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Eiropas Parlaments
Prezidentūras ģenerāldirektorāts

Plenārsēžu direktorāts
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plenārsēde: rokasgrāmata

1. PIENĀKUMU SADALE PLENĀRSĒDĒ

1.1. PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Parlamenta priekšsēdētāja pienākumi (22. pants)

Parlamenta priekšsēdētājs vada visu Parlamenta un tā struktūrvienību darbu, un viņš ir pilnībā
pilnvarots vadīt Parlamenta sēdes un nodrošināt to pienācīgu norisi.

Sēdes priekšsēdētājs atklāj, pārtrauc un slēdz sēdes, nodrošina Reglamenta ievērošanu, uztur
kārtību, dod vārdu, paziņo par debašu slēgšanu, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas
rezultātus.

Priekšsēdētāja ievēlēšana (15. un 16. pants)

Priekšsēdētāju ievēlē aizklātā balsošanā. Kandidātus drīkst izvirzīt tikai politiskā grupa vai vismaz
40 deputāti. Pirms katras balsošanas kārtas kandidātu vārdus iesniedz deputātam, kurš saskaņā ar
14. pantu uz laiku pilda priekšsēdētāja pienākumus un kurš tos paziņo Parlamentam. Ja pēc trim
balsošanas kārtām neviens kandidāts nesaņem absolūtu nodoto balsu vairākumu, ceturtajā kārtā
piedalās tikai tie divi kandidāti, kas trešajā kārtā ieguvuši vislielāko balsu skaitu.

Ja balsu skaits ir vienāds, ievēlē gados vecāko kandidātu.

Tiklīdz priekšsēdētājs ir ievēlēts, pagaidu priekšsēdētājs atbrīvo priekšsēdētāja vietu. Atklāšanas runu
var teikt tikai ievēlētais priekšsēdētājs.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-022+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-015+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-016+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-014+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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1.2. PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKI

Priekšsēdētāja vietnieku pienākumi (23. pants)

Priekšsēdētāja vietnieki aizstāj priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, gadījumā, ja viņš nespēj veikt
savus pienākumus vai vēlas piedalīties debatēs.

Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (15. un 17. pants)

Priekšsēdētāja vietniekus ievēlē pēc priekšsēdētāja ievēlēšanas. Ir jāaizpilda četrpadsmit šī amata
vietas. Priekšsēdētāja vietniekus ievēlē aizklātā balsošanā. Kandidātus drīkst izvirzīt tikai politiskā
grupa vai vismaz 40 deputāti. Kandidātus paziņo par ievēlētiem pirmajā kārtā, ja viņi ir saņēmuši
absolūtu balsu vairākumu un ir to četrpadsmit vai mazāk kandidātu vidū, kuri ir ieguvuši vislielāko
balsu skaitu.

Otrā balsošanas kārta tiek rīkota, ja pēc pirmās kārtas amata vietas neizdodas aizpildīt. Ja ir
nepieciešama trešā balsošanas kārta, kandidātus atlikušajās brīvajās vietās ievēlē ar vienkāršu balsu
vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, paziņo, ka ir ievēlēti gados vecākie kandidāti.

Ja izvirzīto kandidātu skaits nepārsniedz brīvo vietu skaitu, kandidātus var ievēlēt ar aklamāciju. Šādā
gadījumā viņu hierarhisko secību nosaka aizklātā balsošanā.

1.3. AMATA PILNVARU LAIKS

Amata pilnvaru laiks — ilgums (19. pants)

Priekšsēdētāja un viņa vietnieku pilnvaru laiks ir divarpus gadi.

Amata pilnvaru laiks — brīvās vietas (20. pants)

Ja jāaizstāj Parlamenta priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, viņus ievēlē saskaņā ar iepriekš
aprakstītajiem noteikumiem.

Ja atbrīvojas Parlamenta priekšsēdētāja vieta, līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai priekšsēdētāja
funkcijas pilda pirmais priekšsēdētāja vietnieks.

1.4. PAGAIDU PRIEKŠSĒDĒTĀJS (14. pants)

Līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai sēdi vada iepriekšējais priekšsēdētājs vai, ja tas nav iespējams, kāds
no iepriekšējiem priekšsēdētāja vietniekiem hierarhiskā secībā, vai, ja viņu nav klāt, deputāts, kas
visilgāk bijis amatā.

Kad sēdi vada pagaidu priekšsēdētājs, apspriest var tikai tos jautājumus, kas attiecas uz Parlamenta
priekšsēdētāja ievēlēšanu un deputātu pilnvaru pārbaudi.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-023+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-015+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-017+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-019+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-020+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-014+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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1.5. PREZIDIJS

Prezidija sastāvs (24. pants)

Prezidiju veido Parlamenta priekšsēdētājs un četrpadsmit priekšsēdētāja vietnieki.

Prezidija pienākumi (25. pants)

Prezidijs pieņem finansiālus, organizatoriskus un administratīvus lēmumus par deputātiem un
lēmumus par Parlamenta, tā sekretariāta un struktūrvienību iekšējo organizāciju. Tas arī risina
jautājumus, kas attiecas uz sēžu norisi.

1.6. PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCE

Priekšsēdētāju konferences sastāvs (26. pants)

Priekšsēdētāju konferenci veido Parlamenta priekšsēdētājs un politisko grupu priekšsēdētāji.

Parlamenta priekšsēdētājs uzaicina vienu deputātu, kas pārstāv pie politiskajām grupām nepiederošos
deputātus, piedalīties Priekšsēdētāju konferences sanāksmēs, kurās viņš piedalās bez balsstiesībām.

Priekšsēdētāju konferences pienākumi (27. pants)

Priekšsēdētāju konference cita starpā pieņem Parlamenta sesiju darba kārtības projektus un galīgos
darba kārtības projektus.

1.7. KOMITEJU PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCE (29. un 149. pants)

Komiteju priekšsēdētāju konferenci veido visu pastāvīgo vai pagaidu komiteju priekšsēdētāji.

Komiteju priekšsēdētāju konference sniedz ieteikumus Priekšsēdētāju konferencei par sesiju darba
kārtību sagatavošanu.

1.8. DEPUTĀTI

Vietu sadalījums sēžu zālē (36. pants)

Priekšsēdētāju konference lemj par vietu sadalījumu sēžu zālē politiskajām grupām, pie politiskajām
grupām nepiederošajiem deputātiem un Eiropas Savienības iestādēm.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-024+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-025+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-026+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-027+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-029+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-036+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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Sēdvietu izvietojums

Atjaunināts izvietojums tiek izplatīts un publicēts plenārsēdes tīmekļa vietnē par katru sesiju.

1.9. POLITISKĀS GRUPAS (32. pants)

Deputāti var apvienoties grupās saskaņā ar savu politisko pārliecību. Politiskajā grupā ir jābūt
deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu. Minimālais deputātu skaits, lai izveidotu
politisko grupu, ir 25 deputāti.

Deputāts var darboties tikai vienā politiskajā grupā.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-032+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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2. PLENĀRSESIJU ORGANIZĒŠANA

Parlaments katru mēnesi Strasbūrā piedalās četru dienu ilgā sesijā (no pirmdienas līdz ceturtdienai).
Papildu sesijas rīko Briselē.

Katrai sesijai sagatavo darba kārtību.

2.1. PARLAMENTA GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS

Parlamenta sasaukums (145. pants)

Parlamenta sasaukums saskan ar deputāta pilnvaru laiku, kas ilgst piecus gadus.

Parlamenta sasaukšana (146. pants)

Parlaments bez īpaša paziņojuma sanāk katru gadu marta otrajā otrdienā un nosaka, cik ilgi būs
pārtraukumi starp gadskārtējām sesijām.

Parlaments bez īpaša paziņojuma turklāt sanāk pirmajā otrdienā pēc tam, kad ir pagājis viens
mēnesis kopš Eiropas Parlamenta ievēlēšanas.

Priekšsēdētājs izņēmuma kārtā var arī pēc savas iniciatīvas vai pēc deputātu vairākuma, Komisijas vai
Padomes pieprasījuma ārpus kārtas sasaukt Parlamentu.

Parlamenta sesiju grafiks

Parlamenta ikgadējo plenārsesiju grafiku pieņem plenārsēdē.

Gadskārtējās sesijas, sesijas, sēdes (145. pants)

Gadskārtējā sesija ir viena gada periods. Sesijas ir sanāksmes, kuras Parlaments parasti sasauc katru
mēnesi. Sesijas sīkāk iedala ikdienas sēdēs.

Vienlaicīgi ar plenārsēdi notiekošas sanāksmes

Tā kā plenārsēdes ir galvenais Parlamenta deputātu forums, vienlaikus ar tām parasti nedrīkst notikt
neviena cita sanāksme.

2.2. DARBA KĀRTĪBA

Darba kārtība

Katrai sesijai publicē:
 darba kārtības projektu;
 galīgo darba kārtības projektu;
 darba kārtību.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-146+DOC+XML+V0//LV&amp;language=LV&amp;navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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Darba kārtības projekts (149. pants)

Nākamās sesijas darba kārtības projektu pieņem Priekšsēdētāju konference savā otrajā pēdējā
sanāksmē pirms attiecīgās sesijas. To tulko, izdrukā un izplata visās oficiālajās valodās un publicē
plenārsēdes tīmekļa vietnē.

Galīgais darba kārtības projekts (149. pants)

Pēc tam, kad Priekšsēdētāju konference ir izvērtējusi visus pieprasījumus veikt grozījumus darba
kārtības projektā, kurus ierosinājušas politiskās grupas, tā pēdējā sanāksmē pirms attiecīgās sesijas
pieņem galīgo darba kārtības projektu. To tulko, izdrukā un izplata visās oficiālajās valodās un publicē
plenārsēdes tīmekļa vietnē.

Darba kārtības pieņemšana (152. pants)

Katras sesijas sākumā Parlaments pieņem lēmumu par galīgo darba kārtības projektu.

Komiteja, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var iesniegt grozījumu priekšlikumus, un šos
priekšlikumus iesniedz priekšsēdētājam vismaz vienu stundu pirms sesijas sākuma. Parlamenta
priekšsēdētājs var uz vienu minūti dot vārdu katra priekšlikuma iesniedzējam, vienam runātājam par
un vienam — pret priekšlikumu.

Tādējādi pieņemtā darba kārtība ietver:

 norādi uz dažādām Parlamenta procedūrām (norādot secību, kādā notiks balsošana par darba
kārtības punktiem);

 debašu un citu jautājumu sarakstu;
 sīkāku informāciju par katru jautājumu (atsauces dokumenti un procedūra);
 uzstāšanās ilgumu;
 ar darba kārtības jautājumiem saistīto dokumentu iesniegšanas termiņus un termiņus, līdz kuriem

jāiesniedz pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un/vai pēc saraksta.

To tulko, izdrukā un izplata visās oficiālajās valodās un publicē plenārsēdes tīmekļa vietnē.

