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7. PARLAMENTA SASAUKUMS (2009-2014)

2009. GADA JŪLIJS

PARLAMENTA KOMITEJU KONSTITUTĪVĀS SANĀKSMES

REGLAMENTA PANTI ATTIECĪBĀ UZ PARLAMENTA KOMITEJU 
KONSTITUTĪVAJĀM SANĀKSMĒM

12. pants 
Sēdes vadītājs uz laiku

1. Sēdi, kuras sasaukšana noteikta 134. panta 2. punktā, kā arī visas citas sēdes, kurās 
ievēlē Parlamenta priekšsēdētāju vai Prezidiju, līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai vada iepriekšējais 
priekšsēdētājs vai, ja viņš nav klāt, kāds no iepriekšējiem priekšsēdētāja vietniekiem vecākuma 
secībā, vai, ja viņu nav klāt, deputāts, kas visilgāk bijis amatā. 

2. Sēdi vadot deputātam, kurš saskaņā ar 1. punktu uz laiku ir sēdes vadītājs, apspriež tikai 
tos jautājumus, kas attiecas uz Parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanām un deputātu pilnvaru 
pārbaudi.

Deputāts, kurš saskaņā ar 1. punktu uz laiku ir sēdes vadītājs, īsteno 3. panta 2. punkta otrajā 
apakšpunktā minētās priekšsēdētāja pilnvaras.  Jebkuru citu jautājumu par deputāta pilnvaru 
pārbaudi, ko izvirza sēdē, kuru viņš vada, nodod komitejai, kura ir atbildīga par pilnvaru 
pārbaudi.

13. pants
Kandidātu izvirzīšanas vispārīgie noteikumi

1. Parlamenta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus ievēlē aizklātā 
balsošanā saskaņā ar 169. panta noteikumiem. Kandidatūras izvirza tikai ar kandidātu 
piekrišanu.  Kandidātus izvirza politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti.  Tomēr, ja 
izvirzīto kandidātu skaits nepārsniedz brīvo vietu skaitu, kandidātus var ievēlēt ar aklamāciju.

2. Ievēlot Parlamenta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus, jānodrošina, 
lai dalībvalstis un politiskie uzskati būtu taisnīgi pārstāvēti. 

14. pants 
Parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšana - atklāšanas runa

1. Pirmo ievēlē Parlamenta priekšsēdētāju.  Pirms katras balsošanas kārtas kandidātu 
vārdus iesniedz deputātam, kurš saskaņā ar 12. pantu uz laiku ir sēdes vadītājs un kurš tos 
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paziņo Parlamentam. Ja pēc trim balsošanas kārtām neviens kandidāts nesaņem absolūtu nodoto 
balsu vairākumu, ceturtajā kārtā piedalās tie divi kandidāti, kas trešajā kārtā ieguvuši vislielāko 
balsu skaitu;  ja iegūto balsu skaits ir vienāds, paziņo, ka ir ievēlēts gados vecākais kandidāts.

2. Tiklīdz Parlamenta priekšsēdētājs ir ievēlēts, deputāts, kurš saskaņā ar 12. pantu uz laiku 
ir sēdes vadītājs, sēdes vadīšanu nodod viņam. Atklāšanas runu var teikt tikai ievēlētais 
Parlamenta priekšsēdētājs.

164. pants
Balsstiesības

Balsstiesības ir personiskas tiesības.

Deputāti balso individuāli un personiski.

Jebkuru šī panta noteikumu pārkāpumu uzskata par nopietnu sēdes darba traucējumu 153. 
panta 1. punkta nozīmē, un tam būs minētajā pantā noteiktās juridiskas sekas.

168. pants
Elektroniskā balsošana

1. Parlamenta priekšsēdētājs var jebkurā brīdī nolemt, ka 165., 167. un 169. pantā noteiktā 
balsošana notiks ar elektroniskās balsošanas iekārtas palīdzību.
Ja balsošana ar elektroniskās balsošanas iekārtu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama, balsošana 
notiek saskaņā ar 165. pantu, 167. panta 2. punktu vai 169. pantu.
Elektroniskās balsošanas iekārtas izmantošanas tehniskos noteikumus nosaka Prezidija izdoti 
norādījumi.

2. Ja notiek elektroniskā balsošana, protokolē tikai balsošanas skaitlisko rezultātu.
Tomēr, ja prasa balsošanu pēc saraksta saskaņā ar 167. panta 1. punktu, sēdes protokolā ieraksta 
balsošanas rezultātus ar katras politiskās grupas balsojušo deputātu sarakstu alfabētiskā secībā.

