
 

 

EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJAS LĒMUMS 

(2022. gada 20. janvāris) 

par ārkārtas pasākumiem, kas ļauj Eiropas Parlamentam veikt savus pienākumus un 

īstenot savas prerogatīvas saskaņā ar Līgumiem  

 

 
 
EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA, 
 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 237.a, 237.c un 237.d pantu, 
 
ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2022. gada 20. janvāra sanāksmē sniegto 

apstiprinājumu, 
 
 
tā kā: 
 
(1)  Kopš stājies spēkā Parlamenta priekšsēdētāja 2022. gada 13. janvāra lēmums par 

ārkārtas pasākumiem, kas ļauj Eiropas Parlamentam veikt savus pienākumus un īstenot 

savas prerogatīvas (turpmāk tekstā — “priekšsēdētāja 2022. gada 13. janvāra 

lēmums”), epidemioloģiskā situācija joprojām raksturojama kā ļoti satraucoša. Visās 

dalībvalstīs turpinās omikrona varianta pārnese sabiedrībā, un, tā kā tas ir 

transmisīvāks, paredzams, ka kopējais paziņoto gadījumu skaits ievērojami 

palielināsies. Tāpēc tiek prognozēts, ka tuvākajās nedēļās turpinās pieaugt inficēšanās, 

hospitalizācijas un nokļūšanas intensīvās terapijas nodaļā gadījumu skaits. 
 
(2) Reaģējot uz jauno saslimšanas gadījumu skaita straujo pieaugumu, daudzas dalībvalstis 

ir veikušas pasākumus, lai palielinātu valsts vakcinācijas rādītājus nolūkā stiprināt 

aizsardzību pret Covid-19, un piedāvā papildu, tā dēvēto balstvakcīnu, lai uzlabotu 

esošo aizsardzību pret Covid-19. Turklāt dalībvalstis turpina pastiprināt pasākumus, lai 

ierobežotu Covid-19 pieaugošo izplatīšanos, vienlaikus apsverot iespējas noteiktos 

apstākļos samazināt karantīnas vai izolācijas periodus vakcinētām personām. 
 
(3) Pamatojoties uz drošiem faktiem, cita starpā tiem, ko sniedzis Eiropas Slimību 

profilakses un kontroles centrs un apstiprinājusi Parlamenta Medicīniskās gatavības un 

krīžu pārvaldības nodaļa, drošības un drošuma apsvērumu dēļ ir bīstami Parlamenta 

sanāksmes rīkot saskaņā ar Reglamentā paredzētajām parastajām procedūrām un 

pieņemto darba grafiku. Tādējādi koronavīrusa un bažas raisošā šī vīrusa omikrona 

varianta izraisītie apdraudējumi un problēmas izraisa ārkārtējus un — ņemot vērā 

vispārējo epidemioloģisko situāciju, kura rada ļoti lielas bažas un kurā tiek prognozēts, 



ka paziņoto gadījumu skaits un citi rādītāji turpinās pieaugt, — neparedzamus 
apstākļus, ko Parlaments nevar ietekmēt. 

 
(4) Tādēļ ir jāpieņem atbilstīgi ārkārtas pasākumi, lai Parlaments varētu turpināt pildīt 

savus pienākumus un īstenot savas prerogatīvas. 
 
(5) Pēc Parlamenta Medicīniskās gatavības un krīžu pārvaldības nodaļas ieteikuma sesiju 

un komiteju, parlamentu sadarbības delegāciju un citu struktūru sanāksmju laikā būtu 

jāsaglabā prasība ievērot 1,5 metru fizisku distanci, lai klātesošajiem līdz minimumam 

samazinātu veselības apdraudējumu minētajās sanāksmēs. 
 
(6)  Turklāt attālinātas līdzdalības režīms būtu jāturpina piemērot sesijām un komiteju, 

parlamentu sadarbības delegāciju un citu struktūru sanāksmēm, nodrošinot, ka deputāti 

atsevišķas savas parlamentārās tiesības var izmantot elektroniski.  
 
(7) Dažas tiesības un praksi nevar pienācīgi īstenot bez deputātu fiziskas klātbūtnes, tāpēc 

tās uz šā lēmuma darbības laiku būtu jāpielāgo. 
 