Grozījumu izdarīšana darba kārtībā

Reglaments paredz, ka pieņemto darba kārtību var grozīt tikai šādos trijos gadījumos:
 ja ir jāpiemēro steidzamības procedūra saistībā ar likumdošanas priekšlikumu (154. pants);
 ja ir priekšlikumi attiecībā uz darba kārtību (sk. 187. līdz 191. pantu);
 pēc priekšsēdētāja ierosinājuma (priekšsēdētājs šādu priekšlikumu iesniegs tikai tad, ja ir panākta

vienošanās ar politiskajām grupām).

Ja pieprasījumu grozīt darba kārtību noraida, to nevar iesniegt atkārtoti tās pašas sesijas laikā.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-152+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-187+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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2.3. DEBATES

Laika grafiks

Plenārsēžu debatēm var sekot līdzi tiešsaistē plenārsēdes tīmekļa vietnē. Turpmāko debašu
provizoriskais grafiks un runātāju saraksts tiek publicēts un atjaunināts reāllaikā.

Debašu vai balsošanas atlikšana (190. pants)

Sākoties debatēm par kādu no darba kārtības jautājumiem, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var
iesniegt priekšlikumu atlikt debates līdz kādam noteiktam laikam. Par šo priekšlikumu balso
nekavējoties.

Priekšsēdētājam vismaz 24 stundas iepriekš paziņo par nodomu ierosināt debašu atlikšanu.

Ja šo priekšlikumu pieņem, Parlaments pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Atliktās debates
atsāk noteiktajā laikā. Ja priekšlikumu noraida, to nevar vēlreiz ierosināt tās pašas sesijas laikā.

Pirms balsošanas vai balsošanas laikā politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var arī iesniegt
priekšlikumu atlikt balsošanu, un šādā gadījumā par priekšlikumu balso nekavējoties.

Debašu slēgšana (189. pants)

Pēc priekšsēdētāja priekšlikuma vai pēc politiskās grupas vai vismaz 40 deputātu pieprasījuma sēdi
var slēgt, pirms visiem sarakstā esošajiem runātājiem ir ticis dots vārds. Par šādu priekšlikumu vai
pieprasījumu balso nekavējoties.

Ja tiek iesniegts priekšlikums vai pieprasījums, uzstāties var tikai viens deputāts no katras politiskās
grupas, kurš vēl nav piedalījies debatēs. Pēc šīm noslēguma runām debates tiek slēgtas, un pēc tam
Parlaments balso par apspriežamo jautājumu, ja vien attiecīgajam balsojumam iepriekš nav bijis
noteikts cits laiks.

Ja priekšlikumu vai pieprasījumu noraida, tikai priekšsēdētājs to var atkārtoti iesniegt tās pašas sesijas
laikā.

2.4. TERMIŅI

Grozījumu iesniegšanas termiņš

Grozījumi tekstiem, par kuriem balso plenārsēdē, parasti ir jāiesniedz līdz trešdienas pusdienlaikam
nedēļu pirms sesiju sākuma Strasbūrā un Briselē.

Sesiju laikā var pieņemt citus termiņus, jo īpaši attiecībā uz jauniem punktiem, kas iekļauti galīgajā
darba kārtības projektā vai darba kārtībā.

Termiņus publicē attiecīgās sesijas darba kārtībā un plenārsēdes tīmekļa vietnē.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-189+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
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Termiņi, līdz kuriem jāiesniedz pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām vai pēc saraksta

Politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var pieprasīt balsot atsevišķi, pa daļām vai pēc saraksta.
Pieprasījums ir jāiesniedz rakstiski pirms attiecīgā darba kārtībā norādītā termiņa (parasti divas
dienas pirms balsošanas).

Ja Parlaments balso par ziņojumu ar vienu un/vai galīgu balsojumu, balsošana notiek pēc saraksta
(179. pants). Minētais neattiecas uz ziņojumiem ar deputāta imunitāti saistīto procedūru ietvaros
(9. pants).

Ar likumdošanas procedūrām saistītie termiņi

Ar likumdošanas procedūru īstenošanu saistītos termiņus paziņo priekšsēdētājs, un tie ir saistoši.
Reglamentā likumdošanas procedūrām noteiktos termiņus var aprēķināt, pamatojoties uz šiem
paziņojumiem. Detalizēts paziņojumu izklāsts ir pieejams attiecīgās sēdes protokolā.

2.5. STEIDZAMI GADĪJUMI (154. pants)

Padome, Komisija, Parlamenta priekšsēdētājs, komiteja, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var
prasīt, lai Parlaments rīko steidzamas debates par priekšlikumu, par kuru jāapspriežas ar Parlamentu.
Šāds pieprasījums jāiesniedz rakstiski, un tam jābūt pamatotam.

Priekšsēdētājs informē Parlamentu par pieprasījumu, un balsošana par to notiek nākamajā sēdē.

Ja pieprasījumu pieņem, priekšsēdētājs nosaka debašu (ja tās ir jārīko) un balsošanas laiku.
Steidzamas debates var rīkot bez ziņojuma sagatavošanas vai izņēmuma gadījumā — pamatojoties
uz atbildīgās komitejas mutisku ziņojumu.

Skatīt arī "Procedūra bez grozījumiem vai debatēm" (sadaļā 5.3. "Balsošanas procedūra") un
"Grozījumi — vienkāršota procedūra" (sadaļā 5.1. "Grozījumi").

2.6. SVINĪGĀS SĒDES

Svinīga sēde ir sēde, ko rīko par godu oficiālai (piem., valsts galvas vai ministru prezidenta) vizītei, kas
tiek rīkota pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma. Tajā oficiālais viesis uzrunā Parlamentu no tieši šim
nolūkam novietotas tribīnes.

Saharova balva

Kopš 1988. gada Eiropas Parlaments piešķir ikgadējo Saharova balvu par domas brīvību, lai paustu
atzinību tādiem cilvēkiem kā Andrejs Saharovs, vai organizācijām, kas velta savus centienus, lai
aizsargātu cilvēktiesības un pamatbrīvības un cīnītos pret apspiešanu un netaisnību. Šī balva katru
gadu tiek pasniegta svinīgā Parlamenta sēdē, kas parasti notiek decembrī.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-179+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/minutes.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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3. SANĀKŠANAS VIETA, SĒŽU ZĀLE, BALKONI
Parlaments katru mēnesi Strasbūrā piedalās četru dienu ilgā sesijā (no pirmdienas līdz ceturtdienai).
Papildu sesijas rīko Briselē.

Katrai sesijai sagatavo darba kārtību.

Pieeja sēžu zālei

Saskaņā ar 157. pantu sēžu zālē var ienākt tikai Parlamenta deputāti, Komisijas un Padomes locekļi,
Parlamenta ģenerālsekretārs, darbinieki un eksperti vai Eiropas Savienības ierēdņi, kuri tur veic
oficiālus pienākumus.

Politisko grupu darbiniekiem piešķir noteiktu vietu skaitu sēžu zālē. Viņi tur var ienākt vienīgi
gadījumos, kad ir jāpalīdz deputātiem veikt viņu pienākumus sēžu zālē. Viņiem ir jāuzrāda speciāla
caurlaide, kas visu laiku jānēsā redzamā veidā.

Parlamenta ierēdņi drīkst ienākt sēžu zālē tikai izņēmuma gadījumos un tikai tad, kad ir jāpalīdz
deputātiem veikt viņu pienākumus sēžu zālē. Viņiem ir jāuzrāda speciāla caurlaide, kas visu laiku
jānēsā redzamā veidā.

Tikai Parlamenta tehniskie darbinieki priekšsēdētāja vadībā drīkst izdalīt ar Parlamenta darbu saistītus
dokumentus.

Pieteikumi grupu apmeklējumiem

Pieteikumus grupu apmeklējumiem var nosūtīt uz zemāk norādīto adresi.

Apmeklējumiem Briselē un Strasbūrā laikā, kad notiek plenārsēdes:

EUROPEAN PARLIAMENT
Visits and Seminars

PHS 01C003
rue Wiertz 60
1047 Brussels

BELGIUM
Tālr.: +32/2 284 21 03
Fakss:+32/2 284 35 30

Apmeklējumiem Strasbūrā laikā, kad plenārsēdes nenotiek:

EUROPEAN PARLIAMENT
Strasbourg Office

BP 1024 F
67070 Strasbourg Cedex

FRANCE
Tālr.: +33/3 88 17 20 01 / +33/3 88 17 20 08

Fakss: +33/3 88 17 51 84

Turklāt var izmantot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, kas pieejama šeit:

http://www.europarl.europa.eu/visiting/lv/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/visiting/lv/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html
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Piekļuve apmeklētāju balkoniem

Parlamenta debates ir publiskas, izņemot gadījumus, kad asambleja pieņem pretēju lēmumu.

Balkonos drīkst ielaist tikai personas, kuras saņēmušas Parlamenta priekšsēdētāja vai attiecīgo
Ģenerālsekretariāta dienestu atļauju.

Protokola nodaļa vienmēr rezervē vietas oficiālām delegācijām, diplomātiskā korpusa pārstāvjiem,
valstu parlamentu deputātiem un citām ievērojamām personām. Pieteikumus iekļūšanai Parlamentā
jāiesniedz Prezidentūras ģenerāldirektorāta Protokola nodaļai. Parasti tikai šādas personas ielaiž
oficiāliem viesiem paredzētajās vietās balkonā.

Akreditētiem preses pārstāvjiem ir pastāvīgi rezervētas vietas. Viņu iekļūšana balkonos notiek
saskaņā ar noteikumiem par fotogrāfu un televīzijas grupu darbu Parlamenta telpās.

Apmeklētāju grupām, ko ielūdzis Parlamenta deputāts, ir pastāvīgi rezervētas vietas. Pieteikumus
iekļūšanai balkonos ir jāiesniedz Komunikācijas ģenerāldirektorāta Apmeklējumu un semināru nodaļai.
Atļaujas ir derīgas uz noteiktu laiku, kas nevar būt ilgāks par stundu.

Protokola nodaļa un Apmeklējumu un semināru nodaļa savlaicīgi nodod Plenārsēžu organizēšanas un
pārraudzības nodaļai detalizētu informāciju par balkonos esošajām oficiālajām delegācijām vai
apmeklētāju grupām, lai sanāksmes vadītājs būtu informēts par klātesošajām personām.

Grupas, kuras ielūguši deputāti un kurās ir mazāk par deviņiem cilvēkiem, un citus apmeklētājus
balkonos ielaiž tad, ja tur ir brīvas vietas. Šīm grupām jābūt Drošības nodaļas Akreditācijas centra
izsniegtai caurlaidei. Šādas caurlaides izsniedz tikai uz attiecīgās dienas sēdi, un tās maksimālais
derīguma termiņš ir viena diena. Pēc pieprasījuma caurlaides ir jāuzrāda.

Parlamenta ierēdņu, politisko grupu darbinieku, deputātu palīgu vai ilgtermiņa apmeklētāju iekļūšana
sēžu zālē ir atkarīga no brīvo vietu skaita balkonos.

Ja nepieciešams, viņu rīcībā var nodot atsevišķu telpu, kur iespējams vērot tiešraidi no sēžu zāles.

Mazgadīgus bērnus balkonos parasti neielaiž.