3. Balsošana pēc saraksta notiek saskaņā ar 167. panta 2. punktu, ja to prasa klātesošo 
deputātu vairākums. Lai noskaidrotu, vai šis nosacījums ir izpildīts, var izmantot šī panta 1. 
punktā norādīto paņēmienu. 
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169. pants 
Aizklātā balsošana

1. Neierobežojot 13. panta 1. punkta, 186. panta 1. punkta un 191. panta 2. punkta otrās 
daļas piemērošanu, par kandidatūrām balso aizklāti.

Uzskaitot nodotās balsis, ņem vērā vienīgi tās vēlēšanu zīmes, uz kurām ir amatam izvirzīto 
deputātu vārdi.

2. Jebkurš balsojums var notikt aizklāti, ja to prasa vismaz viena piektā daļa no Parlamenta 
deputātiem.  Šāds pieprasījums jāiesniedz pirms balsošanas sākuma.

Ja pirms balsošanas sākuma vismaz viena piektā daļa no Parlamenta deputātiem iesniedz 
pieprasījumu balsot aizklāti, Parlamentam ir šādi jābalso.

3. Pieprasījums balsot aizklāti ir prioritārs attiecībā pret balsošanu pēc saraksta.

4. Ja vien nenotiek elektroniskā balsošana, aizklātajā balsošanā nodotās balsis skaita divi 
līdz astoņi balsu skaitītāji, kurus izlozē no deputātu vidus.

Ja balsošana notiek saskaņā ar 1. punktu, kandidāti nevar skaitīt balsis.

To deputātu vārdus, kuri piedalījās aizklātā balsošanā, reģistrē tās sēdes protokolā, kuras laikā 
notika šī balsošana.

186. pants

Komiteju sastāvs

1. Komiteju un izmeklēšanas komiteju locekļus ievēlē pēc tam, kad politiskā grupas un pie 
politiskajām grupām nepiederošie deputāti ir izvirzījuši kandidātus. Priekšsēdētāju konference 
iesniedz Parlamentam priekšlikumus. Komitejas sastāvam pēc iespējas jāatspoguļo Parlamenta 
sastāvs.

Ja kāds deputāts pāriet no vienas politiskās grupas uz citu, viņš saglabā amatu parlamentārajās 
komitejās uz atlikušo divarpus gadus ilgo pilnvaru laiku. Tomēr, ja deputāta pāriešana uz citu 
politisko grupu izjauc dažādo politisko uzskatu taisnīgu pārstāvību komitejā, Priekšsēdētāju 
konference saskaņā ar 1. punkta otrajā teikumā noteikto procedūru iesniedz priekšlikumus par 
komitejas sastāvu, ciktāl ir garantētas attiecīgā deputāta individuālās tiesības.

Politisko grupu proporcionalitāte nedrīkst atšķirties no tuvākā atbilstīgā veselā skaitļa. Ja 
grupa nolemj neieņemt amatus komitejā, attiecīgās vietas paliek brīvas un komiteju samazina 
līdz atbilstīgam locekļu skaitam. Politiskajām grupām nav atļauts mainīties ar locekļu vietām.

2. Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu grozījumi ir pieņemami, ja tos iesniedz vismaz 
četrdesmit deputāti.  Par šiem grozījumiem Parlaments balso aizklāti.

3. Uzskata, ka ir ievēlēti tie deputāti, kuru vārdi ir minēti Priekšsēdētāju konferences 
priekšlikumos, ko var grozīt saskaņā ar 2. punktu.

4. Ja Priekšsēdētāju konferences noteiktajā termiņāpolitiskā grupa nav pieteikusi 
kandidatūras izmeklēšanas komitejai saskaņā ar 1. pantu, Priekšsēdētāju konference iesniedz 
Parlamentam tikai tās kandidatūras, kuras ir pieteiktas šajā termiņā.

5. Brīvajās komitejas vietās Priekšsēdētāju konference var uz laiku iecelt deputātus ar viņu 



DV\769932LV.doc 4/7

LV

piekrišanu un ņemot vērā 1. punkta noteikumus.

6. Šīs izmaiņas nākamajā sēdē iesniedz Parlamentam ratificēšanai.

187. pants 
Aizstājēji

1. Politiskās grupas un pie grupām nepiederoši deputāti katrā komitejā var iecelt tikpat 
pastāvīgo aizstājēju, cik tās pilntiesīgo locekļu, kuri komitejā pārstāv dažādas politiskās grupas 
un pie grupām nepiederošos deputātus.  Par to informē Parlamenta priekšsēdētāju. Pastāvīgie 
aizstājēji ir tiesīgi piedalīties komitejas sanāksmēs, izteikties un pilntiesīgā locekļa prombūtnē 
piedalīties balsošanā.