(8) Attālinātās balsošanas procedūra būtiski ietekmē sesiju darba kārtību, jo tā rada papildu 

ierobežojumus secībai, kādā jautājumi tiek debatēti un nodoti balsošanai, un līdz ar to 

mazāk laika paliek debatēm. Tāpēc pašlaik ir lietderīgi plenārsēdes darba kārtībā 

neiekļaut debates par plašām interpelācijām, debates par aktuāliem jautājumiem un 

vienu minūti ilgas uzstāšanās, atļaut kopīgas apspriešanas par jautājumiem, kas nav ne 

līdzīgi, ne faktoloģiski saistīti, turpināt debates balsošanas laikā un aizstāt mutiskos 

balsojumu skaidrojumus ar rakstiskiem balsojumu skaidrojumiem. 
 
(9) Tā kā attālinātas līdzdalības režīmā sesijas sākumā nav iespējams savlaicīgi nobalsot 

par vai pret galīgā darba kārtības projekta grozījumu pieprasījumiem, šādus grozījumus 

var ierosināt tikai tad, ja politiskās grupas tos atbalsta vienprātīgi. 
 
(10) Dažām procedūrām plenārsēdē, ko rīko attālinātas līdzdalības režīmā, ir vajadzīgs 

vairāk laika, lai tās pienācīgi organizētu un izziņotu visiem deputātiem. Tādēļ ir 

jānosaka termiņš pieprasījumiem sniegt paziņojumus plenārsēdes procedūrā bez 

grozījumiem vai debatēm, lūgumiem piemērot steidzamības procedūru, lūgumiem 

noteikt kvorumu, lūgumiem izmantot aizklātu balsošanu, paziņojumiem par 

Reglamenta neievērošanu un priekšlikumiem attiecībā uz procedūru. 
 
(11) Attālināta līdzdalība neļauj priekšsēdētājai jebkurā brīdī dot vārdu kādam deputātam, 

kā arī liedz iespēju redzēt visus deputātus vienlaicīgi. Tāpēc nebūtu iespējams piemērot 

brīvā mikrofona procedūru vai zilās kartītes procedūru, tādējādi piešķirot iepriekš 

neparedzētu uzstāšanās laiku, parastajā veidā skaitīt vidējus un augstus obligātos 

minimumus vai atļaut mutiskus grozījumus un mutiskas izmaiņas. 
 
(12) Ņemot vērā to, ka saskaņā ar attālinātas līdzdalības režīmu deputāti balsošanu vienā un 

tajā pašā brīdī neveic pēc kārtas, bet katrs deputāts iepriekš noteiktā laikposmā aizpilda 



balsošanas zīmi, kurā ir iekļauti vairāki balsojumi, Reglamenta 182. un 183. pantā 

noteiktā balsošanas kārtība būtu jāsaprot kā balsošanas rezultātu noteikšanas metode. 
 
(13) Balsošana plenārsēdē būtu jārīko, balsojot pēc saraksta, izņemot aizklātu balsošanu, lai 

katrs deputāts varētu pārbaudīt, vai viņa attālinātais balsojums ir pareizi reģistrēts. 
 
(14) Tā kā attālinātas līdzdalības režīms būtiski ietekmē sesiju hronoloģiju, jo īpaši attiecībā 

uz balsošanas rezultātu paziņošanu, būtu jāpielāgo protokolu publicēšanas un 

apstiprināšanas termiņi. 
 
(15) Pamatojoties uz individuālu riska novērtējumu un saskaņā ar piemērojamiem valstu, 

Savienības un starptautiskiem noteikumiem, vajadzētu būt iespējai atļaut rīkot komiteju 

un parlamentu sadarbības delegāciju darba braucienus, vēlēšanu novērošanas misijas, 

demokrātijas atbalsta pasākumus un starpparlamentāras sanāksmes. Vajadzētu būt 

iespējai šādus pasākumus organizēt arī attālināti. 
 
