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uzvedības normas
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Eiropas Parlamenta Reglaments

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 15
Vispārīgs grozījumu priekšlikums, lai ziņojuma projektā svītrotu referenta ierosinātos 

grozījumus

Ziņojuma projektā tiek svītroti grozījumu priekšlikumi Nr. 3, 4, 5, 6 un 12.

Or. en

Pamatojums

Mit diesem allgemeinen Änderungsantrag wird der Standpunkt unterstrichen, wonach in der 
Geschäftsordnung selbst bereits klar geregelt ist, wie sich die Mitglieder zu verhalten haben 
und welche Sanktionen gelten sollten. Sollte jedoch ein eigener Verhaltenskodex für 
notwendig erachtet werden, muss er vom Parlament im Rahmen eines über den zuständigen 
Ausschuss laufenden normalen Verfahrens gebilligt werden. Der vom Präsidium vorgelegte 
Vorschlag für einen Verhaltenskodex für die Mitglieder sollte daher gestrichen werden.
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Pašreizējā redakcija Grozījums

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 16
9. panta 1. punkts (jauns)

-1. Īstenojot savus uzdevumus, deputāti 
ievēro korektuma un labas gribas 
principus, kas ir nesaraujami saistīti ar 
Parlamenta cieņu.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 17
9. panta 1. punkta 1. daļa

Pašreizējā redakcija Grozījums

1. Parlamentam ir tiesības pieņemt deputātu 
Rīcības kodeksu. To apstiprina saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 2. punktu un 
pievieno šim Reglamentam kā pielikumu.

1. Parlamentam ir tiesības pieņemt deputātu
Rīcības kodeksu. To apstiprina saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 2. punktu.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 18
9.a pants (jauns)

Pašreizējā redakcija Grozījums

9. a) pants
Aizrādījums



AM\581205LV.doc PE 362.799v01-00 3/20 AM\

LV

1. Parlamenta priekšsēdētājs aizrāda 
ikvienam deputātam, kurš traucē sēdes 
norisi.
2. Ja sēdes norisi traucē atkārtoti, 
priekšsēdētājs vēlreiz aizrāda deputātam, 
turklāt par to izdara atzīmi sēdes protokolā.

Or. pt

(Dieser Änderungsvorschlag ist mit dem Wortlaut der Absätze 1 und 2 des derzeitigen 
Artikels 146 der Geschäftsordnung identisch, während Absatz 3 des gleichen Artikels 

gestrichen wurde.)

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 19
9.b pants (jauns)

Pašreizējā redakcija Grozījums

9. b) pants.
Izslēgšana un finansiālas sankcijas

1. Ja rupji tiek pārkāpta kārtība vai
nopietni tiek traucēts Parlamenta darbs, 
priekšsēdētājs var nekavējoties vai vēlāk , 
tomēr ne vēlāk, kā nākamajā plenārsēdē, 
izraidīt no plenārsēžu zāles un šai gadījumā 
arī atņemt tiesības uz dienas naudu un/vai 
piemaksu par vispārējiem izdevumiem, ne 
ilgāk kā uz trim mēnešiem.
Attiecīgajam deputātam ir tiesības izteikties 
pirms priekšsēdētājs pieņem lēmumu. 
2. Par šo lēmumu var iesniegt sūdzību 
Parlamentam, kas lemj par šo jautājumu 
nākamajā plenārsēdē. Balsošana notiek 
aizklāti un bez debatēm.
3. Iesniegumi atbilstoši 149. panta 
3. punktam, kā arī atbilstoši 160. panta 
1. punktam nav pieļaujami.

Or. pt
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(Dieser Änderungsvorschlag entspricht teilweise dem Wortlaut des derzeitigen Artikels 147 
der Geschäftsordnung.)

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 20
9.c pants (jauns)

Pašreizējā redakcija Grozījums

9. c) pants

Traucējumi sēdes darbā

3a) Ja sēdes laikā notiek nekārtības, kuras 
traucē turpināt debates, Parlamenta 
priekšsēdētājs, lai nodibinātu kārtību, uz 
zināmu laiku pārtrauc sēdes darbu vai to 
beidz. Ja Parlamenta priekšsēdētāja 
teiktajā neieklausās, viņš atstāj savu vietu, 
un tas nozīmē, ka sēde pārtraukta. Sēdes 
darbu atsāk pēc priekšsēdētāja 
uzaicinājuma, kurš sasauc plenārsēdi.