2. Turklāt pilntiesīgā locekļa prombūtnē un ja viņam nav iecelti pastāvīgie aizstājēji vai to 
prombūtnē, komitejas pastāvīgo locekli sanāksmēs var aizstāt kāds cits tās pašas politiskās 
grupas deputāts ar balsstiesībām. Aizstājēja vārdu pirms balsošanas sākuma paziņo komitejas 
priekšsēdētājam.

Šī panta 2. punkts pēc analoģijas attiecas arī uz tiem deputātiem, kas nepieder pie politiskajām 
grupām.

Šī panta 2. punkta pēdējā teikumā noteiktā iepriekšējā paziņošana jāveic pirms debašu beigām 
vai pirms ir sākusies balsošana par jautājumu ( - iem), kura ( - u) apspriešanai aizstājējs ir 
iecelts.

 * * *

Šie noteikumi ietver divus nosacījumus, kas ar šo tekstu ir nepārprotami noteikti:

- politiskajai grupai komitejā nevar būt vairāk pastāvīgo aizstājēju nekā pastāvīgo 
locekļu;

- tikai politiskās grupas ir tiesīgas iecelt pastāvīgos aizstājējus, par to vienīgi 
informējot priekšsēdētāju.

Tātad:

- pastāvīgā aizstājēja statuss ir atkarīgs vienīgi no piederības kādai noteiktai 
politiskai grupai;

- ja mainās pie kādas politiskās grupas piederošo komitejas pastāvīgo locekļu 
skaits, attiecīgi mainās arī maksimālais pastāvīgo aizstājēju skaits, ko politiskā 
grupa var iecelt;

- ja kāds deputāts pāriet uz citu politisko grupu, viņš nevar saglabāt pastāvīgā 
aizstājēja statusu tajā politiskajā grupā, kuru viņš atstāj;

- komitejas loceklis nekādā gadījumā nevar būt par aizstājēju kolēģim no citas 
politiskās grupas.
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190. pants
Apakškomitejas

1. Ar Priekšsēdētāju konferences iepriekšēju atļauju pastāvīgā vai īpašā komiteja var savas 
darbības interesēs no savu locekļu vidus izveidot vienu vai vairākas apakškomitejas, kuru 
sastāvu un kompetenci tā nosaka saskaņā ar 186. pantu. Apakškomitejas sniedz ziņojumus tām 
komitejām, kuras ir izveidojušas šīs apakškomitejas.

2. Uz apakškomitejām attiecas tā pati procedūra, kas uz komitejām.

3. Aizstājējus apakškomitejās ieceļ saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem kā komitejās. 

4. Šo noteikumu piemērošanai jānodrošina savstarpēja saikne starp apakškomiteju un 
komiteju, kura šo apakškomiteju ir izveidojusi. Tādēļ visus apakškomitejas pastāvīgos locekļus 
izraugās no galvenās komitejas locekļu vidus.

191. pants 
Komiteju prezidiji

1. Pirmajā komitejas sanāksmē pēc komitejas locekļu ievēlēšanas saskaņā ar 186. pantu 
komiteja ievēlē priekšsēdētāju un atsevišķos balsojumos vienu, divus vai trīs viņa vietniekus, 
kuri veido komitejas prezidiju.

Šis punkts neliedz galvenās komitejas priekšsēdētājam iesaistīt apakškomiteju priekšsēdētājus 
prezidija darbā vai ļaut apakškomiteju priekšsēdētājiem vadīt debates par jautājumiem, ar 
kuriem specifiski strādā attiecīgā apakškomiteja - šis punkts to tiešām atļauj, ja vien šī 
procedūra pilnībā ir iesniegta prezidijam izskatīšanai un tai ir saņemta prezidija piekrišana.

2. Ja kandidātu skaits ir vienāds ar ievēlamo locekļu skaitu, balsošana var notikt ar 
aklamāciju.

Pārējos gadījumos vai pēc komitejas locekļu vienas sestās daļas pieprasījuma balsošana notiek 
aizklāti.

Ja ir tikai viens kandidāts, viņš ir ievēlēts, ja ir saņēmis nodoto balsu absolūtu vairākumu, kurā 
ieskaitītas gan balsis “par”, gan balsis “pret”.

Ja pirmajā balsošanas kārtā ir vairāki kandidāti, ievēlē to kandidātu, kurš iegūst nodoto balsu 
absolūtu vairākumu, kā noteikts iepriekšējā daļā. Otrajā kārtā ievēlē to kandidātu, kurš ieguvis 
visvairāk balsu. Ja balsu skaits ir vienāds, ievēlē visvecāko kandidātu.

Ja vajadzīga otrā balsošanas kārta, var izvirzīt jaunas kandidatūras.

