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7.12.2016 A8-0344/364 

Grozījums Nr.  364 

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 

I pielikums – 4. pants – 2.punkts – 1. daļa – g apakšpunkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

g) jebkāda finansiāla palīdzība vai 

palīdzība, nodrošinot darbiniekus vai 

materiālos līdzekļus, ko deputāts papildus 

Parlamenta piešķirtajiem līdzekļiem 

saņem no trešām personām saistībā ar 

viņa politisko darbību, norādot šīs trešās 

personas; 

svītrots 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/365 

Grozījums Nr.  365 

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 

I pielikums – 4. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 3.a Katra gada beigās deputāti 

informē priekšsēdētāju par ienākuma 

nodokļa atmaksāšanu un mantojuma 

saņemšanu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/366 

Grozījums Nr.  366 

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 

I pielikums – 4. pants – 4. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

4. Ja deputāts nav iesniedzis 

finansiālo interešu deklarāciju, viņu nevar 

ievēlēt amatā Parlamentā vai tā struktūrās, 

iecelt par referentu un viņš nevar būt 

oficiālas delegācijas loceklis. 

4. Ja deputāts nav iesniedzis 

finansiālo interešu deklarāciju, informāciju 

par ienākumu nodokļa atmaksu un 

mantojuma saņemšanu, viņu nevar ievēlēt 

amatā Parlamentā vai tā struktūrās, iecelt 

par referentu vai ēnu referentu un viņš 

nevar būt oficiālas delegācijas loceklis. Ja 

deputāts tiek ievēlēts vai iecelts šādā 

amatā, viņš to zaudē, ja saskaņā ar šī 

panta 1. punktu neinformē priekšsēdētāju 

par jebkādām izmaiņām, kas ietekmē 

deklarāciju, 30 dienu laikā no brīža, kad 

notikušas minētās izmaiņas, vai saskaņā 

ar šī panta 3.a punktu neinformē par 

ikgadējā ienākumu nodokļa atmaksu un 

mantojuma saņemšanu.  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/367 

Grozījums Nr.  367 

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 

I pielikums – 6. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 Šajā gadījumā Padomdevēja komiteja un 

citas kompetentās parlamentārās 

struktūras izvērtēs bijušo deputātu rīcību, 

tostarp oficiālās caurlaides izmantošanu, 

lai novērstu un nepieļautu interešu 

konflikta iespēju. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/368 

Grozījums Nr.  368 

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 

I pielikums – 7. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Padomdevēja komitejā ir pieci deputāti, 

kurus, ņemot vērā deputātu pieredzi un 

politisko līdzsvaru, Parlamenta 

priekšsēdētājs savu pilnvaru sākumā ieceļ 

no Konstitucionālo jautājumu komitejas un 

Juridiskās komitejas prezidiju locekļu un 

koordinatoru vidus. 

Padomdevējā komitejā ir pieci deputāti, 

kurus Parlamenta priekšsēdētājs savu 

pilnvaru sākumā ieceļ no plaši pazīstamu 

un neatkarīgu ētikas ekspertu vidus pēc 

tam, kad Konstitucionālo jautājumu 

komiteja un Juridiskā komiteja viņus ir 

izvēlējusies publiskā un atklātā dzīves 

aprakstu atlasē. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/369 

Grozījums Nr.  369 

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 

I pielikums – 7. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Parlamenta priekšsēdētājs savu pilnvaru 

sākumā ieceļ arī Padomdevējas komitejas 

rezerves locekļus, proti, vienu no katras 

politiskās grupas, kas nav pārstāvēta 

Padomdevējā komitejā. 