Or. pt

(Dieser Änderungsvorschlag ist mit dem Wortlaut des derzeitigen Artikels 148 der 
Geschäftsordnung identisch.)

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 21
9. panta 1.a punkts (jauns)

Pašreizējā redakcija Grozījums

1a. Deputātu uzvedībai ir raksturīga 
savstarpēja cieņa, tā pamatojas uz Eiropas 
vērtībām, atbilst Parlamenta cieņai, un tā 
nedrīkst negatīvi ietekmēt Parlamenta 
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darba netraucētu norisi. 

Or. de

Pamatojums

Der neue Absatz legt die Grundsätze fest, nach denen sich das Verhalten der Mitglieder 
richten sollte. Insbesondere soll die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Arbeit gewahrt 
bleiben.

Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 22
22. panta 3. punkta Auslegung

Pašreizējā redakcija Grozījums

Jēdziens „plenārsēdes īstenošana” iekļauj 
sevi arī deputātu izturēšanos plenārsēžu 
zālē.

Or. en

Pamatojums

Die Geschäftsordnung überträgt bereits dem Präsidium die Aufgabe, die Durchführung der 
Tagungen zu regeln. Es muss daher lediglich klar gestellt werden, dass hierunter auch das 
Verhalten der Mitglieder fällt.

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 23
96. panta 3. punkts

Pašreizējā redakcija Grozījums

3. Parlamenta komiteju sēdes parasti ir 
publiskas. Tomēr komitejas var nolemt —
vēlākais apstiprinot attiecīgās sēdes darba 
kārtību, ka daļu tajā iekļauto jautājumu 
izskatīs publiski, daļu — aiz slēgtām 

3. Parlamenta komiteju sēdes parasti ir 
publiskas. Tomēr komitejas var nolemt —
vēlākais apstiprinot attiecīgās sēdes darba 
kārtību, ka daļu tajā iekļauto jautājumu 
izskatīs publiski, daļu — aiz slēgtām 
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durvīm. Taču, ja sēde notiek aiz slēgtām 
durvīm, komiteja var nodrošināt publisko 
piekļuvi sēdes dokumentiem un 
protokoliem, ievērojot Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr.1049/2001 
4. panta 1. līdz 4. punktu.

durvīm. Taču, ja sēde notiek aiz slēgtām 
durvīm, komiteja var nodrošināt publisko 
piekļuvi sēdes dokumentiem un 
protokoliem, ievērojot Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
4. panta 1. līdz 4. punktu. Neizpaušanas 
noteikumu pārkāpumu gadījumos tiek 
piemērots 147. pants.

Or. de

Pamatojums

In Artikel 96 Absatz 3 geht es nur um die Weitergabe von Dokumenten an die Öffentlichkeit. 
Wenn gegen diese Geheimhaltungspflicht verstoßen wird, können Sanktionen gemäß Artikel 
147 verhängt werden.

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 24
146. pants

Pašreizējā redakcija Grozījums

146. pants
Pasākumi kārtības nodrošināšanai

Svītrots

1. Parlamenta priekšsēdētājs aizrāda 
ikvienam deputātam, kurš traucē sēdes 
norisi.
2. Ja sēdes norisi traucē atkārtoti, 
priekšsēdētājs vēlreiz aizrāda deputātam, 
turklāt par to izdara atzīmi sēdes protokolā.
3. Pēc vēl viena traucējuma Parlamenta 
priekšsēdētājs var izraidīt deputātu no zāles 
uz visu atlikušo sēdes laiku. 
Ģenerālsekretārs ar sēžu zāles tehnisko 
darbinieku un vajadzības gadījumā ar 
Parlamenta drošības dienesta palīdzību 
nodrošina tūlītēju šāda pasākuma 
īstenošanu kārtības nodrošināšanai.

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 25
146. panta virsraksts un 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pasākumi kārtības nodrošināšanai Tūlītēji pasākumi
1. Parlamenta priekšsēdētājs aizrāda 
ikvienam deputātam, kurš traucē sēdes 
norisi.