(16) Daudzi faktori, kas nosaka pandēmijas turpmāko attīstību, joprojām nav paredzami, 

tostarp iespējamā jauna koronavīrusa varianta rašanās un iespējamais tā izraisītās 

slimības smagums. Vienlaikus, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību, ir jāuzlabo 

noteiktība attiecībā uz piemērojamo tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru tuvākajās 

nedēļās tiks veikti Parlamenta pasākumi. Tāpēc pasākumi, kas noteikti priekšsēdētāja 

2022. gada 13. janvāra lēmumā, būtu jāsaglabā līdz 2022. gada 13. martam. Tomēr šo 

lēmumu jebkurā laikā var atjaunot vai grozīt, un tas būtu jāatceļ, tiklīdz būs beiguši 

pastāvēt ārkārtējie apstākļi, uz kuru pamata tas tika pieņemts.  
 
(17) Reglamenta 237.a pants būtu jāpiemēro kā galējais līdzeklis. Šajā lēmumā paredzētie 

ārkārtas pasākumi ir pilnīgi nepieciešami, un attiecīgo mērķu sasniegšanai nav pieejami 

mazāk ierobežojoši vai citi vienlīdz piemēroti pasākumi, lai Parlaments varētu turpināt 

pildīt savus pienākumus un īstenot savas prerogatīvas saskaņā ar Līgumiem, vienlaikus 

garantējot drošību, 
 
 
IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU: 
 
 

I nodaļa – Parlamenta sesijas un sēdes 
 

1. pants 
 
1.  Sesiju rīko saskaņā ar attālinātas līdzdalības režīmu, kas noteikts Reglamenta 237.c 

pantā.  
 
2.  Deputāti savas balsstiesības izmanto saskaņā ar Prezidija 2021. gada 8. februāra 

lēmuma par noteikumiem, kas reglamentē balsošanu saskaņā ar attālinātas līdzdalības 

režīmu, 1. nodaļas noteikumiem. 
 



3.  Tiesības un praksi, ko nevar pienācīgi īstenot bez deputātu fiziskas klātbūtnes, pielāgo, 

kā noteikts pielikumā. 
 
 

2. pants 
 
1. Deputāti izmanto savas tiesības izteikties plenārsēdē no sēžu zāles vai no tam īpaši 

paredzētām sanāksmju telpām Parlamenta vietējos birojos dalībvalstīs. Vietā, kur 

notiek sesija, var tikt nodrošināta atsevišķa telpa. Plenārsēžu zālē deputāti var uzstāties 

arī no tribīnes zāles priekšā. 
 
2. Priekšsēdētāja nodrošina, ka sēžu zālē tiek ievērota 1,5 metru fiziska distance starp 

klātesošajiem un ka klāt ir tikai tik daudz deputātu, lai varētu ievērot fiziskās 

distancēšanās prasības. 
 
 

II nodaļa – Komitejas un parlamentu sadarbības delegācijas 
 

3. pants 
 
1.  Komitejas un parlamentu sadarbības delegācijas organizē savas sanāksmes, tostarp 

uzklausīšanas un darbseminārus, saskaņā ar Reglamenta 237.c pantā noteikto 

attālinātas līdzdalības režīmu. 
 
2.  Komitejās un parlamentu sadarbības delegācijās deputāti savas balsstiesības izmanto 

saskaņā ar Prezidija 2021. gada 8. februāra lēmuma par noteikumiem, kas reglamentē 

balsošanu saskaņā ar attālinātas līdzdalības režīmu, 2. nodaļas noteikumiem. 
 
3. Tiesības un praksi, ko nevar pienācīgi īstenot bez deputātu fiziskas klātbūtnes, pielāgo, 

kā noteikts Komiteju priekšsēdētāju konferences pieņemtajās pamatnostādnēs par 

balsošanas procedūru komitejās attālinātā režīmā.  
 
4.  Sanāksmju telpās priekšsēdētājs nodrošina, ka starp klātesošajiem tiek ievērota 1,5 

metru fiziska distance. 
 
 

4. pants 
 

Neskarot vispārējos noteikumus par atļauju piešķiršanu, komiteju un parlamentu sadarbības 

delegāciju darba braucienus, vēlēšanu novērošanas misijas, demokrātijas atbalsta pasākumus 

un starpparlamentāras sanāksmes var atļaut katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz 

individuālu riska novērtējumu un saskaņā ar piemērojamiem valsts, Savienības un 

starptautiskajiem noteikumiem. 
 