Parlamenta priekšsēdētājs savu pilnvaru 

sākumā saskaņā ar šī panta 2. punktā 

noteikto procedūru ieceļ arī trīs 

Padomdevējas komitejas rezerves 

locekļus. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/370 

Grozījums Nr.  370 

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 

I pielikums – 7. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Pēc Parlamenta priekšsēdētāja 

pieprasījuma Padomdevēja komiteja 

izvērtē arī varbūtējos šā rīcības kodeksa 

pārkāpumus un iesaka priekšsēdētājam, 

kādus iespējamos pasākumus veikt. 

Pēc Parlamenta priekšsēdētāja 

pieprasījuma Padomdevēja komiteja 

izvērtē arī varbūtējos šā rīcības kodeksa 

pārkāpumus un iesaka priekšsēdētājam, 

kādus iespējamos pasākumus veikt. 

Padomdevēja komiteja var veikt deputāto 

iesniegto deklarāciju ex officio pārbaudes, 

lai pārliecinātos par sniegto datu ticamību 

un precizitāti un veiktu izmeklēšanu 

saistībā ar neatbilstībām. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/371 

Grozījums Nr.  371 

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 

I pielikums – 7. pants – 5. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

5. Padomdevēja komiteja pēc 

apspriešanās ar Parlamenta 

priekšsēdētāju var lūgt konsultāciju 

ārējiem ekspertiem. 

5. Padomdevējas komitejas rīcībā tiek 

nodots sekretariāts, un tās pienākumu 

veikšanai tiek nodrošināti attiecīgi 

līdzekļi. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/372 

Grozījums Nr.  372 

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 

I pielikums – 8. pants – 1. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

1. Ja ir pamats uzskatīt, ka Eiropas 

Parlamenta deputāts, iespējams, ir pārkāpis 

šo rīcības kodeksu, Parlamenta 

priekšsēdētājs par to var informēt 

Padomdevēju komiteju. 

1. Ja ir pamats uzskatīt, ka Eiropas 

Parlamenta deputāts, iespējams, ir pārkāpis 

šo rīcības kodeksu, Parlamenta 

priekšsēdētājs par to var informēt 

Padomdevēju komiteju. Priekšsēdētājs 

jebkurā gadījumā nāk klajā ar pamatotu 

lēmumu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/373 

Grozījums Nr.  373 

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 

I pielikums – 8. pants – 2. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

2. Padomdevēja komiteja izvērtē 

iespējamā pārkāpuma apstākļus un var 

uzklausīt attiecīgo deputātu. Pamatojoties 

uz saviem secinājumiem, tā izstrādā 

Parlamenta priekšsēdētājam ieteikumu par 

iespējamu lēmumu. 

2. Padomdevēja komiteja izvērtē 

iespējamā pārkāpuma apstākļus un var 

uzklausīt attiecīgo deputātu. Pamatojoties 

uz saviem secinājumiem, tā izstrādā 

Parlamenta priekšsēdētājam rakstisku 

ieteikumu par iespējamu lēmumu. 

Or. en 



 

AM\1112141LV.docx  PE596.594v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0344/374 

Grozījums Nr.  374 

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 

I pielikums – 8. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Ja Parlamenta priekšsēdētājs, ņemot vērā 

šo ieteikumu, secina, ka attiecīgais deputāts 

ir pārkāpis rīcības kodeksu, viņš pēc 

deputāta uzklausīšanas pieņem pamatotu 

lēmumu, kurā nosaka sankciju, par kuru 

paziņo deputātam. 

Ja Parlamenta priekšsēdētājs, ņemot vērā 

šo ieteikumu, secina, ka attiecīgais deputāts 

ir pārkāpis rīcības kodeksu, viņš pēc 

deputāta uzklausīšanas pieņem pamatotu 

lēmumu, kurā nosaka sankciju, par kuru 

paziņo deputātam. Priekšsēdētājs pieņem 

pamatotu lēmumu arī tad, ja pretēji 

Padomdevējas komitejas ieteikumam 

nolemj, ka nav noticis rīcības kodeksa 

pārkāpums. Šo pamatoto lēmumu 

publisko. 

Or. en 

 