1. Parlamenta priekšsēdētājs aizrāda 
ikvienam deputātam, kura uzvedība 
neatbilst 9. pantā noteiktajām normām.

Or. en

Pamatojums

Mit diesem allgemeinen Änderungsantrag wird der Standpunkt unterstrichen, wonach in der 
Geschäftsordnung selbst bereits klar geregelt ist, wie sich die Mitglieder zu verhalten haben 
und welche Sanktionen gelten sollten. Sollte jedoch ein eigener Verhaltenskodex für 
notwendig erachtet werden, muss er vom Parlament im Rahmen eines über den zuständigen 
Ausschuss laufenden normalen Verfahrens gebilligt werden. Der vom Präsidium vorgelegte 
Vorschlag für einen Verhaltenskodex für die Mitglieder sollte daher gestrichen werden.

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 26
146. panta 1. punkts

Pašreizējā redakcija Grozījums

1. Parlamenta priekšsēdētājs aizrāda 
ikvienam deputātam, kurš traucē sēdes 
norisi.

1. Priekšsēdētāja pienākums ir gādāt, lai 
sēde norisētu likumā paredzētajā kārtībā. 
Parlamenta priekšsēdētājs aizrāda ikvienam 
deputātam, kurš traucē sēdes norisi.

Or. de

Pamatojums

Es ist die Aufgabe des Präsidenten sicherzustellen, dass der ordnungsgemäße Ablauf der 
Sitzung gewährleistet ist.
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Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 27
146. panta 3. punkts

Pašreizējā redakcija Grozījums

3. Pēc vēl viena traucējums Parlamenta 
priekšsēdētājs var izraidīt traucētāju no zāles 
uz visu atlikušo sēdes laiku. 
Ģenerālsekretārs ar sēžu zāles tehnisko 
darbinieku un vajadzības gadījumā ar 
Parlamenta drošības dienesta palīdzību 
nodrošina tūlītēju šāda pasākuma īstenošanu 
kārtības nodrošināšanai..

3. Pēc vēl viena traucējums Parlamenta 
priekšsēdētājs var atņemt deputātam vārdu 
vai izraidīt deputātu no zāles uz visu 
atlikušo sēdes laiku. Ģenerālsekretārs ar 
sēžu zāles tehnisko darbinieku un vajadzības 
gadījumā ar Parlamenta drošības dienesta 
palīdzību nodrošina tūlītēju šāda pasākuma 
īstenošanu. kārtības nodrošināšanai.

Or. de

Pamatojums

Der Entzug des Wortes stellt dem Präsidenten ein weniger einschneidendes Mittel als den 
Verweis zur Verfügung, um die Ordnung wieder herzustellen.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 28
146. panta 3. punkts

Pašreizējā redakcija Grozījums

3. Pēc vēl viena traucējuma Parlamenta 
priekšsēdētājs var izraidīt traucētāju no zāles 
uz visu atlikušo sēdes laiku. 
Ģenerālsekretārs ar sēžu zāles tehnisko 
darbinieku un vajadzības gadījumā ar 
Parlamenta drošības dienesta palīdzību 
nodrošina tūlītēju šāda pasākuma īstenošanu 
kārtības nodrošināšanai..

3. Pēc vēl viena traucējuma vai, ja 
traucējums netiek pārtraukts, Parlamenta 
priekšsēdētājs var izraidīt traucētāju no zāles 
uz visu atlikušo sēdes laiku. 
Ģenerālsekretārs ar sēžu zāles tehnisko 
darbinieku un vajadzības gadījumā ar 
Parlamenta drošības dienesta palīdzību 
nodrošina tūlītēju šāda pasākuma īstenošanu 
kārtības nodrošināšanai.

Or. de
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Pamatojums

Wenn bei einem weiteren Verstoß gegen die Ordnung die Möglichkeit der Saalverweisung 
gegeben ist, sollte erst recht Möglichkeit der Saalverweisung bestehen, wenn ein Mitglied 
keinen neuen Verstoß begehrt, sondern die Störung, deretwegen er bereits zur Ordnung 
gerufen worden ist, fortsetzt.
Als ultima ratio sollte die Saalverweisung jedoch keinesfalls ohne vorhergehenden 
Ordnungsruf vorgesehen sein. Selbst in feierlichen Sitzungen muss einer Saalverweisung stets 
ein Ordnungsruf vorausgegangen sein.

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 29
146. panta 3.a punkts (jauns)

Pašreizējā redakcija Grozījums

3a. Īpaši rupju kārtības traucējumu 
gadījumā priekšsēdētājs var izraidīt 
deputātu no zāles, iepriekš aizrādījumu 
neizsakot.