 

III nodaļa – Citas struktūras 



 
5. pants 

 
1.  Citu struktūru sanāksmes var rīkot saskaņā ar attālinātas līdzdalības režīmu, kas 

noteikts Reglamenta 237.c pantā. 
 
2. Sanāksmju telpās priekšsēdētājs nodrošina, ka starp klātesošajiem tiek ievērota 1,5 

metru fiziska distance.  
 

 
IV nodaļa – Nobeiguma noteikumi 

 
 

6. pants 
 
Šis lēmums neskar nekādus tos papildu preventīvos un drošības pasākumus riska mazināšanai, 

kurus nosaka Parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta Prezidijs vai citas Parlamenta 

kompetentās struktūrvienības. 
 
 

7. pants 
  
1. Šis lēmums stājas spēkā 2022. gada 24. janvārī pēc tā publicēšanas Parlamenta tīmekļa 

vietnē. 
 
2.  Šis lēmums zaudē spēku 2022. gada 13. martā, ja vien to neatjauno, negroza vai neatceļ 

pirms šīs dienas. 
 
 
 
Strasbūrā, 2022. gada 20. janvārī 
 
 
 
 
Roberta METSOLA 
  



Pielikums – Sesijas un sēdes 
 
Tiesības un praktiskas darbības, kuras nevar pienācīgi īstenot bez deputātu fiziskas klātbūtnes, 

pielāgo šādi. 
 
1.  Plašas interpelācijas – Reglamenta 139. panta 4. un 5. punkts 

Plenārsēdes darba kārtībā neiekļauj plašas interpelācijas, kas paredzētas 139. pantā, ja 

vien Priekšsēdētāju konference nenolemj citādi. 
 

2.  Plenārsēdes darba kārtība – 158. panta 1. punkts 
Grozījumus galīgajā darba kārtības projektā var ierosināt tikai tad, ja politiskās grupas to 

atbalsta vienprātīgi. 
 

3.  Plenārsēdes procedūra, ja nav grozījumu vai debašu – 159. panta 4. punkts 
Referents vai priekšsēdētājs vismaz vienu stundu pirms balsošanas sākuma var rakstiski 

paziņot Parlamenta priekšsēdētājai pieprasījumu sniegt 159. panta 4. punktā minēto 

paziņojumu. Parlamenta priekšsēdētāja nosaka šāda paziņojuma sniegšanas laiku. 

 
4. Īss izklāsts – Reglamenta 160. pants 

 Procedūru, saskaņā ar kuru Parlamenta priekšsēdētāja īsa izklāsta ietvaros var dot vārdu 

deputātiem, kas to viņai prasa, nepiemēro. 

 
5. Debates par aktuāliem jautājumiem – Reglamenta 162. pants 

 Plenārsēdes darba kārtībā neiekļauj debates par aktuāliem jautājumiem, kas paredzētas 

162. pantā, ja vien Priekšsēdētāju konference nenolemj citādi. 

 
6. Steidzami gadījumi – Reglamenta 163. panta 2. punkts 

Pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru izsludina vēlākais sēdes atklāšanā pēc 

tam, kad Parlamenta priekšsēdētāja to ir saņēmusi. Balsošana par pieprasījumu notiek tā 

paziņošanas dienā vai sēdes pirmajā balsošanas sesijā pēc paziņošanas.   
 

7. Kopīga apspriešana – Reglamenta 164. pants  
 Darba kārtības jautājumus var apspriest kopā pat tad, ja tie nav ne līdzīgi, ne faktoloģiski 

saistīti. 
 



8. Valodu lietojums mutiskajai tulkošanai – Reglamenta 167. panta 2. punkts  
 Cik vien iespējams, nodrošina mutisko tulkošanu (Reglamenta 237.c panta 2. punkta 

piektais ievilkums). 
 

9. Pārējais debatēm paredzētais laiks, kas nav nevienam piešķirts – Reglamenta 171. panta 
6. punkts 

 Procedūru, saskaņā ar kuru Parlamenta priekšsēdētāja var aicināt deputātus uzstāties 

pārējā, debatēm paredzētajā laikā, kas nevienam nav piešķirts, nepiemēro. 

