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7.12.2016 A8-0344/323 

Grozījums Nr.  323 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

 

Reglaments 

1. nodaļa – 11. pants – 8. punkts – 1. daļa – 2.a ievilkums (jauns) 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 - organizācija vai uzņēmums izrāda 

nevēlēšanos sadarboties, piemēram, 

atsakoties piedalīties Parlamenta komiteju 

rīkotās atklātās vai aizklātās 

uzklausīšanās, atsakoties sniegt 

informāciju vai sniedzot nepatiesu vai 

maldinošu informāciju šādās 

uzklausīšanās vai saistībā ar savu 

reģistrāciju Pārredzamības reģistrā. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/324 

Grozījums Nr.  324 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

 

Reglaments 

2. nodaļa – 15. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Parlamenta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja 

vietniekus un kvestorus ievēlē aizklātā 

balsošanā saskaņā ar 182. panta 

noteikumiem. Kandidatūras izvirza tikai ar 

kandidātu piekrišanu. Kandidātus drīkst 

izvirzīt tikai politiskā grupa vai vismaz 40 

deputāti. Tomēr, ja izvirzīto kandidātu 

skaits nepārsniedz brīvo vietu skaitu, 

kandidātus var ievēlēt ar aklamāciju. 

Parlamenta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja 

vietniekus un kvestorus ievēlē, balsojot pēc 

saraksta, saskaņā ar 180. panta 

noteikumiem. Kandidatūras izvirza tikai ar 

kandidātu piekrišanu. Kandidātus drīkst 

izvirzīt tikai politiskā grupa vai vismaz 

40 deputāti. Tomēr, ja izvirzīto kandidātu 

skaits nepārsniedz brīvo vietu skaitu, 

kandidātus var ievēlēt ar aklamāciju. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/325 

Grozījums Nr.  325 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

EFDD grupas vārdā 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

 

Reglaments 

2. nodaļa – 15. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 Saskaņā ar 19. panta 1. punktu 

deputātiem ir atļauts ieņemt Parlamenta 

priekšsēdētāja amatu ne ilgāk kā vienu 

pilnvaru laiku, un šo amatu viņi var 

ieņemt ar pārtraukumu vai bez tā. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/326 

Grozījums Nr.  326 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

 

Reglaments 

2. nodaļa – 17. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Pēc tam ar vienu vēlēšanu zīmi ievēlē 

priekšsēdētāja vietniekus. Tos četrpadsmit, 

kuri pirmajā kārtā saņem absolūtu nodoto 

balsu vairākumu, ievēlē par viņiem nodoto 

balsu skaita secībā. Ja ievēlēto kandidātu 

skaits ir mazāks nekā brīvo vietu skaits, 

notiek balsošanas otrā kārta saskaņā ar 

tiem pašiem nosacījumiem, līdz aizpilda 

atlikušās vietas. Ja ir nepieciešama trešā 

balsošanas kārta, kandidātus atlikušajās 

brīvajās vietās ievēlē ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, 

paziņo, ka ir ievēlēts gados vecākais 

kandidāts. 

Pēc tam ar vienu vēlēšanu zīmi ievēlē 

priekšsēdētāja vietniekus. Vietas sadala 

saskaņā ar 21.a pantu, izmantojot Honta 

metodi. Tos četrpadsmit, kuri pirmajā kārtā 

saņem absolūtu nodoto balsu vairākumu, 

ievēlē par viņiem nodoto balsu skaita 

secībā. Ja ievēlēto kandidātu skaits ir 

mazāks nekā brīvo vietu skaits, notiek 

balsošanas otrā kārta saskaņā ar tiem 

pašiem nosacījumiem, līdz aizpilda 

atlikušās vietas. Ja ir nepieciešama trešā 

balsošanas kārta, kandidātus atlikušajās 

brīvajās vietās ievēlē ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, 

paziņo, ka ir ievēlēts gados vecākais 

kandidāts. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Grozījums Nr.  327 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

 

Reglaments 

3. nodaļa – 22. pants – 2. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

2. Parlamenta priekšsēdētājs atklāj, 

pārtrauc un slēdz sēdes. Viņš lemj par 

grozījumu pieņemamību, par jautājumiem, 

kas adresēti Padomei un Komisijai, un par 

ziņojumu atbilstību Reglamentam. 