Or. de

Pamatojums

In besonders schwerwiegenden Fällen kann der Präsident auch ohne vorangehenden 
Ordnungsruf einen Verweis aussprechen.

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 30
146. panta 3.b punkts (jauns)

Pašreizējā redakcija Grozījums

3b. 1. līdz 3. punktā norādītās pilnvaras 
attiecīgi tiek piešķirtas personām, kas vada 
komiteju vai delegāciju sēdes.

Or. de
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Pamatojums

Auch in anderen Sitzungen muss der jeweilige Vorsitzende die Befugnisse haben, die Ordnung 
aufrechterhalten zu können.

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 31
146. panta 3.c punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3c. Citas personas, kas uzturas Parlamentā, 
ir pakļautas priekšsēdētāja un viņa 
pārstāvjiem piešķirtajai varai kārtības 
nodrošināšanā.

Or. de

Pamatojums

Andere Personen unterstehen der Ordnungsgewalt des Präsidenten.

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 32
147. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

147. pants
Aizliegums deputātiem apmeklēt sēdi

Svītrots

1. Ja kāds deputāts nopietni traucē sēdes 
norisi vai traucē Parlamenta darbu, 
Parlamenta priekšsēdētājs var pēc oficiāla 
brīdinājuma izteikšanas ierosināt, lai 
Parlaments nekavējoties vai vēlākais 
nākamās sesijas laikā balso par nopēluma 
izteikšanu šim deputātam, kurai 
automātiski seko tūlītēja izraidīšana no 
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zāles un aizliegums apmeklēt sēdi divas līdz 
piecas dienas.
2. Parlaments lemj par šā pasākuma 
īstenošanu kārtības nodrošināšanai 
Parlamenta priekšsēdētāja norādītajā laikā 
vai nu tajā sēdē, kurā notikuši attiecīgie 
pārkāpumi, vai, ja pārkāpumi izdarīti ārpus 
sēžu zāles, — kad Parlamenta 
priekšsēdētājs ir par to informēts vai 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā nākamās 
sesijas laikā. Attiecīgajam deputātam ir 
tiesības izteikties pirms Parlamenta 
balsojuma. Uzstāšanās laiks nedrīkst 
pārsniegt piecas minūtes.
3. Balsojums par ierosināto pasākumu 
kārtības nodrošināšanai notiek ar 
elektronisko balsošanas iekārtu un bez 
debatēm. Iesniegumi atbilstoši 149. panta 
3. punktam un 160. panta 1.punktam nav 
pieļaujami.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 33
Artikel 147. panta 1. un 2. punkts

Pašreizējā redakcija Grozījums

Aizliegums deputātiem apmeklēt sēdi Sankcijas
1. Ja kāds deputāts nopietni traucē sēdes 
norisi vai traucē Parlamenta darbu, 
Parlamenta priekšsēdētājs var pēc oficiāla 
brīdinājuma izteikšanas ierosināt, lai 
Parlaments nekavējoties vai vēlākais 
nākamās sesijas laikā balso par nopēluma 
izteikšanu šim deputātam, kurai 
automātiski seko tūlītēja izraidīšana no 
zāles un aizliegums apmeklēt sēdi divas līdz 
piecas dienas.

1. Ja 146. pantā paredzētie pasākumi nav 
atbilstīgi vai izrādās nepietiekami, kā arī 
nopietnu pārkāpumu gadījumā, 
Parlamenta priekšsēdētājs pēc attiecīgā 
deputāta uzklausīšanas pieņem motivētu 
lēmumu par piemērotām sankcijām, pirms 
lēmuma paziņošanas plenārsēdē, dara šo 
lēmumu zināmu ieinteresētajai personai un 
tās struktūrvienības priekšsēdētājam, uz 
kurā deputāts darbojas.

2. Parlaments lemj par šā pasākuma 2. Sankcijas var izpausties viena vai 
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piemērošanu kārtības nodrošināšanai 
Parlamenta priekšsēdētāja norādītajā laikā 
vai nu tajā sēdē, kurā notikuši attiecīgie 
pārkāpumi, vai, ja pārkāpumi izdarīti ārpus 
sēžu zāles, — kad Parlamenta 
priekšsēdētājs ir par to informēts vai 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā nākamās 
sesijas laikā. Attiecīgajam deputātam ir 
tiesības izteikties pirms Parlamenta 
balsojuma. Uzstāšanās laiks nedrīkst 
pārsniegt piecas minūtes.

