziņots.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.c Ja 2.b punktā minētais pieprasījums 
nav iesniegts, sarunu grupa sarunas var 
sākt.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.d Sarunu grupu, kuras sastāvs ir 
paredzēts 2. punktā, vada atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs.
Visus dokumentus, tostarp rakstiskos 
projektus un neoficiālos dokumentus, 
izplata visai sarunu grupai. Trialoga 
diskusiju 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. en

Grozījums Nr. 6

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
iepazīstina atbildīgo komiteju ar 
kompromisu.

Ja neviens atbildīgās komitejas loceklis 
neiebilst, komiteja saskaņoto tekstu 
iesniedz izskatīšanai Parlamentā kā 
grozījumu, kurā iekļauts konsolidētais 



PE487.919v01-00 6/6 PA\900093LV.doc

LV

teksts.
Ja kāds komitejas loceklis iebilst pret 
saskaņotā teksta iesniegšanu plenārsēdē, 
komitejā par jautājumu balso un lēmumu 
pieņem ar vienkāršu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Ja tiesību akta projektu izskata 
komiteju iesaistīšanas procedūrā saskaņā 
ar 50. pantu vai komiteju kopīgo 
sanāksmju procedūrā saskaņā ar 
51. pantu, minētos pantus piemēro arī 
lēmumam par sarunu sākšanu un šādu 
sarunu norisei. Ja piemēro 50. pantu un 
attiecīgajām komitejām rodas 
domstarpības, noteicošais ir atbildīgās
komitejas lēmums par sarunu sākšanu, 
neskarot 2.a punktā minēto procedūru.
Ja piemēro 51. pantu un abas attiecīgās 
komitejas nevar vienoties, šādu sarunu 
sākšanas un norises kārtību nosaka 
Komiteju priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētājs saskaņā ar minētajos 
pantos izklāstītajiem principiem.

Or. en