Caurlaides iekļūšanai balkonos un īpašās caurlaides

Parlamenta Apmeklējumu un semināru nodaļa ir atbildīga par caurlaižu izsniegšanu apmeklētāju
grupām un ārējiem apmeklētājiem individuāli iekļūšanai balkonos parastajās sēdēs.

Caurlaides darbinieki izsniedz apmeklējumu dienesta uzņemšanas centrā. Šādas caurlaides izsniedz
tikai uz attiecīgās dienas sēdi, un tās ļauj uzturēties plenārsēžu balkonos ne ilgāk kā vienu stundu.

Oficiālo sēžu laikā par visiem balkoniem, izņemot presei paredzēto balkonu, atbild Protokola nodaļa.
Šo sēžu laikā visas parastās caurlaides vairs nav derīgas un iekļūt balkonos ir atļauts, tikai uzrādot
īpašu caurlaidi.

Pieteikumi īpašo caurlaižu saņemšanai vismaz divdesmit četras stundas pirms attiecīgās sēdes ir
jāiesniedz Eiropas Parlamenta Protokola nodaļai, kura var noteikt vietu skaita ierobežojumu katrai
pieteikuma iesniedzēju kategorijai vai izveidot prioritāšu sarakstu.

Pieteikumos ir jānorāda pieteikuma iesniedzēja vārds un statuss, nepieciešamais vietu skaits un
apmeklētāju vārds un statuss.
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Uzvedība sēžu zālē

Sēžu zāles balkonā ielaistās personas sēž un ievēro klusumu. Viņām ir jāatturas no jebkādas
darbības, kas aizskar Iestādes cieņu vai varētu traucēt plenārsēdes darbu.

Ir aizliegts izrādīt piekrišanu vai neapmierinātību (157. pants), kā arī fotografēt (izņemot gadījumus,
kad iepriekš ir saņemta atļauja, turklāt nedrīkst lietot papildu apgaismojuma ierīces vai zibspuldzes).

Vēl balkonos ir aizliegts lietot mobilos telefonus, smēķēt, ēst vai dzert.

Kad plenārsēdē izsludina klusuma brīdi, balkonos sēdošajiem ir jāpieceļas.

Balkonos atrodošās personas tiks informētas par Iestādes uzvedības noteikumiem, kas viņām ir
jāievēro.

Parlamenta darbinieki, kas atbild par balkoniem, var saukt pie kārtības vai, ja nepieciešams, izraidīt
jebkuru personu, kuras apģērbs vai uzvedība neatbilst šiem noteikumiem.

Filmēšana

Televīzijas un kino operatoriem, kā arī fotogrāfiem sesiju laikā ir pastāvīga iespēja iekļūt apmeklētāju
balkonos ar skatu uz sēžu zāli.

Caurlaides ar norādi T (Tribune — balkoni) uz katru sesiju izsniedz Preses dienesta Audiovizuālās
informācijas nodaļa.

Balkonos aizliegts lietot papildu apgaismojuma ierīces un zibspuldzes.

Oficiālās vizītes

Oficiālas vizītes parasti definē kā to valsts amatpersonu vizītes, kuras ir pieņēmušas ielūgumu no
attiecīgajām Parlamenta struktūrvienībām un kas šajās vizītēs pilda savus oficiālos pienākumus.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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4. DEBAŠU ORGANIZĒŠANA UN NORISE
Plenārsēžu struktūru galvenokārt veido debašu un balsošanas laiki (sīkāku informāciju par balsošanu
skatīt 5. nodaļā "Balsošanas organizēšana un norise").

Galvenās debates ir debates, kuras Priekšsēdētāju konference ir noteikusi par politiski ļoti nozīmīgām, un
parasti tās notiek Strasbūrā trešdienu rītos. Galveno debašu laikā nedrīkst vienlaicīgi organizēt citas
sanāksmes.

4.1. DEBAŠU VEIDI

Komiteju ziņojumi (plašas debates)

Par ziņojumu vispirms rīko debates, un pēc tam tas tiek nodots balsošanai. Plašām debatēm parasti ir
šāda struktūra:
 referents(-i);
 Padome (ja tā piedalās);
 Komisija;
 atzinumu sagatavotāji;
 runātāji, kas ir runātāju sarakstā;
 brīvais mikrofons;
 Komisija;
 Padome (ja tā piedalās);
 referents(-i).

Referentu runai tiek dotas sešas minūtes. Šis laiks netiek atskaitīts no politiskajām grupām piešķirtā laika.

Atzinumu sagatavotājiem tiek dots vārds (1 minūte). Šis laiks netiek atskaitīts no politiskajām grupām
piešķirtā laika.

Jāņem vērā, ka par ziņojumiem, kurus komiteja pieņēmusi ar ievērojamu balsu vairākumu, var balsot
tieši, nerīkojot debates (150. pants).

Komiteju ziņojumi (īss izklāsts) (150. un 151. pants)

Īsus izklāstus galvenokārt izmanto patstāvīgajiem ziņojumiem. Īsie izklāsti sastāv no referenta runas
(4 minūtes) un Komisijas atbildes, kam seko līdz 10 minūšu ilgas debates, kurās priekšsēdētājs var dot
vārdu deputātiem, kas to pieprasa, piemērojot brīvā mikrofona procedūru, uz laiku līdz 1 minūtei katram.

Līdzšinējā praksē īsi izklāsti tiek strukturēti šādi:
 referents — 4';
 brīvais mikrofons — 5' (aptuveni);
 Komisija — 5'.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-151+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES


13/32

LV

Citu iestāžu paziņojumi (123. pants)

Debates var rīkot par Eiropadomes, Padomes, Komisijas vai Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka /
Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumiem. Debates var tikt
noslēgtas ar rezolūciju.

Mutiski jautājumi Padomei un Komisijai (128. pants)

Mutiskus jautājumus var iesniegt komiteja vai politiskās grupas. Ja mutisku jautājumu iesniedz komiteja,
iesniedzējiem dod piecas minūtes, lai to izklāstītu. Debates var attiekties uz vairākiem mutiskajiem
jautājumiem, ko politiskās grupas iesniegušas par vienu tematu. Šādos gadījumos katram iesniedzējam
tiek dotas divas minūtes uzstāšanās laika.

Debates par vienu vai vairākiem jautājumiem, uz kuriem ir jāatbild mutiski, var tikt noslēgtas ar rezolūciju.

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (135. pants)

Vienreiz mēnesī ceturtdienas pēcpusdienā Strasbūrā Parlaments rīko debates par cilvēktiesību,
demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Katru reizi izvēlas trīs tematus. Tematu nevar iekļaut
šāda veida debašu darba kārtībā, ja tas jau ir iekļauts sesijas darba kārtībā. Kopējam debašu ilgumam
nevajadzētu pārsniegt 60 minūtes.

Debates uzsāk rezolūciju priekšlikumu iesniedzēji, kuriem tiek dots vārds (viena minūte katram). Pēc
viņiem vārds tiek dots runātājiem, kuri pārstāv politiskās grupas. Visās debatēs divas minūtes tiek
paredzētas brīvā mikrofona procedūrai. Debates slēdz Komisija.

Balsošana par rezolūciju priekšlikumiem debašu noslēgšanai notiek tūlīt pēc debatēm.

Ārkārtas debates (153. pants)

Reglamenta 153. pantā ir paredzēta iespēja organizēt ārkārtas debates par īpaši nozīmīgu jautājumu. Šīs
debates nedrīkst ilgt vairāk par sešdesmit minūtēm, un tās tiek slēgtas bez rezolūcijas pieņemšanas.

Praksē šo normu izmanto ļoti reti.

Jautājumu laiks (129. pants)

Katrā sesijā notiek 90 minūšu ilgs jautājumu laiks, kad Komisija sniedz atbildes, par vienu vai vairākiem
konkrētiem horizontāliem tematiem, par kuriem Priekšsēdētāju konference lēmumu pieņem vienu mēnesi
pirms sesijas.

Komisāru atbildības joma ir saistīta ar konkrēto horizontālo tematu vai tematiem, par kuriem viņiem tiks
uzdoti jautājumi. Katrā sesijā var piedalīties ne vairāk kā divi komisāri, bet ir iespējams piedalīties vēl
vienam komisāram atkarībā no jautājumu laikam izvēlētā konkrētā horizontālā temata vai tematiem.

Deputātus, kas uzdod jautājumu kādam no komisāriem, izvēlas ar lozēšanu šādā veidā:
 vienu stundu pirms jautājumu laika sākuma pie sēžu zāles ieejas novieto lozēšanas kasti;
 deputāti, kas vēlas uzdot jautājumu, uzraksta savu vārdu uz veidlapas un ievieto to lozēšanas kastē;
 deputāti, kas vēlas uzdot jautājumu, var iesniegt ne vairāk kā vienu veidlapu;
 Parlamenta priekšsēdētājs pasludina jautājumu laiku par atklātu un aizver lozēšanas kasti;

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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 Parlamenta priekšsēdētājs izvelk pa vienai lozējamai zīmei un aicina izlozēto deputātu uzdot savu
jautājumu kompetentajam komisāram.

Deputātam ir viena minūte laika, lai noformulētu jautājumu, un komisāram ir divas minūtes, lai uz to
atbildētu. Attiecīgais deputāts var uzdot 30 sekundes ilgu papildjautājumu, kam ir tiešs sakars ar galveno
jautājumu. Komisāram ir divas minūtes, lai atbildētu uz papildjautājumu.

Jautājumu laiks (129. pants)

Var organizēt īpašus jautājumu laikus, kad atbildes sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas
priekšsēdētāja vietnieks / augstais pārstāvis un Eirogrupas priekšsēdētājs.

Ierastā prakse ir tāda, ka jautājumu laikā ar Komisijas priekšsēdētāja piedalīšanos 60 minūšu ilgais laiks
tiek sadalīts divās daļās — pirmo daļu veido brīvie jautājumi, ko uzdod politisko grupu priekšsēdētāji vai
viņu pārstāvji par jebkuru tematu, un otrā ir veltīta konkrētam tematam, un tajā attiecīgās iestādes
pārstāvis atbild uz deputātu jautājumiem, izmantojot brīvā mikrofona procedūru. Pirmajā daļā uzstāšanās
laiks ir viena minūte katram jautājumam un 30 sekundes iespējamam papildu jautājumam. Otrajā daļā
deputātiem ir viena minūte, lai uzdotu savu jautājumu. Jautājumu laikā ar citiem pārstāvjiem tiek vienkārši
uzdoti jautājumi saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru. Attiecīgās iestādes pārstāvju atbildēm
nevajadzētu būt ilgākām par vienu minūti.

4.2. DEBATĒS IZMANTOTĀS PROCEDŪRAS

Brīvais mikrofons (162. panta 6. punkts)

Lai debates būtu spontānākas un deputāti tajās vairāk piedalītos, noteikts laiks ir veltīts īsām deputātu
runām (ne ilgāk kā minūti), piemērojot brīvā mikrofona procedūru. Tas notiek, kad visi runātāji no parastā
runātāju saraksta ir beiguši uzstāties, tieši pirms (attiecīgi) Komisijas, Padomes un referenta(-u)
noslēguma runām. Brīvajam mikrofonam darba kārtībā parasti ir atvēlētas piecas minūtes, tomēr saskaņā
ar 162. pantu priekšsēdētājs šo laiku var saīsināt vai pagarināt, ņemot vērā kopējo pieejamo laiku.

