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8.12.2016 A8-0344/459 

Grozījums Nr.  459 

Richard Corbett 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Lēmuma priekšlikums 

7. punkts 

 

Lēmuma priekšlikums Grozījums 

7. norāda, ka Reglamenta grozījumi 

stājas spēkā tās sesijas pirmajā dienā, kas 

seko grozījumu pieņemšanai, izņemot 

212. panta 2. punktu par delegāciju 

sastāvu, kas attiecībā uz jau izveidotajām 

delegācijām stāsies spēkā, atklājot pirmo 

sesiju pēc nākamajām, 2019. gadā 

plānotajām, Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām; 

7. norāda, ka šā Reglamenta grozījumi 

stājas spēkā tās sesijas pirmajā dienā, kas 

seko grozījumu pieņemšanai, izņemot 

 
(a) grozījumus 212. panta 1. punktā un 

2. punktā par delegāciju sastāvu, kas 

attiecībā uz jau izveidotajām 

delegācijām stāsies spēkā, atklājot 

pirmo sesiju pēc nākamajām, 

2019. gadā plānotajām, Eiropas 

Parlamenta vēlēšanām; 

 
(b) grozījumus 199. pantā par komiteju 

sastāvu, kas stāsies spēkā, atklājot 

pirmo sesiju pēc nākamajām, 

2019. gadā plānotajām, Eiropas 

Parlamenta vēlēšanām; 

 
(c) 200. panta par aizstājējiem 

svītrošanu, kas stāsies spēkā, 

atklājot pirmo sesiju pēc 

nākamajām, 2019. gadā plānotajām, 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 

 
Pašreizējā kārtība izmeklēšanas komiteju 

un īpašo komiteju locekļu ievēlēšanai 

paliek spēkā līdz pirmās sēdes atklāšanai 

pēc nākamajām, 2019. gadā plānotajām, 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 

neatkarīgi no 196. panta, 197. panta 
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1. punkta un 198. panta 3. punkta 

grozījumiem. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/460 

Grozījums Nr.  460 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana 

2016/2114(REG) 

Lēmuma priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Lēmuma priekšlikums Grozījums 

 8.a kritizē to, ka Parlamenta tīmekļa 

vietnē tiek sniegti statistikas dati par 

balsojuma skaidrojumiem, uzstāšanos 

plenārsēdē, Parlamenta jautājumiem, 

grozījumiem un rezolūciju 

priekšlikumiem, kas, šķiet, paredzēti, lai 

tādās platformās kā “MEPRanking” 

varētu demonstrēt, kuri Eiropas 

Parlamenta deputāti it kā ir “aktīvi”; 

aicina Parlamenta Prezidiju pārtraukt 

sniegt bruto skaitļus statistikas veidā un 

ņemt vērā piemērotākus kritērijus 

deputāta “aktivitātes” noteikšanai; 

 

Or. en 

 

 


