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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 168.a pants 

 Obligātais minimums 

 1.  Ja vien nav noteikts citādi, šajā 

Reglamentā piemēro šādas definīcijas: 

 a)  “zems obligātais minimums” ir 

viena divdesmitā daļa Parlamenta 

deputātu vai viena politiskā grupa; 

 b)  “vidējs obligātais minimums” ir 

viena desmitā daļa Parlamenta deputātu 

vai viena politiskā grupa; 

 c)  “augsts obligātais minimums” ir 

viena piektā daļa Parlamenta deputātu vai 

divas politiskās grupas; 

 2.  Ja ir nepieciešams deputāta 

paraksts, lai noteiktu, vai ir sasniegts 

piemērojamais obligātais minimums, šis 

paraksts var būt izdarīts vai nu rokrakstā, 

vai elektroniski, izmantojot Parlamenta 

elektroniskā paraksta sistēmu. 

Attiecīgajos termiņos deputāts savu 

parakstu var atsaukt, taču pēc tam tas 

vairs nav atjaunojams. 

 3.  Ja obligātā minimuma 

sasniegšanai ir nepieciešams politiskās 

grupas atbalsts, šīs grupas vārdā rīkojas 

tās priekšsēdētājs vai persona, kuru 

priekšsēdētājs ir pienācīgi izraudzījies šim 

nolūkam. 
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 Reglamenta pantu un grozījumu 

horizontāla pielāgošana 168.a pantā 

noteiktajām obligātā minimuma jaunajām 

definīcijām. 

 A.  Šādos Reglamenta pantos un šādu 

pantu grozījumos vārdus “politiskā grupa 

vai vismaz 40 deputāti” jebkādā 

gramatiskā formā aizstāj ar “politiskā 

grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz 

vismaz zemo obligāto minimumu”, 

nepieciešamības gadījumā izdarot 

gramatiskas izmaiņas: 

 69. panta 1. punkts 

 81. panta 2. punkts 

105. panta 6. punkts 

 108. panta 2. punkts 

 123. panta 2. punkts 

 150. panta 2. punkts 

 150. panta 3. punkts 

 153. panta 1. punkts 

 169. panta 1. punkta 1. daļa 

 170. panta 4. punkta 1. daļa 

 176. panta 1. punkts 

 188. panta 1. punkta 1. daļa 

 188. panta 2. punkts 

 189. panta 1. punkta 1. daļa 

 190. panta 1. punkta 1. daļa 

 190. panta 4. punkts 

 226. panta 4. punkts 

 231. panta 4. punkts 

 15. panta 1. punkta 1. daļa 

 38. panta 2. punkts 

 38.a panta 1. punkts (jauns) 

 42. panta 2. punkta 1.a daļa (jauna) 

 59. panta 1. punkts 
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 59. panta 1.a punkta 1. daļa (jauna) 

 59. panta 1.b punkta 4. daļa (jauna) 

 59. panta 1.b punkta 5. daļa (jauna) 

 63. panta 4. punkts 

 67.a panta 1. punkts (jauns) 

 67.a panta 2. punkts (jauns) 

 67.a panta 4. punkts (jauns) 

 88. panta 2. punkts 

 105. panta 4. punkts 

 106. panta 4.c punkts (jauns) 

 108. panta 4. punkts 

 113. panta 4.a punkts (jauns) 

 118. panta 5. punkta 1. daļa 

 121. panta 3. punkts 

 122. panta 3. punkts 

 122.a panta 4. punkts (jauns) 

 128. panta 1. punkta 1. daļa 

 135. panta 1. punkts 

 135. panta 2. punkts 

 137. panta 2. punkta 3. daļa 

 138. panta 2. punkta 3. daļa 

 152. panta 1. punkts 

 154. panta 1. punkts 

 174. panta 5. punkts 

 174. panta 6. punkts 

 180. panta 1. punkts 

 187. panta 1. punkta 1. daļa 

 XVI pielikuma 1.c punkts 

 88. panta 4. punktā un 113. panta 

4.a punktā vārdus “vismaz 40 deputāti” 

jebkādā gramatiskā formā aizstāj ar 

“politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits 

sasniedz vismaz zemo obligāto 

minimumu”, nepieciešamības gadījumā 

izdarot gramatiskas izmaiņas. 
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 B.  50. panta 1. punktā un 50. panta 

2. punkta pirmajā daļā vārdus “vismaz 

viena desmitā daļa komitejas locekļu” 

jebkādā gramatiskā formā aizstāj ar 

“politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits 

komitejā sasniedz vismaz vidējo obligāto 

minimumu”, nepieciešamības gadījumā 

izdarot gramatiskas izmaiņas. 

 73.a panta 2. punktā un 150. panta 

1. punkta otrajā daļā vārdus “politiskās 

grupas vai atsevišķi deputāti, kuri kopā 

veido vismaz vienu desmito daļu no 

Parlamenta deputātiem” jebkādā 

gramatiskā formā aizstāj ar “politiskā 

grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz 

vismaz vidējo obligāto minimumu”, 

nepieciešamības gadījumā izdarot 

gramatiskas izmaiņas. 

 210.a panta 4. punktā vārdus “trīs 

komitejas locekļi” jebkādā gramatiskā 

formā aizstāj ar “politiskā grupa vai 

deputāti, kuru skaits komitejā sasniedz 

vismaz vidējo obligāto minimumu”, 

nepieciešamības gadījumā izdarot 

gramatiskas izmaiņas. 

 C.  15. panta 1. punktā vārdus 

“vismaz divdesmit procenti Parlamenta 

deputātu” jebkādā gramatiskā formā 

aizstāj ar “divas politiskās grupas vai 

deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz 

augsto obligāto minimumu”, 

nepieciešamības gadījumā izdarot 

gramatiskas izmaiņas. 

 182. panta 2. punktā un 180.a panta 

2. punktā vārdus “vismaz viena piektā 

daļa no Parlamenta deputātiem” aizstāj ar 

“divas politiskās grupas vai deputāti, kuru 

skaits sasniedz vismaz augsto obligāto 

minimumu”, nepieciešamības gadījumā 

izdarot gramatiskas izmaiņas. 

 191. panta 1. punktā vārdus “politiskās 

grupas vai vismaz 40 deputātu” aizstāj ar 

“divas politiskās grupas vai deputāti, kuru 

skaits sasniedz vismaz augsto obligāto 

minimumu”, nepieciešamības gadījumā 
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izdarot gramatiskas izmaiņas. 

 204. panta 2. punkta pirmajā daļā un 

208. panta 2. punktā vārdus “vienas 

sestās daļas komitejas locekļu” vai “viena 

sestā daļa komitejas locekļu” jebkādā 

gramatiskā formā aizstāj ar “divas 

politiskās grupas vai deputāti, kuru skaits 

komitejā sasniedz vismaz augsto obligāto 

minimumu”, nepieciešamības gadījumā 

izdarot gramatiskas izmaiņas. 

 208. panta 3. punktā un 215. panta 

7. punktā vārdus “ceturtā daļa komitejas 

locekļu” aizstāj ar “divas politiskās 

grupas vai deputāti, kuru skaits komitejā 

sasniedz vismaz augsto obligāto 

minimumu”, nepieciešamības gadījumā 

izdarot gramatiskas izmaiņas. 

 D.  Šī obligātā minimuma horizontālā 

pielāgošana neskar augstāk minēto pantu 

un grozījumu pieņemšanu, noraidīšanu 

vai grozīšanu tajos aspektos, kas nav 

saistīti ar obligāto minimumu. 

Or. en 

 

 

 