Deputātiem, kuri vēlas uzstāties saskaņā ar šo procedūru, būtu jāpievērš priekšsēdētāja uzmanība,
paceļot roku. Priekšroku parasti dod tiem deputātiem, kuri ir bijuši klāt visu debašu laiku un kuri vēl nav
izteikušies attiecīgā jautājuma debatēs vai debatēm atvēlētajā laikposmā. Kopumā priekšsēdētājs cenšas
nodrošināt, ka brīvā mikrofona debates ir līdzsvarotas un ka var izteikties dažādu politisko grupu un
valstu pārstāvji.

Izņēmuma kārtā, pieņemot galīgo darba kārtības projektu, Priekšsēdētāju konference var nolemt, ka
debatēs notiks tikai viena uzstāšanās kārta un ka nebūs ne brīvā mikrofona, ne zilās kartītes jautājumu.

Zilā kartīte (162. panta 8. punkts)

Priekšsēdētājs var dot vārdu deputātiem, kuri cita deputāta uzstāšanās laikā, paceļot zilo kartīti, pauž
vēlmi uzdot runātājam jautājumu, kas nav ilgāks par pusminūti, ja runātājs piekrīt un ja priekšsēdētājs
uzskata, ka tas neizjauks debašu kārtību.

Ja deputāts paceļ zilo kartīti, priekšsēdētājs, pirms viņš dod vārdu deputātam, kas pacēlis zilo kartīti, ja
viņš uzskata to par piemērotu, runātājam — parasti runas noslēgumā — vaicā, vai viņš vēlas uzklausīt
jautājumu. Deputātam, kas pacēlis zilo kartīti, ir 30 sekundes, lai uzdotu jautājumu, un sākotnējam
runātājam — 30 sekundes, lai atbildētu. Ja priekšsēdētājs to atļauj, runātāju var pārtraukt vairāki zilās
kartītes turētāji. Vienu debašu laikā deputāts var izmantot vairākus zilās kartītes pieprasījumus;
priekšsēdētājs pieņem lēmumu par to, vai apmierināt vai noraidīt šādus pieprasījumus. Zilās kartītes

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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turētājs var pārtraukt arī referentu vai runātāju, kas uzstājas, piemērojot brīvā mikrofona procedūru.
Pārējo iestāžu pārstāvjiem zilās kartītes jautājumus uzdot nevar.

Izņēmuma kārtā, pieņemot galīgo darba kārtības projektu, Priekšsēdētāju konference var nolemt, ka
debatēs notiks tikai viena politisko grupu runātāju uzstāšanās kārta un ka nebūs ne brīvā mikrofona, ne
zilās kartītes jautājumu.

4.3. UZSTĀŠANĀS PLENĀRSĒDĒ

Deputātiem, kuri vēlas uzstāties plenārsēdes darba kārtībā paredzētās debatēs, jāprasa, lai to politiskā
grupa piešķir tiem uzstāšanās laiku. Viņi var arī prasīt iespēju uzstāties saskaņā ar brīvā mikrofona
procedūru (skatīt 4.2. punktu). Uzstājoties Parlamentā, ikvienam deputātam, kurš ir tieši finansiāli
ieinteresēts debatēs apspriežamajā jautājumā, ir mutiski jāpaziņo savas intereses sanāksmes
dalībniekiem (I pielikuma 1. pants).

Deputāti, kas nav izteikušies debatēs, ne biežāk kā vienu reizi sesijā var iesniegt rakstisku deklarāciju,
kura nepārsniedz 200 vārdus, un to pievieno debašu stenogrammai (162. panta 12. punkts).

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (163. pants)

Katras sesijas pirmajā sēdē, pamatojoties uz Plenārsēžu organizēšanas un pārraudzības nodaļas
sagatavotu sarakstu, ne ilgāk kā 30 minūtes var uzstāties deputāti, kuri vēlas pievērst Parlamenta
uzmanību kādam svarīgam politiskam jautājumam; katram deputātam piešķirtais uzstāšanās laiks
nepārsniedz vienu minūti.

Zilās kartītes jautājumus vienu minūti ilgās uzstāšanās laikā uzdot nevar.

Personiski paziņojumi (164. pants)

Deputāti var lūgt vārdu, lai sniegtu personisku paziņojumu nolūkā atspēkot debašu laikā par viņiem
izteiktās piezīmes vai viedokļus, kurus viņiem piedēvē. Viņi var arī sniegt paziņojumu, lai precizētu savus
iepriekšējos izteikumus.

Parasti personiski paziņojumi nedrīkst būt ilgāki par trim minūtēm.

Priekšlikumi attiecībā uz procedūru (185. pants)

Par priekšlikumiem attiecībā uz procedūru, proti:

 par jautājuma nepieņemamību (187. pants);
 par nodošanu atpakaļ komitejai (188. pants);
 par debašu slēgšanu (189. pants);
 par debašu vai balsošanas atlikšanu (190. pants);
 par sēdes pārtraukšanu vai slēgšanu (191. pants),

tiek dots vārds pirms citiem lūgumiem dot vārdu.

Par šiem priekšlikumiem, neskaitot tā ierosinātāju, var izteikties tikai šādas personas: viens runātājs par
un viens runātājs pret priekšlikumu, kā arī atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai referents. Uzstāšanās
laiks nedrīkst būt ilgāks par vienu minūti.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-163+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-187+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-188+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-189+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-191+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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Plenārsēžu debašu mutiskais tulkojums (158. pants)

Plenārsēžu debates sinhroni tulko visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ja runātājs uzstājas valodā, kas nav viena no oficiālajām valodām, viņa runa netiks tulkota un to
neiekļaus debašu stenogrammā.

Runātāji var iepriekš iesniegt runas tekstu, ar kuru viņi uzstāsies plenārsēdē.

Mutiskās tulkošanas kabīņu un skaņu celiņu numuri:

1 DE
vācu valoda

2 EN
angļu valoda

3 FR
franču
valoda

4 IT
itāļu valoda

5 NL
nīderlandiešu
valoda

6 DA
dāņu valoda

7 EL
grieķu
valoda

8 ES
spāņu
valoda

9 PT
portugāļu
valoda

10 SU
somu
valoda

11 SV
zviedru
valoda

12 CS
čehu valoda

13 ET
igauņu
valoda

14 LV
latviešu
valoda

15 LT
lietuviešu
valoda

16 HU
ungāru
valoda

17 MT
maltiešu
valoda

18 PL
poļu valoda

19 SK
slovāku valoda

20 SL
slovēņu
valoda

21 BG
bulgāru
valoda

22 RO
rumāņu
valoda

23 GA
īru valoda

24 HR
horvātu
valoda

Runātāji

Deputāti pieceļas un runā no savas vietas, vēršoties pie priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka.

Runātāju saraksts (162. pants)

Uzstāšanās laiku nosaka visai sesijai, un to norāda attiecīgās sesijas darba kārtībā. Uzstāšanās laiku
sadala visām politiskajām grupām, pamatojoties uz to skaitlisko sastāvu.

Izmantojot politiskajām grupām piešķirto uzstāšanās laiku, tās sastāda runātāju sarakstu visām darba
kārtībā paredzētajām debatēm. Deputātiem, kuri vēlas uzstāties debatēs, ir jāinformē sava politiskā
grupa. Politiskās grupas norāda runātāju vārdus, viņu uzstāšanās secību un katram runātājam piešķirto
uzstāšanās laiku.

Plenārsēdes debašu struktūra

A. Debates par ziņojumu (parastā likumdošanas procedūra, piekrišanas procedūra, apspriežu
procedūra un patstāvīgie ziņojumi1)

1. Referents
2. Iespējams, Padome2

3. Komisija3

4. Iespējams, atzinumu sagatavotāji

1 Patstāvīgajiem ziņojumiem, kas nav īsi izklāsti.
2 Attiecībā uz ziņojumiem par tematiem, kas ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieka / augstā pārstāvja (VPC/HR)
kompetences jomā, uzstājas pēc referenta. Ja VPC/HR nevar piedalīties, viņš nolemj, vai viņu aizstās Padomes
prezidentvalsts pārstāvis vai Komisijas loceklis.
3 Turpat.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-158+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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5. Runātāji, kas ir runātāju sarakstā
6. Brīvais mikrofons
7. Komisija1

8. Iespējams, Padome2

9. Referents

B. Gadījumi, kad notiek īpašas debates par ziņojumiem

a) Citu iestāžu gada ziņojumi (132. pants)

1. Referents
2. Uzaicinātā iestāde
3. Iespējams, Komisija
(4.–9. punkts tāpat kā iepriekš A sadaļā)

b) Īsi izklāsti

1. Referents
2. Brīvais mikrofons
3. Komisija

c) Imunitātes atcelšana (IMM)

d) Reglamenta grozīšana (REG)

Parasti ne Padome, ne Komisija pēdējo divu veidu debatēs neuzstājas, tāpēc to struktūra ir šāda:

1. Referents
2. Runātāji, kas ir runātāju sarakstā
3. Brīvais mikrofons
4. Referents

C. Citas procedūras

a) Eiropadomes / Padomes / VPC/HR / Komisijas paziņojums(-i) (123. pants)

1. Attiecīgā(-ās) iestāde(-es)
2. Runātāji, kas ir runātāju sarakstā
3. Brīvais mikrofons
4. Attiecīgā(-ās) iestāde(-es)
5. Iespējams, viena uzstāšanās kārta apgrieztā secībā

b) Mutisks(-i) jautājums(-i) (128. pants)

1. Mutiskā(-o) jautājuma(-u) iesniedzējs(-i)
2. Attiecīgā(-ās) iestāde(-es)
3. Runātāji, kas ir runātāju sarakstā
4. Brīvais mikrofons
5. Attiecīgā(-ās) iestāde(-es)

c) Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (135. pants)

1 Turpat.
2 Turpat.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-132+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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1. Rezolūciju priekšlikumu iesniedzēji
2. Runātāji, kas ir runātāju sarakstā
3. Brīvais mikrofons
4. Komisija

D. Vispārīgi principi

1. Eiropadomei, Padomei, Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / augstajam pārstāvim, Komisijai un
uzaicinātajām iestādēm lūdz nepārsniegt tiem darba kārtībā atvēlēto uzstāšanās laiku.

2. Debatēs, kurām darba kārtībā ir paredzēta tikai viena uzstāšanās kārta, neizmanto brīvā mikrofona
procedūru un zilās kartītes jautājumu uzdošanu.

3. Secība, kādā uzstājas mutisko jautājumu (128. pants) vai rezolūciju priekšlikumu (135. pants)
iesniedzēji, ir attiecīgi jautājumu vai rezolūciju priekšlikumu iesniegšanas hronoloģiskā secība.

