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Grozījumi Reglamenta 70. pantā par iestāžu sarunām likumdošanas 

procedūru gaitā  

Eiropas Parlamenta 2012. gada 20. novembra lēmums par Parlamenta Reglamenta 

70. panta grozīšanu par iestāžu sarunām likumdošanas procedūru gaitā 

(2011/2298(REG)) 

 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2011. gada 18. aprīļa vēstuli, 

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu, 

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās 

komitejas atzinumu (A7-0281/2012), 

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus; 

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu zināšanai Padomei un Komisijai. 

 

Grozījums Nr.  1 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

70. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

1. Sarunas ar pārējām iestādēm, lai 

likumdošanas procedūras gaitā panāktu 

vienošanos, notiek, ņemot vērā Rīcības 

kodeksu sarunām par parastās 

likumdošanas procedūru. 

1. Sarunas ar citām iestādēm, lai 

likumdošanas procedūras gaitā panāktu 

vienošanos, notiek, ņemot vērā 

Priekšsēdētāju konferences noteikto 
Rīcības kodeksu. 

 

Grozījums Nr.  13 
 

Reglaments 

70. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

2. Pirms sākt šādas sarunas, atbildīgajai 

komitejai principā būtu jāpieņem lēmums 

2. Šādas sarunas sāk tikai pēc tam, kad 

atbildīgā komiteja ar tās locekļu balsu 



ar tās locekļu balsu vairākumu un 

jāapstiprina pilnvaras, nostādnes vai 

prioritātes. 

vairākumu, katru attiecīgo likumdošanas 

procedūru izskatot atsevišķi, ir pieņēmusi 

lēmumu par sarunu sākšanu. Šādā 

lēmumā nosaka mandātu un sarunu 

grupas sastāvu. Šādus lēmumus paziņo 

Parlamenta priekšsēdētājam, kurš 

regulāri informē Priekšsēdētāju 

konferenci. 

Grozījums Nr.  3 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

70. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 Mandātu veido ziņojums, kas pieņemts 

komitejā un iesniegts turpmākai 

izskatīšanai Parlamentā. Izņēmuma kārtā, 

ja atbildīgā komiteja uzskata, ka ir 

pienācīgi pamatoti sākt sarunas pirms 

ziņojuma pieņemšanas komitejā, mandāts 

var būt grozījumu kopums vai skaidri 

noteiktu mērķu, prioritāšu vai vadošu 

norādījumu kopums. 

Grozījums Nr.  4 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

70. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2.a Sarunu grupu vada referents, un tās 

priekšsēdētājs ir atbildīgās komitejas 

priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja 

izraudzīts priekšsēdētāja vietnieks. Tajā ir 

vismaz ēnu referenti no katras politiskās 

grupas. 

Grozījums Nr.  5 un Nr. 18 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

70. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2.b Visos dokumentos, ko paredzēts 

apspriest sanāksmēs ar Padomi un 

Komisiju ("trialogs"), norāda iesaistīto 



iestāžu attiecīgās nostājas un iespējamos 

kompromisa risinājumus, un šos 

dokumentus izplata sarunu grupai vismaz 

48 stundas vai steidzamos gadījumos 

vismaz 24 stundas pirms attiecīgā 

trialoga. 

 Sarunu grupa pēc katra trialoga sniedz 

ziņojumu nākamajā atbildīgās komitejas 

sanāksmē. Dokumentus, kuros redzams 

pēdējā trialoga iznākums, dara pieejamus 

komitejai. 

 Ja nav iespējams laicīgi sarīkot komitejas 

sanāksmi, sarunu grupa par to attiecīgi 

ziņo komitejas priekšsēdētājam, ēnu 

referentiem un koordinatoriem. 

 Atbildīgā komiteja var atjaunināt 

mandātu, ņemot vērā sarunu virzību. 

 

Grozījums Nr.  6 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

70. pants – 3. punkts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

3. Ja atbildīgajā komitejā ziņojums ir 

pieņemts un pēc tam sarunās tiek panākts 

kompromiss ar Padomi, ar šo komiteju 

jebkurā gadījumā vēlreiz apspriežas pirms 

balsošanas plenārsēdē. 

3. Ja sarunās tiek panākts kompromiss, par 

to nekavējoties informē atbildīgo 

komiteju. Tekstu, par kuru ir panākta 

vienošanās, iesniedz izskatīšanai 

atbildīgajā komitejā. Ja komiteja ar 

balsojumu apstiprina tekstu, par kuru ir 

panākta vienošanās, to iesniedz 

izskatīšanai Parlamentā atbilstošā veidā, 

tostarp kā kompromisa grozījumus. To 

var iesniegt kā konsolidētu tekstu, ja tajā 

ir skaidri parādīts, kādas izmaiņas ir 

izdarītas izskatāmā tiesību akta 

priekšlikumā. 

 

Grozījums Nr.  7 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

70. pants – 3.a punkts (jauns) 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 



 3.a Ja procedūra paredz iesaistītās 

komitejas vai komiteju kopīgas 

sanāksmes, lēmumam par sarunu 

sākšanu un šādu sarunu norisei piemēro 

50. un 51. pantu. 

 Ja attiecīgajām komitejām rodas 

domstarpības, sarunu sākšanas un to 

norises kārtību nosaka Komiteju 

priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs 

saskaņā ar minētajos pantos izklāstītajiem 

principiem. 

Grozījums Nr.  8 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

70.a pants (jauns) – virsraksts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 70.a pants 

 Lēmuma par iestāžu sarunu sākšanu 

apstiprināšana pirms ziņojuma 

pieņemšanas komitejā 

Grozījums Nr.  9 

Eiropas Parlamenta Reglaments 

70.a pants (jauns) – 1. punkts 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1. Jebkuru komitejas lēmumu par sarunu 

sākšanu pirms ziņojuma pieņemšanas 

komitejā tulko visās oficiālajās valodās, 

izplata visiem Parlamenta deputātiem un 

iesniedz Priekšsēdētāju konferencei. 

 Pēc politiskās grupas pieprasījuma 

Priekšsēdētāju konference var nolemt 

iekļaut jautājumu tās sesijas darba 

kārtības projektā, kura notiek pēc lēmuma 

izplatīšanas, izskatīšanai debatēs un 

balsošanai, un tādā gadījumā Parlamenta 

priekšsēdētājs nosaka termiņu grozījumu 

iesniegšanai. 

 Ja Priekšsēdētāju konference nav 

nolēmusi jautājumu iekļaut minētās 

sesijas darba kārtības projektā, 

Parlamenta priekšsēdētājs minētās sesijas 



sākumā paziņo lēmumu par sarunu 

sākšanu. 

Grozījums Nr. 16 
 

Reglaments 

70.a pants (jauns) – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2. Šo jautājumu iekļauj izskatīšanai 

debatēs un balsošanai tās sesijas darba 

kārtības projektā, kura notiek pēc 

izplatīšanas, un Parlamenta 

priekšsēdētājs nosaka grozījumu 

iesniegšanas termiņu, ja politiskā grupa 

vai vismaz 40 deputātu to pieprasa 

48 stundu laikā pēc paziņošanas. 

 Pretējā gadījumā lēmumu par sarunu 

sākšanu uzskata par apstiprinātu. 

 


