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ĪSS PAMATOJUMS

Kopumā referents piekrīt nostādnei, ko izvēlējies atbildīgās komitejas referents. Viņš uzskata, 
ka Eiropas Parlamenta tiesības pārbaudīt savu deputātu pilnvaras, kā noteikts 1976. gada 20.
septembra Aktā (un tā turpmākajos grozījumos) adekvāti jāatspoguļo Eiropas Parlamenta 
Reglamentā, lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlaments vienmēr darbojas pilnīgi likumīgi.

Referents uzskata, ka atbildīgās komitejas referenta ieteiktie mehānismi ir piemēroti, lai 
pārvarētu praktiskas grūtības (īpaši attiecībās ar valstu iestādēm), kas raksturīgas procedūrai, 
kas līdz šim ir spēkā.

Viņš turpretī iesaka mainīt dažus punktus Reglamenta 3. pantā, kurus būtu lietderīgi ņemt 
vērā, lai ieviestu jaunu pietiekami elastīgu un  izsmeļošu pilnvaru pārbaudes procedūru.

1. grozījuma mērķis ir no jauna pievērst dalībvalstu iestāžu uzmanību nepieciešamībai laikus 
paziņot ievēlēto deputātu vārdus, 2. grozījums attiecas uz 3. panta 2. punkta 2. daļā noteiktā 
paziņojuma saturu un sekām.

Īpaši saistībā ar šo otro paziņojumu, tiek pirmkārt precizēts, ka nesavienojamības situācijas ir 
tās, kas paredzētas 1976. gada Akta 7. panta 1. un 2. punktā, nevis tās, kas paredzētas valstu 
likumdošanā (skat. minētā 7. panta 3. punktu).

Otrkārt, ja, no vienas puses, tas, ka netiek parakstīta iepriekš minētā deklarācija, var 
deputātam liegt iespēju īstenot savas pilnvaras, no otras puses, tiek ieviests beigu termiņš, līdz 
kuram deputāts var atļauties šādu pārdomu periodu, un tiek panākts, ka šis periods sakrīt ar 
pirmo parasto periodu, lai noteiktā termiņā nodrošinātu Eiropas Parlamenta plenārsēdes 
likumību.

Treškārt, ja noteiktajā termiņā deklarācija nav parakstīta, vai arī, vispārīgāk, ja rodas 
acīmredzamas neatbilstības gadījumi, tiek ieteikts piemērot oficiālas  neaizpildītas deputāta 
vietas konstatācijas procedūru.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju savā 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Spēkā esošais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. panta -1. punkts (jauns)

-1.  Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
dalībvalstu kompetentās iestādes 
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nekavējoties darīt zināmus ievēlēto 
deputātu vārdus, lai visi deputāti varētu 
sākt darbību Parlamentā jau pirmās 
sasaukuma sēdes atklāšanā.
Tajā pašā laikā Parlamenta priekšsēdētājs 
vērš šo iestāžu uzmanību uz attiecīgajiem 
1976. gada 20. septembra Akta 
noteikumiem un aicina tās veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai izvairītos no jebkādas 
neatbilstības Eiropas Parlamenta deputāta 
pienākumu pildīšanai.

Grozījums Nr. 2
3. panta -1.a punkts (jauns)

-1a. Katrs deputāts, par kura ievēlēšanu ir 
paziņots Parlamentam, pirms darbības 
Parlamentā uzsākšanas iesniedz rakstisku 
deklarāciju, kurā apliecina, ka viņš 
neieņem amatu, kurš 1976. gada 
20. septembra Akta 7. panta 1. un 2. punkta 
izpratnē nav savienojams ar Eiropas 
Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu. 
Kamēr deputāta pilnvaras nav pārbaudītas 
vai nav pieņemts lēmums par strīdīgo 
jautājumu, ar noteikumu, ka deputāts 
vispirms parakstījis iepriekšminēto 
deklarāciju, deputāts darbojas Parlamentā 
un tā struktūrvienībās un īsteno visas 
tiesības. Ja šī deklarācija nav parakstīta 
līdz pirmajai sasaukuma sēdei pēc 
paziņojuma par attiecīgā deputāta 
ievēlēšanu, piemēro nākamo punkta daļu.
Ja konstatēta amatu nesavienojamība 
1976. gada 20. septembra Akta 7. panta 1. 
un 2. panta izpratnē, priekšsēdētājs informē 
Parlamentu par neaizpildītu deputāta vietu.

Grozījums daļēji atkārto pašreiz spēkā esošā 3. panta 5. punkta saturu, kas zaudēs spēku 
dokumenta pieņemšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 3
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11. panta interpretācija

Ja sēdē, ko vada gados vecākais deputāts, 
izvirza jautājumu par deputāta pilnvaru 
pārbaudi, viņš šo jautājumu nodod 
komitejai, kura ir atbildīga par pilnvaru 
pārbaudi.

Gados vecākais deputāts īsteno 3. panta 1.a 
punkta otrajā daļā minētās priekšsēdētāja 
pilnvaras. Jebkuru citu jautājumu par 
deputāta pilnvaru pārbaudi, ko izvirza sēdē, 
ko vada gados vecākais deputāts, nodod 
komitejai, kura ir atbildīga par pilnvaru 
pārbaudi.
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