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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0344/375 

Grozījums Nr.  375 

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 – 2. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Paziņotā sankcija var sevī iekļaut vienu vai 

vairākus Reglamenta 166. panta 3. punktā 

minētos pasākumus. 

Paziņotā sankcija var sevī iekļaut vienu vai 

vairākus Reglamenta 166. panta 3. punktā 

minētos pasākumus. Nopietnākos 

gadījumos sankcija var izpausties kā 

tiesību balsot komitejā un/vai plenārsēdēs 

apturēšana līdz brīdim, kad deputāts ir 

novērsis attiecīgo interešu konfliktu. 

Deputātam piemēroto tiesiskās 

aizsardzības līdzekli vai sankciju dara 

publiski pieejamu. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0344/376 

Grozījums Nr.  376 

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 

XVI pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Pēc uzklausīšanas attiecīgās komitejas 

priekšsēdētājs un koordinatori nekavējoties 

satiekas, lai novērtētu konkrēto komisāra 

amata kandidātu. Šīs sanāksmes notiek aiz 

slēgtām durvīm. Koordinatorus aicina 

paziņot, vai saskaņā ar to viedokli 

attiecīgie kandidāti ir atbilstīgi kvalificēti, 

lai ieņemtu komisāra amatu un pildītu 

īpašos komisāra pienākumus, kas viņiem 

tiek uzticēti. Komiteju priekšsēdētāju 

konference izstrādā standarta veidlapu, lai 

palīdzētu veikt novērtējumu. 

Pēc uzklausīšanas attiecīgās komitejas 

priekšsēdētājs un koordinatori nekavējoties 

satiekas, lai novērtētu konkrēto komisāra 

amata kandidātu. Šīs sanāksmes ir atklātas. 

Koordinatorus aicina paziņot, vai saskaņā 

ar to viedokli attiecīgie kandidāti ir 

atbilstīgi kvalificēti, lai ieņemtu komisāra 

amatu un pildītu īpašos komisāra 

pienākumus, kas viņiem tiek uzticēti. 

Komiteju priekšsēdētāju konference 

izstrādā standarta veidlapu, lai palīdzētu 

veikt novērtējumu. Šādi paziņojumi tiek 

pierakstīti un darīti publiski pieejami. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0344/377 

Grozījums Nr.  377 

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 

XVI pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – 4. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Ja komitejām novērtējuma pabeigšanai 

nepieciešama papildu informācija, 

Parlamenta priekšsēdētājs to vārdā 

rakstiski vēršas pie jaunievēlētā Komisijas 

priekšsēdētāja. Koordinatori ņem vērā viņa 

atbildi. 

Ja komitejām novērtējuma pabeigšanai 

nepieciešama papildu informācija, 

Parlamenta priekšsēdētājs to vārdā 

rakstiski vēršas pie jaunievēlētā Komisijas 

priekšsēdētāja. Lēmumu par to, 

vai pieprasīt papildu informāciju, 

pieraksta un dara publiski pieejamu. 

Koordinatori ņem vērā viņa atbildi. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0344/378 

Grozījums Nr.  378 

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 

XVI pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – 5. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Ja koordinatori nespēj panākt vienošanos 

par novērtējumu vai pēc kādas politiskās 

grupas pieprasījuma komitejas 

priekšsēdētājs sasauc komitejas 

pilnsapulci. Ja vienošanās netiek panākta, 

priekšsēdētājs abus lēmumus nodod 

aizklātai balsošanai. 

Ja koordinatori nespēj panākt vienošanos 

par novērtējumu vai pēc kādas politiskās 

grupas pieprasījuma komitejas 

priekšsēdētājs sasauc komitejas 

pilnsapulci. Pēc pilnsapulcē notikušajām 

debatēm priekšsēdētājs abus lēmumus 

nodod balsošanai pēc saraksta. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/379 

Grozījums Nr.  379 

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 

XVI pielikums – 2. punkts – 2. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

Atkāpjoties no 1. punkta c) apakšpunkta 

astotajā daļā noteiktās procedūras, 

gadījumos, kad balsošana plenārsēdē 

attiecas tikai uz viena komisāra iecelšanu, 

tā notiek aizklāti. 

svītrots 

Or. en 

 