 
10. Zilā kartīte – Reglamenta 171. panta 8. punkts  

 Procedūru, saskaņā ar kuru Parlamenta priekšsēdētāja var dot vārdu deputātiem, kuri, 

paceļot zilo kartīti, norāda, ka vēlas uzdot jautājumu, nepiemēro. 

 
11. Vienu minūti ilgas uzstāšanās – Reglamenta 172. pants 

 Vienas minūtes uzstāšanās, lai pievērstu Parlamenta uzmanību politiski svarīgam 

jautājumam, nenotiek, ja vien Priekšsēdētāju konference nenolemj citādi. 

 
12. Kvorums – Reglamenta 178. pants 

 Pieprasījums noteikt kvorumu rakstiski jāpaziņo Parlamenta priekšsēdētājai vismaz 

vienu stundu pirms balsošanas sākuma. Kvorumu pārbauda ar alternatīvo elektroniskās 

balsošanas sistēmu. 
 

13. Obligātais minimums – Reglamenta 179. panta 4. punkta pirmais ievilkums 
 Ja Reglamenta pants, kurā ir noteikts vidējs vai augsts obligātais minimums, tiek 

izmantots kā atsauce sēdes gaitā, uzskata, ka politiskās grupas atbalstu ir snieguši visi 

atbalstošās grupas deputāti. 

 
14. Mutiski grozījumi un mutiskas izmaiņas – Reglamenta 180. panta 6. punkts 

 Mutiskus grozījumus un mutiskas izmaiņas nevar nodot balsošanai.  
 

15. Balsošanas kārtība – Reglamenta 182. un 183. pants  
 Reglamenta 182. un 183. panta noteikumus, kas nosaka balsošanas kārtību, neuzskata 

par tādiem, kas attiecas uz balsošanas hronoloģisko secību, bet gan uz balsošanas 

rezultātu noteikšanas metodi. 

 



16. Debates balsošanas laikā – Reglamenta 182. panta 4. punkts un 187. panta 2. punkta otrā 

daļa 

 Debates var rīkot starp attālinātas balsošanas atklāšanu un slēgšanu. 
 

17. Balsošana pēc saraksta – Reglamenta 190. pants  
 Balso pēc saraksta, pat ja nav iesniegts pieprasījums balsot pēc saraksta, izņemot 

aizklātas balsošanas gadījumā. 
 

18. Aizklāta balsošana – Reglamenta 191. panta 2. punkts 
 Aizklātas balsošanas pieprasījums rakstiski jāpaziņo priekšsēdētājai vismaz vienu stundu 

pirms attiecīgās balsošanas sākuma.  
 

19. Balsojumu skaidrojumi – Reglamenta 194. pants 
 Mutiskus balsojumu skaidrojumus nesniedz. Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

nepārsniedz 400 vārdus. 
 

20. Reglamenta neievērošana – Reglamenta 195. pants  
 Par Reglamenta neievērošanu rakstiski jāpaziņo Parlamenta priekšsēdētājai vismaz vienu 

stundu pirms sēdes sākuma vai attiecīgā darba kārtības punkta izskatīšanas sākuma. 
 

21. Priekšlikumi attiecībā uz procedūru – Reglamenta 197. līdz 201. pants  
 Priekšlikumi attiecībā uz procedūru saskaņā ar 197., 198., 199., 200. vai 201. pantu ir 

pieņemami tikai tad, ja par tiem rakstiski paziņots Parlamenta priekšsēdētājai vismaz 24 

stundas iepriekš. Parlamenta priekšsēdētāja par priekšlikumu nekavējoties informē 

deputātus, publicējot to Parlamenta tīmekļa vietnē vai izmantojot vislabākos alternatīvos 

līdzekļus. Par priekšlikumu balso attiecīgajā balsošanas laikā. 

 
22. Protokols – Reglamenta 202. pants 

 Visu sēžu protokolus dara pieejamus ne vēlāk kā vienu stundu pirms nākamās sesijas 

pirmās sēdes sākuma. Tos iesniedz Parlamentam apstiprināšanai pirmās sēdes sākumā 

pēc tam, kad tie darīti pieejami. 