Maksimālo uzstāšanās laiku parasti nosaka šādi:

referents(-i) 6’ (4’+2’)
atzinuma(-u) sagatavotājs(-i) 1’
mutiska jautājuma iesniedzējs
– komitejas vārdā
– politiskās grupas vārdā

5’
2’

brīvais mikrofons 1’
balsojumu skaidrojumi
– grupas vārdā
– personīgi

183. pants
2’
1’

priekšlikums attiecībā uz procedūru 185. pants 1’
Reglamenta neievērošana 186. pants 1’
personiski paziņojumi 164. pants 3’

4.4. UZVEDĪBA SĒŽU ZĀLĒ

Saskaņā ar 11. pantu deputātu izturēšanos nosaka savstarpēja cieņa, ņemot vērā Eiropas Savienības
pamattekstos noteiktās vērtības un principus, aizsargājot Parlamenta cieņu un netraucējot ne Parlamenta
darba norisi, ne arī kārtību Parlamenta ēkās.

Rīcības noteikumi

Saskaņā ar Prezidija pieņemtajiem noteikumiem sēžu zālē aizliegts izmantot transparentus, izplatīt
lapiņas un izkārt pie sienām paziņojumus, izmantot mobilos tālruņus un smēķēt.

Saskaņā ar Reglamenta XV pielikumu:

1. Paciešama redzama rīcība, ja tā nav aizskaroša un/vai neslavu ceļoša, nav pārspīlēta un neizraisa
konfliktu, ir jānošķir no tādas, kura aktīvi traucē jebkuru Parlamenta darbību.

2. Deputātu atbildība iestājas, tiklīdz viņu nodarbinātās personas vai tās, kurām viņi ir atvieglojuši
iekļuvi Parlamentā, tā telpās pārkāpj deputātu rīcības noteikumus.

Ikvienu šo noteikumu neievērošanas gadījumu var uzskatīt par traucēšanu 165. panta nozīmē.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-183+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-186+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-011+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-15+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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Aizrādījumi (165. pants)

Priekšsēdētājs aizrāda ikvienam deputātam, kurš traucē sēdes norisi vai kura izturēšanās neatbilst
attiecīgajiem 11. panta noteikumiem par Rīcības kodeksa ievērošanu.

Ja pārkāpums atkārtojas, priekšsēdētājs vēlreiz aicina attiecīgo deputātu ievērot kārtību; šo aizrādījumu
ieraksta protokolā.

Ja traucējumi turpinās vai ja pārkāpumi atkārtojas, priekšsēdētājs var deputātam liegt vārdu un izraidīt no
sēžu zāles uz atlikušo sēdes laiku.

Ja sēdes laikā notiek nekārtības, kuras, iespējams, var apdraudēt Parlamenta darba norisi,
priekšsēdētājs, lai nodibinātu kārtību, uz kādu laiku var pārtraukt sēdi vai to slēgt.

Sankcijas (166. pants)

Ja īpaši nopietni tiek traucēta sēdes norise vai Parlamenta darbs, priekšsēdētājs pēc attiecīgā deputāta
uzklausīšanas pieņem motivētu lēmumu, ar kuru paziņo piemērotās sankcijas. Pirms sankciju
paziņošanas plenārsēdē par tām tiek paziņots attiecīgajam deputātam un to struktūrvienību, komiteju un
delegāciju vadītājiem, kurās minētā persona darbojas.

Sankciju veidi var būt šādi: rājiens, tiesību zaudējums uz laiku saņemt dienas naudu, dalības pagaidu
apturēšana Parlamenta darbībās vai deputāta darbības izbeigšana vienā vai vairākos Parlamenta
amatos.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-011+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-166+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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5. BALSOŠANAS ORGANIZĒŠANA UN NORISE
Balsošana plenārsēdē notiek pēc debatēm, parasti ap pusdienlaiku. Kvorums ir sasniegts, ja sēžu zālē ir
viena trešā daļa no deputātiem. Parasti Parlamentā balso, paceļot roku; priekšsēdētājs katru reizi
pārliecinās, vai ir sasniegts balsu vairākums. Šaubu gadījumā priekšsēdētājs prasa balsot ar
elektroniskās balsošanas iekārtas palīdzību.

Balsošanas beigās deputāti, kuri vēlas, var uzstāties, lai sniegtu balsojuma skaidrojumu.

5.1. GROZĪJUMI

Grozījuma mērķis var būt mainīt teksta (rezolūcijas priekšlikuma, normatīvās rezolūcijas projekta vai
tiesību akta priekšlikuma) daļu un tādējādi svītrot, pievienot vai aizstāt vārdus vai skaitļus attiecīgajā
tekstā. Tam ir jāatbilst noteiktiem pieņemamības kritērijiem.

Tikai atbildīgā(-ās) komiteja(-as), politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var iesniegt grozījumus
izskatīšanai plenārsēdē.

Grozījumu iesniedzējiem grozījumi ir jāparaksta un jāiesniedz rakstiski attiecīgajam Parlamenta
dienestam. Parlamenta darbinieki (Dokumentu iesniegšanas nodaļa) ir atbildīgi par grozījumu
koordinēšanu un apstrādi no to iesniegšanas brīža līdz brīdim, kad par tiem tiek balsots.

Skatīt arī "Grozījumu iesniegšanas termiņi" (2.4. sadaļā "Termiņi").

Grozījumi slejās

Pēc tam, kad Tiesību aktu direktorāts (juristi lingvisti) ir veicis grozījumu pārbaudi, atbildīgā komiteja tos
publicē, ņemot vērā paredzamo balsošanu plenārsēdē, un izplata, izmantojot plenārsēdes tīmekļa vietni.

Grozījumus iesniedz slejās (jaunais ierosinātais teksts atrodas labajā slejā).

Kompromisa grozījumi (61. panta 2. punkts, 173. un 174. pants)

Jēdzienu "kompromisa grozījumi" lieto divās dažādās situācijās:

 kad Komisija vai Padome un Parlaments, ko pārstāv atbildīgā komiteja, cenšas rast kompromisu
(61. panta 2. punkts, 69. pants un 73. pants);

 vai kad politiskās grupas cenšas savstarpēji rast kompromisu (173. un 174. pants).

Pirmajā gadījumā kompromisa grozījumu uzskata par standarta plenārsēdes grozījumu.

Otrajā gadījumā:

i) ja kompromisa grozījums ir iesniegts pēc debašu slēgšanas, priekšsēdētājs lemj par tā pieņemamību,
pārliecinoties, vai attiecīgais grozījums ietver kompromisu.

Šajā procesā viņš var apsvērt šādus vispārējos kritērijus:

 kompromisa grozījumi nedrīkst attiekties uz tām teksta daļām, par kurām līdz termiņa beigām netika
iesniegti grozījumi;

 kompromisa grozījumus iesniedz politiskās grupas, attiecīgo komiteju priekšsēdētāji vai referenti, vai
arī citu grozījumu iesniedzēji;

 ja ir iesniegti kompromisa grozījumi, pārējie par to pašu jautājumu iesniegtie grozījumi ir jāatsauc.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-061+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-173+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-061+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-069+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-073+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-173+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES


21/32

LV

ii) vienīgi priekšsēdētājs var ierosināt ņemt vērā kompromisa grozījumus. Priekšsēdētājam jāsaņem
Parlamenta piekrišana, vaicājot, vai Parlamentam nav iebildumu, ka notiek balsošana par kompromisa
grozījumu. Ja Parlamentam ir iebildumi, tas ar nodoto balsu vairākumu pieņem lēmumu, vai balsot par
kompromisa grozījumu.

Grozījumu iesniegšana un to izklāsts (169. pants)

Atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti (vai dažām procedūrām — viena desmitā daļa
no Parlamenta deputātiem) var iesniegt grozījumus izskatīšanai plenārsēdē.

Grozījumi ir jāiesniedz rakstiski, un grozījumu iesniedzējiem tie ir jāparaksta. Grozījumu iesniegšanas
termiņu nosaka priekšsēdētājs.

Debašu laikā grozījumu iesniedzējs vai ikviens cits deputāts, kuru grozījumu iesniedzējs iecēlis par savu
aizstājēju, var iepazīstināt ar grozījumiem.

Parasti grozījumu izvirza balsošanai tikai tad, ja tas ir nodrukāts un izplatīts visās oficiālajās valodās.
Tomēr Parlaments ar balsu vairākumu var nolemt balsot par šādu grozījumu tikai tad, ja 40 deputāti, vai
arī — ja sēdē piedalās mazāk nekā 100 deputātu — ja viena desmitā daļa neiebilst pret šādu lēmumu.

Plenārsēdē iesniegto grozījumu izskatīšana komitejās (175. pants)

Ja ziņojumam, ko paredzēts izskatīt plenārsēdē, ir iesniegti vairāk nekā 50 grozījumi un pieprasījumi
balsot pa daļām vai atsevišķi, priekšsēdētājs var lūgt atbildīgo komiteju sasaukt sanāksmi šo grozījumu
vai pieprasījumu izskatīšanai. Ja šajā posmā viena desmitā daļa komitejas locekļu nav nobalsojusi par
kādu grozījumu vai pieprasījumu balsot pa daļām vai atsevišķi, to balsošanai neizvirza.

Balsošanas kārtība par grozījumiem (174. pants)

Reglamentā ir paredzēta kārtība, kādā par iesniegtajiem grozījumiem balso plenārsēdē.

Ar Parlamenta attiecīgā dienesta (Dokumentu iesniegšanas nodaļas) palīdzību priekšsēdētājs sastāda
balsošanas sarakstu par katru tekstu, attiecībā uz kuru darba kārtībā ir paredzēta balsošana.

Skatīt arī "Balsošanas procedūra — otrais lasījums" (sadaļā 5.3. "Balsošanas procedūra").
Skatīt arī "Balsošanas procedūra — trešais lasījums" (sadaļā 5.3. "Balsošanas procedūra").

Ja divi vai vairāki grozījumi, kas attiecas uz vienu un to pašu teksta daļu, ir savstarpēji izslēdzoši,
vispirms balso par to, kurš visvairāk atšķiras no sākotnējā teksta, jo tam ir prioritāte. Ja šo grozījumu
pieņem, tas nozīmē, ka pārējie ir noraidīti. Ja šo grozījumu noraida, tad balso par nākamo grozījumu
prioritātes secībā, un tā pēc kārtas par katru nākamo grozījumu.

Ja rodas šaubas, kuram grozījumam piešķirt prioritāti, lēmumu pieņem priekšsēdētājs, nepieciešamības
gadījumā apspriežoties ar referentu. Ja noraida visus grozījumus, uzskata, ka ir pieņemts sākotnējais
teksts, izņemot gadījumus, kad noteiktajā termiņā prasa atsevišķu balsojumu. Tomēr priekšsēdētājs var
izvirzīt balsošanai vispirms sākotnējo tekstu vai arī izvirzīt balsošanai grozījumu, kas vismazāk atšķiras
no sākotnējā teksta, pirms grozījumiem, kas visvairāk atšķiras no sākotnējā teksta.

Pēc grozījuma pieņemšanas pārējie neatbilstīgie grozījumi, kas attiecas uz to pašu teksta daļu, zaudē
spēku. Parasti grozījumi zaudē spēku, ja tie nav saderīgi ar iepriekšējo balsojumu.