Parlamenta priekšsēdētājs nodrošina 
Reglamenta ievērošanu, uztur kārtību, dod 

vārdu, paziņo par debašu slēgšanu, izvirza 

jautājumus balsošanai un paziņo 

balsošanas rezultātus. Viņš nodod 

komitejām paziņojumus, kas uz tām 

attiecas. 

2. Parlamenta priekšsēdētāja 

pienākumi ir garantēt deputātu un jo īpaši 

minoritāšu tiesības, atklāt, pārtraukt un 

slēgt sēdes, lemt par grozījumu 

pieņemamību, par jautājumiem Padomei un 

Komisijai un par ziņojumu atbilstību 

Reglamentam, nodrošināt Reglamenta 

ievērošanu, uzturēt kārtību, dot 

vārdu, paziņot par debašu slēgšanu, izvirzīt 

jautājumus balsošanai, paziņot balsošanas 

rezultātus un nodot komitejām 

paziņojumus, kas uz tām attiecas. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Grozījums Nr.  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

EFDD grupas vārdā 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

 

Reglaments 

3. nodaļa – 24. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1.a Prezidija sastāvu nosaka saskaņā 

ar 21.a pantu, izmantojot Honta metodi. 

Vismaz viens pie politiskajām grupām 

nepiederošs deputāts piedalās visās 

Prezidija sanāksmēs. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/329 

Grozījums Nr.  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

 

Reglaments 

4. nodaļa – 32. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 6.a Parlamenta priekšsēdētājs par 

politisko grupu izveidi paziņo plenārsēdē. 

Šādam paziņojumam ir atpakaļejošs spēks 

no tā brīža, kad attiecīgā grupa ir 

paziņojusi Parlamenta priekšsēdētājam 

par tās izveidi saskaņā ar šo pantu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Grozījums Nr.  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

 

Reglaments 

4. nodaļa – 32. pants – 6.b punkts (jauns) 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 6.b Politiskas grupas likvidēšanas 

gadījumā Parlaments nodrošina deputātu 

tiesību ievērošanu un tās likumīgi 

noteikto pienākumu izpildes 

nodrošināšanu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Grozījums Nr.  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

 

Reglaments 

4. nodaļa – 34. pants – 1. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

1. Atsevišķi deputāti var veidot 

sadarbības grupas vai citus neoficiālus 

deputātu grupējumus, lai neformāli 

apmainītos viedokļiem par vairākām 

politiskām grupām kopīgiem konkrētiem 

tematiem, iesaistot dažādu Parlamenta 

komiteju locekļus, un sekmētu deputātu 

kontaktus ar pilsonisko sabiedrību. 

1. Atsevišķi deputāti var veidot 

sadarbības grupas, lai neformāli apmainītos 

viedokļiem par vairākām politiskām 

grupām kopīgiem konkrētiem tematiem, 

iesaistot dažādu Parlamenta komiteju 

locekļus, un sekmētu deputātu kontaktus ar 

pilsonisko sabiedrību. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Grozījums Nr.  332 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

EFDD grupas vārdā 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

 

Reglaments 

4. nodaļa – 34. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Šādi grupējumi nevar iesaistīties nekādās 

darbībās, ko varētu sajaukt ar Parlamenta 

vai tā struktūrvienību oficiālo darbību. Ja ir 

ievēroti nosacījumi, kas paredzēti Prezidija 

pieņemtajos noteikumos par šo grupējumu 

izveidošanu, politiskās grupas var veicināt 

to darbību, nodrošinot tiem materiāli 

tehnisko atbalstu. 

Šādi grupējumi ir pilnībā pārredzami un 

nedrīkst iesaistīties nekādās darbībās, ko 

varētu sajaukt ar Parlamenta vai tā 

struktūrvienību oficiālo darbību. Ja ir 

ievēroti nosacījumi, kas paredzēti Prezidija 

pieņemtajos noteikumos par šo grupējumu 

izveidošanu, politiskās grupas var veicināt 

to darbību, nodrošinot tiem materiāli 

tehnisko atbalstu. 

Or. en 

 


