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Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos — Reglaments1 
 
1. pants. Padomdevēja komiteja deputātu r īcības jautājumos 
 
Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos (turpmāk „Padomdevēja 
komiteja”) veic pienākumus, kas tai noteikti Eiropas Parlamenta Reglamenta 
I pielikuma 7. un 8. pantā (Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodekss finansiālo 
interešu un interešu konfliktu jomā — turpmāk „Rīcības kodekss”). 
 
2. pants. Pilnvaru termiņš 
 
Padomdevējas komitejas locekļu pilnvaru termiņš sakrīt ar tā Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja pilnvaru termiņu, kurš viņus iecēlis amatā. 
 
3. pants. Priekšsēdētājs 
 
Katrs Padomdevējas komitejas loceklis uzņemas priekšsēdētāja pienākumus uz sešiem 
mēnešiem rotācijas kārtībā. Principā rotācija notiek lejupejošā secībā atkarībā no to 
politisko grupu lieluma, kuru locekļi veido Padomdevēju komiteju. 
 
4. pants. Padomdevējas komitejas sanāksmes 
 
1. Parasti Padomdevēja komiteja rīko sanāksmes vismaz reizi mēnesī. 
 
2. Padomdevējas komitejas ārkārtas sanāksmes var sasaukt priekšsēdētājs, vai arī tās 

var sasaukt pēc Padomdevējas komitejas locekļu vairākuma pieprasījuma. 
 
3. Padomdevējas komitejas sanāksmes ir slēgtas. 
 
4. Tikai Padomdevējas komitejas sekretariātam, norīkotajam palīgpersonālam un 

tulkiem ir atļauts piedalīties šīs komitejas sanāksmēs. 
 
5. pants. Padomdevējas komitejas lēmumi 
 
1. Padomdevēja komiteja lēmumus pieņem pēc vienprātības principa.  Ja tas nav 

iespējams, komiteja lēmumu pieņem ar tās locekļu balsu vairākumu. 
 
2. Padomdevējas komitejas loceklis vai locekļi, kas nepiekrīt Padomdevējas 

komitejas ieteikumam, kurš sagatavots Parlamenta priekšsēdētājam par iespējamu 
Rīcības kodeksa pārkāpumu, var iesniegt mazākuma ieteikumu, ko Parlamenta 
priekšsēdētājam nosūta kopā ar Padomdevējas komitejas vairākuma ieteikumu. 

 
3. Citus lēmumus, kas neattiecas uz ieteikumu Parlamenta priekšsēdētājam par 

iespējamu Rīcības kodeksa pārkāpumu, Padomdevēja komiteja var pieņemt 
rakstiskā procedūrā. Šādos gadījumos Padomdevējas komitejas priekšsēdētājs 
pārējiem komitejas locekļiem izsūta informatīvu paziņojumu, kurā izklāstīts 
izskatāmais jautājums un iekļauts lēmuma projekts. Padomdevējas komitejas 

                                                 
1 Pieņemts Padomdevējas komitejas 2012. gada 7. marta sanāksmē; grozīts 2012. gada 9. oktobrī. 
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locekļiem 48 stundu laikā teksta projekts jāapstiprina vai tas jānoraida, vai arī 
jāierosina grozījumi. Rakstiskā procedūrā pieņemtus lēmumus ieraksta 
Padomdevējas komitejas nākamās sanāksmes protokolā. 

 
4. Kvorums ir sasniegts, ja lēmuma pieņemšanā piedalās trīs Padomdevējas 

komitejas locekļi. 
 
6. pants. Eiropas Parlamenta deputātu pieprasījumi sniegt norādījumus 
 
Padomdevēja komiteja 30 kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 
komitejas priekšsēdētāja parakstītā konfidenciālā vēstulē atbild uz visiem deputātu 
pieprasījumiem sniegt norādījumus par Rīcības kodeksa noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu. Pieprasījumus iesniedz tikai rakstiski un nosūta Padomdevējai komitejai 
uz tās e-pasta adresi. 
 
7. pants. Iespējamie Rīcības kodeksa pārk āpumi 
 
1. Kad Parlamenta priekšsēdētājs Padomdevējai komitejai ir nodevis izskatīšanai 

jautājumu par to, ka Eiropas Parlamenta deputāts, iespējams, ir pārkāpis Rīcības 
kodeksu, Padomdevēja komiteja vienu no tās locekļiem, kurš var būt arī 
priekšsēdētājs, ieceļ par referentu iespējamā pārkāpuma lietā. Referents nav no tās 
pašas politiskās grupas, kurai pieder deputāts, kas varētu būt pārkāpis Rīcības 
kodeksu. 

 
2. Kad Padomdevēja komiteja izvērtē iespējamo Rīcības kodeksa pārkāpumu, 

attiecīgā deputāta uzklausīšana var notikt tikai tad, ja tajā piedalās visi komitejas 
locekļi. Izņēmuma gadījumos komiteja var pilnvarot referentu, lai viņš uzklausa 
deputātu. 

 
3. Referents izskatīšanai Padomdevējā komitejā sagatavo Parlamenta 

priekšsēdētājam paredzēta ieteikuma projektu par iespējamo Rīcības kodeksa 
pārkāpumu. Ieteikuma projektā izklāsta lietas faktus, attiecīgā deputāta sniegtos 
argumentus, šo faktu un argumentu novērtējumu un secinājumu. Secinājumā 
nosaka, vai Rīcības kodekss ir pārkāpts, un tajā iekļauj padomu par to, kā, 
iespējams, vajadzētu rīkoties, un ieteikumu Parlamenta priekšsēdētājam par 
iespējamo lēmumu. 

 
4. Ja attiecīgais deputāts saskaņā ar Reglamenta 154. pantu ir sācis iekšējās 

pārsūdzības procedūru, komitejas priekšsēdētājs un/vai referents var lūgt atļauju 
piedalīties Prezidija sanāksmē, kurā pārsūdzību izskata. 

 
8. pants. Ārēja ekspertīze 
 
Padomdevējas komitejas pieprasījumi ārējiem ekspertiem sniegt konsultāciju var 
attiekties tikai uz konsultācijām par Rīcības kodeksa 2., 3., 4. un 5. panta noteikumu 
interpretāciju un piemērošanu. 
 
9. pants. Gada ziņojums 
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1. Padomdevēja komiteja pieņem gada ziņojumu pirms trešās sanāksmes pēc tā 
kalendārā gada, uz kuru šis gada ziņojums attiecas. 

 
2. Gada ziņojumu nosūta visiem Eiropas Parlamenta deputātiem un publicē Eiropas 

Parlamenta vietnē. 