Identiski grozījumi

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-169+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-175+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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Par diviem vai vairākiem identiskiem grozījumiem, kurus iesnieguši dažādi iesniedzēji, balso kā par vienu
grozījumu.

Grozījumu pamatojumi

Ja iesniedz grozījumus normatīva rakstura dokumentiem, tiem var pievienot īsus pamatojumus. Šādi
pamatojumi ir paredzēti vienīgi, lai precizētu grozījuma iesniedzēja apsvērumus. Par pamatojumiem ir
atbildīgs iesniedzējs, un par tiem nebalso.

Ja iesniedz grozījumus nenormatīva rakstura dokumentiem, tiem nevar pievienot pamatojumus.

Mutiski grozījumi

Izņēmuma gadījumos grozījumus plenārsēdē var iesniegt mutiski pirms balsošanas par attiecīgo tekstu.

Tomēr tā kā Reglamentā (169. pants) ir paredzēts — ja vien Parlaments nav nolēmis citādi, grozījumus
izvirza balsošanai tikai tad, kad tie ir nodrukāti un izdalīti visās oficiālajās valodās, — priekšsēdētājam ir
pienākums apspriesties ar deputātiem par to, vai ņemt vērā mutisku grozījumu. Ja vismaz 40 deputāti
iebilst, mutisko grozījumu nedrīkst izskatīt.

Plenārsēdes procedūra, ja nav grozījumu (150. pants)

Visus likumdošanas priekšlikumus (pirmajā lasījumā), kā arī visus nenormatīvo rezolūciju priekšlikumus,
kas ir pieņemti komitejā, mazāk nekā vienai desmitajai daļai no komitejas locekļiem balsojot pret tiem,
iekļauj Parlamenta darba kārtības projektā pieņemšanai bez grozījumiem.

Par jautājumu, ko pieņem bez grozījumiem, notiek viens balsojums, ja vien pirms galīgā darba kārtības
projekta sagatavošanas politiskās grupas vai atsevišķi deputāti, kuri kopā pārstāv vienu desmito daļu no
Parlamenta deputātiem, nav rakstiski prasījuši atļauju iesniegt grozījumus. Šādā gadījumā priekšsēdētājs
nosaka grozījumu iesniegšanas termiņu.

Pabeidzot sesijas galīgā darba kārtības projekta gatavošanu, Priekšsēdētāju konference var ierosināt tajā
iekļaut citus jautājumus bez grozījumiem. Pieņemot darba kārtību, Parlaments šādus priekšlikumus nevar
pieņemt, ja politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti ir iesnieguši rakstiskus iebildumus vismaz vienu stundu
pirms sesijas sākuma.

Grozījumi — vienkāršota procedūra (50. pants)

Pēc pirmajām debatēm par tiesību akta priekšlikumu attiecīgās komitejas priekšsēdētājs var ierosināt, lai
šo likumdošanas priekšlikumu apstiprina bez grozījumiem. Komitejas priekšsēdētājs iesniedz
Parlamentam ziņojumu, kurā izteikta piekrišana priekšlikumam, ja vien vismaz viena desmitā daļa
komitejas locekļu pret to neiebilst.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-169+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-050+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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Grozījumi — pieņemamība (22., 52., 61., 69., 170. un 174. pants)

Pieņemamības kritēriji ir paredzēti Eiropas Parlamenta Reglamentā. Atbilstīgi likumdošanas procedūras
gaitai otrajā lasījumā piemēro papildu pieņemamības kritērijus. Trešajā lasījumā grozījumi nav
pieņemami.

Attiecībā uz nenormatīvo rezolūciju priekšlikumiem (170. panta 4. punkts) politiskā grupa var iesniegt
alternatīvu rezolūcijas priekšlikumu ar mērķi aizstāt nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu, kas ir ietverts
komitejas ziņojumā. Šādā gadījumā grupa nevar iesniegt grozījumus atbildīgās komitejas rezolūcijas
priekšlikumam. Alternatīvais rezolūcijas priekšlikums nedrīkst būt garāks par atbildīgās komitejas
iesniegto priekšlikumu. To bez grozījumiem iesniedz Parlamentam apstiprināšanai vienā balsojumā.

Referents var iesniegt grozījumus, lai ņemtu vērā jaunu informāciju, kas saņemta pēc tam, kad atbildīgā
komiteja pieņēmusi tekstu (52. panta 2. punkts), un vismaz desmitā daļa Eiropas Parlamenta deputātu
var iesniegt grozījumus ar mērķi grozīt atbildīgās komitejas pieņemto tekstu (52. panta 2. punkts).

Par grozījumu, kas atzīts par nepieņemamu, nebalso.

Priekšsēdētājs lemj par grozījumu pieņemamību. Viņa lēmums balstās ne tikai uz noteikumiem par
nepieņemamību, bet arī uz Reglamenta noteikumiem kopumā. Priekšsēdētāja lēmums ir galīgs.

Grozījumi — atsaukšana (169. panta 5. punkts)

Ja grozījumu iesniedzējs grozījumu atsauc, to paziņo par spēkā neesošu, izņemot gadījumus, kad to
uzreiz pārņem kāds cits deputāts, ievērojot tos pašus nosacījumus (atbildīgās(-o) komitejas(-u), politiskās
grupas vai vismaz 40 deputātu vārdā).

Grozījumi — svītrošana

Par jebkuru grozījumu, ar kuru svītro teksta daļu, balso pirms citiem grozījumiem, kuri attiecas uz to pašu
teksta daļu.

Ja uz daļu teksta attiecas svītrojošs grozījums, pieprasījumi balsot atsevišķi par attiecīgo tekstu nav
pieņemami, un visiem pieprasījumiem balsot pēc saraksta ir jāattiecas uz svītrojošo grozījumu, nevis
sākotnējo tekstu.

Balsošana par grozījumiem kopumā (173. un 174. pants)

Balsošana par ziņojumiem notiek pēc atbildīgās komitejas ieteikuma. Ja komiteja ir vienojusies par
grozījumu kopumu tekstam, uz kuru attiecas ziņojums, plenārsēdē par attiecīgajiem grozījumiem balso
kopumā un tos pieņem prioritārā secībā.

Ja politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti ir pieprasījuši atsevišķu balsojumu, vai arī ja par to pašu teksta
daļu ir iesniegti citi grozījumi, par attiecīgajiem grozījumiem balso atsevišķi.

Priekšsēdētājs var izvirzīt balsošanai kopumā citus grozījumus, ja tie ir papildinoši. Šādos gadījumos
ievēro iepriekš izklāstīto procedūru. Šādu grozījumu iesniedzēji var ierosināt balsot par grozījumiem
kopumā, ja tie ir papildinoši.

Ja pieņem vai noraida kādu konkrētu grozījumu, priekšsēdētājs var nolemt virzīt balsošanai kopumā citus
grozījumus, kuru saturs vai mērķi ir līdzīgi. Pirms tam priekšsēdētājs var lūgt Parlamenta piekrišanu.
Šādu grozījumu kopums var attiekties uz dažādām sākotnējā teksta daļām.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-022+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-173+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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5.2. BALSOŠANAS ORGANIZĒŠANA

Atbildīgais dienests

Dokumentu iesniegšanas nodaļa ir atbildīga par to tekstu iesniegšanu, par kuriem paredzēts balsot
Parlamentā, kā arī par to, lai tiktu pārbaudīta minēto tekstu atbilstība noteikumiem un pieņemamība. Ar
strīdīgiem gadījumiem vēršas pie Parlamenta priekšsēdētāja. Priekšsēdētāja lēmums ir galīgs.

Dokumentu iesniegšanas nodaļa sagatavo priekšsēdētājam informatīvus paziņojumus (briefings), kā arī
publicē plenārsēdes tīmekļa vietnē balsošanas grafikus un balsošanas sarakstus attiecībā uz balsošanas
organizēšanu un norisi. Pirms balsošanas atbildīgais ierēdnis informē priekšsēdētāju un paziņo viņam par
jebkādām ar procedūru un/vai izklāstu saistītām problēmām, kas var rasties balsošanas laikā.

Secība, kādā notiek balsošana par darba kārtības jautājumiem

Balsošana par tekstiem notiek, ievērojot secību, kas noteikta plenārsēdes tīmekļa vietnē publicētajā
balsošanas grafikā.

Balsošanas saraksti

Balsošanas sarakstu sagatavo katram punktam, par kuru notiek balsošana.

Pēc grozījumu saņemšanas Dokumentu iesniegšanas nodaļa sākotnējo sarakstu publicē plenārsēdes
tīmekļa vietnē. Tajā ir norādīts, kādā secība notiks balsošana par grozījumiem, un visi grozījumi, kuri
zaudējuši spēku. Pēc to termiņu beigām, līdz kuriem jāiesniedz pieprasījumi balsot pēc saraksta,
atsevišķi vai pa daļām, balsošanas saraksta galīgo redakciju, tostarp sīkāku informāciju par šiem
pieprasījumiem, publicē plenārsēdes tīmekļa vietnē.

Uzstāšanās balsošanas laikā (150. pants un 171. panta 5. punkts)

Balsošanas laikā Parlamentā nevienam deputātam nedrīkst dot vārdu. Balsošanas laikā deputātus
uzrunāt var tikai priekšsēdētājs un referents.

Ja kādu jautājumu izskata bez debatēm, referents vai atbildīgās komitejas priekšsēdētājs tieši pirms
balsošanas var sniegt paziņojumu ne ilgāk par divām minūtēm.

Ir iespējams atļaut arī citiem deputātiem uzstāties, lai norādītu uz problēmām saistībā ar rakstisko
tulkojumu. Balsošanu var pārtraukt tikai tad, ja radies pārpratums par balsošanas priekšmetu.

Deputātam nevar dot vārdu, lai pamatotu izskatāmos grozījumus vai atsāktu debates par lietas būtību.

Balsojuma apstrīdēšana (184. pants)

Priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc Parlamenta pieprasījuma, izmantojot elektronisko
balsošanas iekārtu, var pārbaudīt rezultātus balsošanai ar paceltu roku.

Balsošanas rezultātu vispirms parāda tikai priekšsēdētāja monitorā. Kad priekšsēdētājs paziņo rezultātu,
tas nozīmē, ka balsošana ir apstiprināta. Priekšsēdētāja lēmums ir galīgs.

Elektroniskā balsošana (181. pants)

Elektroniskā balsošana notiek, izmantojot personalizētu viedkarti zilā krāsā.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-171+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-184+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-181+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES


25/32

LV

Deputāti var balsot no jebkuras vietas sēžu zālē, izmantojot personīgās kartes.

Balsošanas karti ievieto attiecīgā deputāta terminālī tā, lai tā puse, uz kuras ir deputāta vārds, būtu
pavērsta pret viņu. Tad terminālis sāk darboties.

Ja karte ir ievietota nepareizi, iedegsies dzeltena brīdinājuma gaisma, un parādīsies displejs ar
norādījumiem.

Ja karte ir ievietota pareizi, uz ekrāna parādīsies:

– kartes numurs,
– deputāta vārds,
– datums.

