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Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu, ievērojot Parlamenta Reglamenta 
110. pantu attiecībā uz pārstrādāšanu.

Minētā panta 3. punktā ir noteikts: 

“Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus 
būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā par to informē par 
konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 180. un 181. pantā, 
grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām 
priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras nav 
tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu teksta 
iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, kas ir 
pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.”

Ņemot vērā pievienoto atzinumu, ko sniegusi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa, kura ir izskatījusi pārstrādāšanas priekšlikumu, un 
ievērojot referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku 
grozījumu kā vien tie, kas ir skaidri norādīti, un ka attiecībā uz iepriekš pieņemtā tiesību akta 



PE734.087v02-00 2/4 AL\1258513LV.docx

LV

negrozīto noteikumu kodificēšanu ar šiem būtiskajiem grozījumiem priekšlikumā ir paredzēts 
spēkā esošo tiesību aktu tikai kodificēt, negrozot to pēc būtības.

Noslēgumā jānorāda, ka 2022. gada 14. jūnija sanāksmē Juridiskā komiteja, ar 19 balsīm “par”, 
3 balsīm “pret” un nevienam deputātam neatturoties1, balsojot nolēma ieteikt Konstitucionālo 
jautājumu komitejai (AFCO), kas ir par šo jautājumu atbildīgā komiteja, turpināt iepriekšminētā 
priekšlikuma izskatīšanu saskaņā ar Reglamenta 110. pantu.

Ar cieņu

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Adrián Vázquez Lázara (priekšsēdētājs), Sergey Lagodinsky (priekšsēdētāja 
vietnieks), Marion Walsmann (priekšsēdētāja vietniece), Lara Wolters (priekšsēdētāja vietniece), Raffaele 
Stancanelli (priekšsēdētāja vietnieks), Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Iban Garcia del Blanco, 
Esteban Gonzáles Pons, Virginie Joron, Gilles Lebreton, Maria-Manue Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina 
Pignedoli, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos; Brando Benifei (Franco Roberti aizstājējs), Emil 
Radev (Axel Voss aizstājējs ), Luisa Regimenti (Jiří Pospíšil aizstājēja), René Repasi (Tiemo Wölken aizstājējs), 
Kosma Złotowski (Angel Dzhambazki aizstājējs), François-Xavier Bellamy (Didier Geoffroy aizstājējs saskaņā ar 
Reglamenta 209. panta 7. punktu), Claude Gruffrat (Marie Toussaint aizstājējs saskaņā ar Reglamenta 209. panta 
7. punktu).
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Pielikums
JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2022. gada 11. maijā

ATZINUMS

 EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (pārstrādāta redakcija)
COM(2021)0734, 25.11.2021. – 2021/0375(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas 
strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2022. gada 12. un 
14. janvārī rīkoja sanāksmes, lai izskatītu iepriekšminēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Minētajās sanāksmēs1 izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu, 
konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk minēto.
1. Šādas izmaiņas būtu jāiezīmē ar pelēko fonu, ko parasti izmanto, lai izceltu būtiskus 
grozījumus:

– 10. panta 3. punkts papildināts ar vārdiem “un e)” un “un d)”,
– 21. panta 3. punktā vārdi “skaidri saskatāmi un lietotājdraudzīgā veidā” aizstāti ar 

vārdiem “saskaņā ar 4. panta 1. punkta i) apakšpunktu”,
– 23. panta 7. punkta otrajā daļā atsauce “Finanšu regulas 78. un 79. panta”, kas patlaban 

ietverta Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 6. punkta b) apakšpunktā, aizstāta 
ar atsauci “Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 98. līdz 100. panta”,

– 33. panta 1. punktā vārdi “Iestādes galīgā lēmuma”;
– 33. panta 3. punktā vārdi “līdz f)”,
– I pielikums papildināts ar vārdiem “un e)” un “un d)”.

2. 22. apsvērumā vārdi “jauno procedūru” būtu jāaizstāj ar vārdiem “pārbaudes procedūru”.
3. 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā atsauce “5. punktā” būtu jāaizstāj ar atsauci “4. punktā”.
4. 23. panta 11. punktā atsauce uz “8. un 9. punktu” būtu jāaizstāj ar atsauci uz “9. un 
10. punktu”.
5. Regulas 31. panta b) punktā atsauce “27. panta 2. punkta a) apakšpunkta vi) punktā” būtu 
jāaizstāj ar atsauci “30. panta 2. punkta a) apakšpunkta vi) punktā”.

1 Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta 
oriģinālvaloda.
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Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. 
Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem 
noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

F.DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
juriskonsults juriskonsulte ģenerāldirektors