195. pants 
Balsošana komitejā

1. Ikviens deputāts var iesniegt grozījumus izskatīšanai komitejā.

2. Komitejas balsojums ir spēkā, kad ir klāt viena ceturtā daļa tās locekļu. Tomēr, ja viena 
sestā daļa komitejas locekļu izvirza šādu prasību pirms balsošanas sākuma, balsošana ir spēkā 
tikai tad, ja tajā ir piedalījies vairākums komitejas locekļu.
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3. Balsošana komitejā notiek, paceļot roku, izņemot gadījumus, kad viena ceturtā daļa 
komitejas locekļu prasa balsošanu pēc saraksta. Šādos gadījumos balsošana notiek saskaņā ar 
167. panta 2. punktu.

4. Komitejas priekšsēdētājs piedalās debatēs un balsošanā, taču viņa balss nav izšķirošā. 

5. Atkarībā no iesniegtajiem grozījumiem komiteja var tos nevirzīt balsošanai, bet prasīt, 
lai referents iesniedz jaunu projektu, kurā ņem vērā pēc iespējas vairāk grozījumu.  Līdzīgos 
gadījumos nosaka jaunu termiņu šī projekta grozījumu iesniegšanai.

196. pants 
Noteikumi par plenārsēdi, kurus piemēro komitejā

Komitejas sanāksmēm pēc analoģijas piemēro 12., 13., 14., 18., 36. līdz 44. pantu, 148. pantu, 
149. panta 2. un 10. punktu, 152., 154., 156. līdz 159. pantu, 161. pantu, 163. panta 1. punktu, 
164., 165., 168., 169., 171. līdz 174. pantu, 177. un 178. pantu.
.
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I PIELIKUMS

Reglamenta 9. panta 1. punkta piemērošanas noteikumi - pārredzamība un deputātu 
finansiālās intereses

1. pants
1. Ikviens deputāts, kuram ir tiešas finansiālās intereses izskatāmajā jautājumā, par to 
mutiski paziņo pirms uzstāšanās Parlamentā vai kādā no tā struktūrvienībām vai ja deputātu 
izvirza par referentu.

2. Ikvienam deputātam pienācīgi jāaizpilda 2. pantā minētā deklarācija pirms likumīgas 
iecelšanas amatā Parlamentā vai kādā no tā struktūrvienībām saskaņā ar Reglamenta 13., 191. 
pantu vai 198. panta 2. punktu vai pirms piedalīšanās oficiālā delegācijā saskaņā ar Reglamenta 
68. pantu vai 198. panta 2. punktu. 

2. pants
Kvestoru pārziņā ir reģistrs, kur katrs deputāts personīgi un sīki deklarē:

a) savu profesionālo darbību, kā arī jebkurus citus algotus pienākumus vai darbību,

b) algu, kuru viņš saņem, pildot pilnvaras kādā citā parlamentā; 

c) jebkuru finansiālu un materiālu palīdzību vai pakalpojumus, ko deputāts papildus 
Parlamenta piešķirtajiem līdzekļiem saņem no trešajām personām saistībā ar viņa politisko 
darbību, identificējot šīs trešās personas. 

Deputāti atturas pieņemt jebkādas citas dāvanas vai ziedojumus savu pilnvaru laikā.

Deputāti ir personīgi atbildīgi par reģistrā iekļautajām deklarācijām un tās katru gadu precizē.

Prezidijs var periodiski sagatavot to ziņu sarakstu, kuras jādeklarē reģistrā.

Ja deputāts pēc atbilstoša pieprasījuma nepilda deklarēšanas pienākumu a) un b) apakšpunkta 
nozīmē, Parlamenta priekšsēdētājs viņam vēlreiz atgādina, ka deklarācija jāiesniedz divu 
mēnešu laikā.  Ja norādītajā laikā deputāts nav iesniedzis deklarāciju, viņa vārdu un izdarīto 
pārkāpumu pēc termiņa beigām publicē katras sesijas pirmās dienas protokolā. Ja deputāts 
atsakās iesniegt deklarāciju arī pēc tam, kad informācija par viņa izdarīto pārkāpumu ir 
publicēta, Parlamenta priekšsēdētājs piemēro Reglamenta 153. panta noteikumus, lai attiecīgo 
deputātu atstādinātu.

Deputātu grupējumu vadībai neatkarīgi no tā, vai tās ir darba grupas ar dažādu politisko grupu 
deputātu piedalīšanos vai citi neoficiāli deputātu grupējumi, jādeklarē naudā vai natūrā 
(piemēram, sekretariāta pakalpojumi) saņemtā palīdzība, kura būtu jādeklarē atbilstoši šim 
pantam, ja deputāts to saņemtu individuāli. 

Kvestori ir atbildīgi par reģistru un izstrādā detalizētus noteikumus par tās palīdzības 
deklarēšanu, ko iepriekšminētie grupējumi saņem no ārpuses.