Kad priekšsēdētājs ir nodevis priekšlikumu balsošanai, deputātiem ir jānospiež viena no termināļa
pogām, kas atbilst viņu balsojumam. Tad iedegsies attiecīgais gaismas signāls:

– kreisā poga PAR ZAĻA gaisma
– vidējā poga ATTURĒŠANĀS BALTA gaisma
– labā poga PRET SARKANA gaisma

Ja notiek aizklāta balsošana, parādīsies ZILA gaisma, kas nozīmē, ka attiecīgais deputāts balsojumā ir
piedalījies.

Uz ekrāna būs redzama informācija par balsojumu un attiecīgās piktogrammas:

– balsojuma temats
– balsojuma
iznākums:

par (+), pret (-), atturas (0) (atklātam balsojumam);
X (aizklātam balsojumam);

– balsojuma veids: vienkāršs, pēc saraksta vai aizklāts
– balsojuma statuss: atklāts vai slēgts.

Kamēr priekšsēdētājs nav paziņojis, ka balsojums ir beidzies, deputāts var mainīt savu balsojumu,
nospiežot citu pogu.

Priekšsēdētājs izvērtē balsošanas iekārtas sniegtos datus, fiksē rezultātus un paziņo tos.

Pēc tam, kad priekšsēdētājs ir paziņojis balsošanas rezultātus, tie ir redzami uz termināļa ekrāna un
viena no plenārsēžu zāles sienas ekrāniem.

Debašu laikā un laikā, kad nenotiek balsošana, uz displeja parādīsies šāda informācija:

– debašu temats,
– runātāja vārds,
– nākamo runātāju vārdi,
– nākamie darba kārtības jautājumi.

Balsošana pēc saraksta (180. pants)

Pēc saraksta balso tad, ja politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti par to ir iesnieguši rakstisku
pieprasījumu līdz termiņam, kas noteikts plenārsēdes tīmekļa vietnē publicētajā balsošanas grafikā.
Balsošana pēc saraksta parasti notiek, izmantojot elektronisko balsošanas iekārtu. Balsošanas rezultātus
reģistrē, norādot katra balsotāja vārdu, un tos publicē sēdes protokola pielikumā.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-180+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
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Ja Parlaments balso par ziņojumu ar vienu un/vai galīgu balsojumu, balsošana notiek pēc saraksta
(179. pants). Minētais neattiecas uz ziņojumiem ar deputāta imunitāti saistīto procedūru ietvaros
(11. pants).

Balsojumu labojumi

Pieprasījumi labot balsojumus, kas ir izteikti sēdes laikā mutiski vai ko deputāti ir nosūtījuši rakstiski vai
elektroniski, var attiekties tikai uz balsojumiem pēc saraksta.

Visus deputātu iesniegtos pieprasījumus labot balsojumu ieprotokolē sarakstā „rezultāti balsojumiem pēc
saraksta”, kas pieejams drukātā veidā un elektroniski plenārsēdes tīmekļa vietnē, tomēr balsošanas
rezultātu nemaina.

Visi deputāti, kuri vēlas norādīt uz labojumu balsojumā pēc saraksta, to var darīt, izmantojot elektronisko
veidlapu Roll-call vote correction (labojumi balsojumā pēc saraksta), kas pieejama plenārsēdes tīmekļa
vietnē sadaļā Members only ("Tikai deputātiem").

Labojumus, kuri saņemti līdz balsošanas dienas plkst. 18.30, tajā pašā dienā publicē plenārsēdes tīmekļa
vietnē attiecīgās sēdes protokolā pēc balsošanas rezultātiem.

Balsojumu labojumu iesniegšanas termiņš ir piektdien plkst. 12.00 otrajā nedēļā pēc attiecīgās sesijas.

Balsojumu skaidrojumi (183. pants)

Balsojumu skaidrojumus var sniegt mutiski, rakstiski, personīgi vai grupas vārdā.

Pieprasījumi par mutiskiem balsojumu skaidrojumiem ir jāiesniedz Plenārsēžu organizēšanas un
pārraudzības nodaļai pirms balsošanas laika beigām, vai nu izmantojot elektronisko veidlapu Explanation
of Vote (balsojumu skaidrojumi), kas pieejama plenārsēdes tīmekļa vietnē sadaļā Members only, vai arī
sazinoties ar Plenārsēžu organizēšanas un pārraudzības nodaļas darbiniekiem sēžu zālē. Tiklīdz sākas
attiecīgās sēdes pirmā balsojuma skaidrojuma izklāstīšana, nevienu pieprasījumu par balsojuma
skaidrojumu vairs nepieņem.

Uzstāšanās laiks mutiskiem balsojuma skaidrojumiem ir viena minūte, ja izsaka personisku skaidrojumu,
un divas minūtes, ja deputāts izsakās politiskās grupas vārdā.

Rakstiskus balsojumu skaidrojumus var iesniegt, izmantojot elektronisko veidlapu Explanation of Vote
(balsojumu skaidrojumi), kas pieejama plenārsēdes tīmekļa vietnē sadaļā Members only, kuru nosūta pa
e-pastu vai nodod minētajiem darbiniekiem sēžu zālē. To iesniegšanas termiņš ir piektdien plkst. 12.00
nedēļu pēc attiecīgās sesijas.

Balsojumu skaidrojumus nepieņem, ja balso par:

 procedūras jautājumiem;
 rezolūcijām, kas iesniegtas saistībā ar debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu

pārkāpumiem (135. pants).

Attiecībā uz ziņojumiem, par kuriem balso saskaņā ar procedūru bez debatēm, var iesniegt tikai rakstiskus
balsojumu skaidrojumus (150. pants).

Kvorums (168. pants)

Kvorums ir sasniegts, ja sēžu zālē ir viena trešdaļa no Parlamenta deputātiem.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-179+DOC+XML+V0//LV&amp;language=LV&amp;navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-011+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-183+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-168+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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Balsojums ir spēkā neatkarīgi no balsotāju skaita, izņemot gadījumus, kad pēc vismaz 40 deputātu pirms
balsošanas sākuma iesniegtā pieprasījuma priekšsēdētājs balsošanas laikā konstatē, ka nav kvoruma.

Pieprasījumu konstatēt kvorumu var iesniegt vismaz 40 deputāti. Ja nav kvorumam vajadzīgā deputātu
skaita, priekšsēdētājs balsošanas rezultātus neizziņo, bet paziņo, ka kvorums nav sasniegts. Šādā
gadījumā balsojumu iekļauj nākamās sēdes darba kārtībā.

Vairākums

Ja Līgumos un/vai Reglamentā nav paredzēts citādi, lēmumus pieņem ar nodoto balsu vairākumu (par un
pret). Bieži to dēvē par vienkāršu balsu vairākumu.

Lai pieņemtu dažus lēmumus, piemēram, par budžeta grozījumiem, balsojumiem otrajā lasījumā
likumdošanas procedūrās un par Reglamenta grozījumiem, ir nepieciešams Parlamenta deputātu balsu
vairākums. Bieži to dēvē par kvalificētu balsu vairākumu.

Lai pieņemtu dažus lēmumus par līdzekļu izmantošanu saistībā ar elastības instrumentu vai
Globalizācijas pielāgošanās fondu, ir nepieciešams Parlamenta deputātu balsu vairākums un trīs
piektdaļas nodoto balsu.

Balsošanas rezultāti

Balsošanas rezultātus publicē sēdes protokola pielikumā. Tie ir pieejami arī balsošanas dienā
plenārsēdes tīmekļa vietnē. Šajā vietnē publicē arī balsojumu labojumus.

5.3. BALSOŠANAS KĀRTĪBA

Balsošanai par ziņojumiem Parlaments piemēro šādu kārtību:

a) pirmkārt balso par iespējamajiem grozījumiem tekstā, uz kuru attiecas atbildīgās komitejas ziņojums;
b) tad balso par tekstu ar iespējamiem grozījumiem kopumā;
c) pēc tam balso par rezolūcijas priekšlikuma vai normatīvās rezolūcijas projekta grozījumiem;
d) visbeidzot balso kopumā par rezolūcijas priekšlikumu vai normatīvās rezolūcijas projektu (galīgais
balsojums).

Balsošanas kārtība — otrais lasījums (68., 69. un 76. pants)

Ja nav priekšlikuma noraidīt vai grozīt Padomes kopējo nostāju, to uzskata par apstiprinātu.

Par priekšlikumu noraidīt kopējo nostāju balso pirms balsošanas par jebkādiem grozījumiem. Ja ir
iesniegti vairāki kopējās nostājas grozījumi, par tiem balso tādā secībā, kā noteikts 174. pantā.

Kad Parlaments ir nobalsojis ar mērķi grozīt kopējo nostāju, papildu balsojums par tekstu kopumā var
notikt tikai saskaņā ar 68. panta 2. punktu.

Balsošanas kārtība — trešais lasījums (72. pants)

Par visu kopīgo dokumentu kopumā ir viens balsojums. Kopīgo dokumentu apstiprina, ja par to ir
saņemts nodoto balsu vairākums (vienkāršs vairākums).

Par kopīgo dokumentu nevar ierosināt grozījumus.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-068+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-069+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-076+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-068+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-072+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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Plenārsēdes procedūra, ja nav grozījumu (150. pants)

Par visiem ziņojumiem, par kuriem balso bez grozījumiem saskaņā ar 150. pantu, notiek viens balsojums.
Tādēļ atsevišķu balsošanu vai balsošanu pa daļām nevar pieprasīt. Balsojot par jebkuru ziņojumu
(izņemot ziņojumus par deputātu imunitātes procedūrām) ar vienu un/vai galīgu balsojumu, Parlaments
balso pēc saraksta (179. pants).

Procedūra bez grozījumiem un debatēm

Par sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem tiek rīkotas debates, izņemot jautājumus, kas pieņemti
saskaņā ar vienkāršotu procedūru vai procedūru bez debatēm un grozījumiem (50. un 150. pants).

Priekšlikums par Komisijas priekšlikuma noraidīšanu pirmajā lasījumā (60. pants)

Balsošana par priekšlikumu pilnībā noraidīt Komisijas priekšlikumu notiek, pirms tiek veikti jebkādi
grozījumi. Priekšlikumu var iesniegt tikai atbildīgā(-ās) komiteja(-as) vai vismaz 40 deputāti.

Alternatīvs rezolūcijas priekšlikums (170. panta 4. punkts)

Politiskā grupa var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu ar mērķi aizstāt nenormatīvas rezolūcijas projektu,
kas ir ietverts komitejas ziņojumā. Šādā gadījumā grupa nevar iesniegt grozījumus atbildīgās komitejas
rezolūcijas priekšlikumam.

Nodošana atpakaļ komitejai (188. pants)

Priekšlikumus ar mērķi nodot jautājumu atpakaļ atbildīgajai komitejai var iesniegt trīs procedūras posmos:

– kad Parlaments sesijas sākumā nosaka darba kārtību;
– sākot debates par konkrēto jautājumu;
– balsošanas laikā — jebkurā brīdī pirms galīgās balsošanas.

Šādu pieprasījumu var iesniegt tikai vienu reizi katrā no trim minētajiem posmiem.

Attiecībā uz pirmajiem diviem no šiem trim posmiem par nodomu veikt nodošanu atpakaļ komitejai
vismaz divdesmit četras stundas iepriekš ir jāinformē priekšsēdētājs, kuram par to ir nekavējoties
jāinformē Parlaments.

Ja jautājumu nodod atpakaļ komitejai, debates par šo jautājumu pārtrauc. Šo procedūru nepiemēro nedz
debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (135. pants), nedz tekstiem,
kas izriet no citu iestāžu saskaņā ar 123. un 128. pantu veiktajiem paziņojumiem, ja šādu tekstu nav
iesniegusi atbildīgā komiteja.

Debašu vai balsošanas atlikšana (190. pants)

Pirms balsošanas vai balsošanas laikā politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var arī iesniegt
priekšlikumu atlikt balsošanu, un šādā gadījumā par priekšlikumu balso nekavējoties.

5.4. BALSOŠANAS VEIDI

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-179+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-050+DOC+XML+V0//LV&amp;language=LV&amp;navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-060+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-170+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-188+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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Balsošana pa daļām (176. pants)

Balsošana pa daļām notiek, balsojot par divām vai vairākām izskatāmā teksta grozījumu, pantu vai
punktu daļām.

Balsošanu pa daļām var pieprasīt politiskā grupa vai 40 deputāti. Termiņš, līdz kuram ir jāiesniedz
pieprasījumi balsošanai pa daļām, ir norādīts attiecīgās sesijas darba kārtībā. Priekšsēdētājam ir tiesības
noraidīt jebkuru pieprasījumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa.

Atsevišķs balsojums (174. pants)

Ja atbildīgā komiteja ir iesniegusi grozījumu kopumu tekstam, uz kuru attiecas ziņojums, priekšsēdētājs
tos izvirza balsošanai kopumā, izņemot gadījumus, ja ir pieprasīts atsevišķs balsojums, vai arī ja ir
iesniegti citi grozījumi (174. panta 5. punkts).

Atsevišķs balsojums var attiekties arī uz punktu rezolūcijā, par kuru notiek balsošana (171. panta
1. punkta d) apakšpunkts).

Atsevišķu balsošanu var pieprasīt politiskā grupa vai 40 deputāti. Termiņš, līdz kuram ir jāiesniedz šāds
pieprasījums, ir norādīts attiecīgās sesijas darba kārtībā. Priekšsēdētājam ir tiesības noraidīt jebkuru
pieprasījumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa.

Viens balsojums (150. pants)

Par jautājumiem, kurus darba kārtībā paredzēts pieņemt bez grozījumiem, plenārsēdē notiek viens
balsojums.
Pieprasījumi balsot pa daļām vai atsevišķi nav pieņemami.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-176+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-171+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-171+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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6. AR DARBĪBU PLENĀRSĒDĒS SAISTĪTIE DOKUMENTI

Sk. arī:
 Grozījumi (5.1. sadaļa)
 Balsošanas saraksti (5.2. sadaļa "Balsošanas organizēšana")
 Runātāju saraksti (4.3. sadaļa "Uzstāšanās plenārsēdē")

Protokols (192. pants)

Katras sēdes protokolu ar detalizētu tās norises izklāstu, Parlamenta pieņemtajiem lēmumiem un runātāju
vārdiem izdala vismaz pusstundu pirms nākamās pēcpusdienas sēdes sākuma.

Katras pēcpusdienas sēdes sākumā priekšsēdētājs iesniedz Parlamentam apstiprināšanai iepriekšējās
sēdes protokolu. Ja protokolu apstrīd, vajadzības gadījumā Parlaments lemj, vai ņemt vērā pieprasītos
grozījumus.

Protokols ir jāpublicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Deputātu plenārsēdes apmeklējumu reģistrs (148. pants)

Sēdes laikā apmeklējumu reģistru izliek ārpus sēžu zāles.

Protokolā ir klātesošo deputātu saraksts, proti, to deputātu saraksts, kuri ir parakstījuši apmeklējumu
reģistru, un to attaisnoti klāt neesošo deputātu saraksts, kuri saņēmuši priekšsēdētāja atļauju neierasties.

Priekšsēdētājs var attaisnot deputātu neierašanos, ja iemesls ir veselības problēmas, smagi ģimenes
apstākļi vai Parlamenta komandējums un grūtniecības un dzemdību atvaļinājums. Deputātiem, kas nevar
piedalīties plenārsēdē attaisnojošu iemeslu dēļ, ir jāiesniedz kvestoru sekretariātam attiecīgs
pieprasījums, nosūtot to pa parasto vai elektronisko pastu.

Deputāts var informēt Plenārsēžu protokolu un stenogrammu nodaļu par to, ka viņš ir piedalījies sēdē, lai
gan viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav. Šo informāciju publicē sēdes protokolā, bet apmeklējumu
reģistra ierakstus nemaina.

Pieņemtie teksti (193. pants)

Plenārsēdē pieņemtie teksti ir Eiropas Parlamenta akti. Tie var būt rezolūcijas, normatīvās rezolūcijas,
atzinumi, deklarācijas, lēmumi, ieteikumi u. c.

Parlamenta pieņemtos tekstus publicē uzreiz pēc balsošanas. Tos iesniedz Parlamentam kopā ar
attiecīgās sēdes protokolu un glabā Parlamenta arhīvā.

Parlamenta pieņemtajiem tekstiem sagatavo galīgo juridiski lingvistisko redakciju, un par to ir atbildīgs
priekšsēdētājs. Ja šādi teksti ir pieņemti saskaņā ar Parlamenta un Padomes panākto nolīgumu, galīgo
redakciju sagatavo abas iestādes, cieši sadarbojoties un savstarpēji vienojoties.

Nostājas, ko Parlaments pieņēmis saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, sagatavo kā konsolidētu
tekstu. Ja Parlamenta balsojums nav atkarīgs no nolīguma, kas noslēgts ar Padomi, konsolidētajā tekstā
iezīmē visus pieņemtos grozījumus.

Kad ir sagatavota pieņemto tekstu galīgā redakcija, tos paraksta Parlamenta priekšsēdētājs un
ģenerālsekretārs un publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-192+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-148+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-193+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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Stenogramma (194. pants)

Stenogrammā pilnībā reģistrē plenārsēdes debates runātāju oriģinālvalodās. Šie teksti parasti nākamajā
dienā ir pieejami to oriģinālvalodās (daudzvalodu versijā). Stenogrammā ir arī balsojumu skaidrojumi un
rakstiski paziņojumi.

Stenogrammu publicē kā pielikumu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Debašu audiovizuālie ieraksti (195. pants)

Parlaments savā tīmekļa vietnē reālajā laikā pārraida plenārsēžu debates valodās, kurās tās notiek, kā
arī daudzvalodu skaņas celiņu no visām aktīvajām mutiskās tulkošanas kabīnēm.

Turklāt tūlīt pēc katras sēdes Parlaments ievieto savā tīmekļa vietnē indeksētus plenārsēžu debašu
audiovizuālos ierakstus, kuri ir sasaistīti ar debašu daudzvalodu protokoliem un pieejami straumēšanai,
lejupielādēšanai un augšupielādēšanai sociālajos plašsaziņas līdzekļos.

Dokumentu izplatīšana (156. un 160. pants)

Dokumentus, par kuriem notiek debates un par kuriem Parlaments pieņem lēmumus, drukā un izdala
deputātiem. Tie ir pieejami arī plenārsēdes tīmekļa vietnē. Šo dokumentu sarakstu publicē Parlamenta
sēžu protokolā.

Izņemot Reglamentā paredzētajos steidzamības gadījumos, teksta apspriešanu un balsošanu par to var
sākt tikai tad, ja tas ir izdalīts vismaz divdesmit četras stundas iepriekš.

Normatīvi ziņojumi (49. pants)

Jēdziens "normatīvs ziņojums" attiecas uz tekstiem, ko Parlaments izskata saistībā ar dažādām
likumdošanas procedūrām (piemēram, parasto likumdošanas procedūru, piekrišanu un apspriešanos).

Nenormatīvi ziņojumi (51. pants)

Jēdziens "nenormatīvs ziņojums" attiecas uz Parlamenta pieņemtajiem patstāvīgajiem ziņojumiem.

Teksti saistībā ar citu iestāžu paziņojumiem un mutiskie jautājumi ar debatēm (123. un 128. pants)

Ja darba kārtībā ir iekļauts paziņojums un tam sekojošas debates vai mutisks jautājums, Parlaments lemj,
vai debašu noslēgumā pieņemt rezolūciju. Ja Parlaments nolemj pieņemt rezolūciju, komiteja, politiskā
grupa vai vismaz 40 deputāti var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu saskaņā ar attiecīgi 123. un 128. pantu.

Katram rezolūcijas priekšlikumam tiek piešķirts dokumenta kārtas numurs. Kopīgam rezolūcijas
priekšlikumam, ar ko aizstāj rezolūciju priekšlikumu kopumu (par to pašu tematu) piešķir JMR (kopīga
rezolūcijas priekšlikuma) numuru un tā aizstājamā kopuma priekšlikuma kārtas numuru, kas iesniegts
vispirms.

Sesiju dokumentu atsauces un akronīmi

Sesiju dokumentos bieži izmanto šādas atsauces un akronīmus, kas apzīmē dažādus procedūru un
dokumentu veidus:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-194+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-195+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-156+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-160+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-049+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-051+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES
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A: ziņojumi, ieteikumi un ieteikumi otrajam lasījumam
B: rezolūciju priekšlikumi un citi sesiju dokumenti
O: mutiskie jautājumi
E: rakstiskie jautājumi
C: citu iestāžu dokumenti
T: pieņemtie teksti
RC: kopīgi rezolūciju priekšlikumi
COD jeb *** parastā likumdošanas procedūra (I: 1. lasījums; II: 2. lasījums; III: 3. lasījums)
CNS jeb * apspriežu procedūra
APP jeb *** piekrišana
NLE: nenormatīvs akts
REG: ziņojums par Reglamenta grozījumiem
INI: patstāvīgs ziņojums
IMM: ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt vai atcelt deputāta imunitāti
BUD: budžeta dokumenti
ACI: iestāžu nolīgums
OJ: darba kārtība

Numurs, kas var sekot burtam, kurš apzīmē dokumenta veidu, attiecas uz Parlamenta sasaukumu: piem.,
A7 — ziņojums, kas pieņemts 7. sasaukumā; A8 — ziņojums, kas pieņemts 8. sasaukumā, utt.

Plenārsēžu direktorāts

Ar Plenārsēžu direktorāta sekretariātu var sazināties pa e-pastu:sessions@europarl.europa.eu, vai
izmantojot plenārsēdes tīmekļa vietni.

Ierēdņi, kuri palīdz priekšsēdētājam Briselē un Strasbūrā sēžu zālēs, ir atbildīgi par šādiem uzdevumiem:

 protokols;
 debašu stenogrammas;
 runātāju saraksti;
 pieprasījumi dot vārdu un pieprasījumi mainīt uzstāšanās laiku;
 balsojumu skaidrojumi;
 palīdzība priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam sēdes vadīšanā.

mailto:sessions@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lvhome.html
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