vairāku pasākumu veidā:
(a) nopēlums;
b) tiesību zaudējumu saņemt dienas naudu 
un/vai piemaksu par vispārējiem 
izdevumiem uz laiku ne ilgāku par trim 
mēnešiem;
c) līdzdalības pagaidu apturēšana visās vai 
atsevišķās Parlamenta darbībās uz laiku no 
vienas līdz divdesmit Parlamenta vai tā 
struktūrvienību sanāksmju dienām, 
neskarot tiesības balsot plenārsēdē, ja šajā 
gadījumā strikti tiek ievērots Rīcības 
kodekss;
(d) jautājuma apspriešana Priekšsēdētāju 
konferencē, atbilstīgi 18. pantam, kā 
rezultātā varētu pat tikt aizliegtas uz laiku 
vai izbeigtas viena vai vairāku vēlētu amatu 
pildīšanas pilnvaras;

Or. en

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 34
147. panta virsraksts un 1. punkts

Pašreizējā redakcija Grozījums

Aizliegums deputātiem apmeklēt sēdi Sankcijas
1. Ja kāds deputāts nopietni traucē sēdes 
norisi vai traucē Parlamenta darbu, 
Parlamenta priekšsēdētājs var pēc oficiāla 
brīdinājuma izteikšanas ierosināt, lai 
Parlaments nekavējoties vai vēlākais 
nākamās sesijas laikā balso par nopēluma 
izteikšanu šim deputātam, kurai 
automātiski seko tūlītēja izraidīšana no 
zāles un aizliegums apmeklēt sēdi divas līdz 
piecas dienas.

1. Ja kāds deputāts nopietni traucē kārtību 
vai  nepārtrauc Parlamenta darba traucēšanu 
priekšsēdētājs var ierosināt Parlamentam 
sankciju noteikšanu saskaņā ar 2. punktu.
Piemērojot šo pantu, netiek ņemti vērā 
politiski aspekti.

Or. de
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Pamatojums

Bei sehr schwerwiegenden Fällen kann der Präsident dem Parlament die Verhängung von 
Sanktionen vorschlagen. Hervorzuheben ist, dass politische Inhalte in diesem Zusammenhang 
keine Rolle spielen.

Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 35
147. panta 1. punkts

Referenta iesniegtais grozījuma 
priekšlikums Nr. 13

1. punkts

Grozījums

1. Ja 146. pantā paredzētie pasākumi nav 
atbilstīgi vai izrādās nepietiekami, kā arī 
nopietnu pārkāpumu gadījumā, Parlamenta 
priekšsēdētājs pēc attiecīgā deputāta 
uzklausīšanas, pamatojoties uz Prezidija 
atbilstoši 9. panta 5. punktam noteiktajām 
pamatnostādnēm, pieņem motivētu lēmumu, 
paziņo piemērotās sankcijas, pirms lēmuma 
paziņošanas plenārsēdē, dara šo lēmumu 
zināmu ieinteresētajai personai un tās 
struktūrvienības priekšsēdētājam, kurā 
attiecīgais deputāts darbojas.

1. Deputātu Rīcības kodeksa nopietnu 
pārkāpumu gadījumā vai sēdes norises 
traucējumu gadījumā saskaņā ar
146. pantu, Parlamenta priekšsēdētājs pēc 
attiecīgā deputāta uzklausīšanas, 
pamatojoties uz Prezidija atbilstoši 9. panta 
5. punktam noteiktajām pamatnostādnēm, 
pieņem motivētu lēmumu, paziņo 
piemērotās sankcijas, pirms lēmuma 
paziņošanas plenārsēdē, dara šo lēmumu 
zināmu ieinteresētajai personai un tās 
struktūrvienības priekšsēdētājam, kurā 
attiecīgais deputāts darbojas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 36
147. panta 1.a punkts (jauns)

Pašreizējā redakcija Grozījums

1a. Sankcijās var iekļaut vienu vai vairākus 
šādus pasākumus: 
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a) priekšsēdētāja oficiāli izteikts 
brīdinājums; 
b) tiesību zaudēšana saņemt dienas naudu 
un/vai piemaksas samazināšana uz pusi par 
vispārējiem izdevumiem uz laiku ne ilgāku 
par trim mēnešiem;
c) aizliegums apmeklēt sēdes uz laiku no 
divām līdz divdesmit dienām pēc kārtas, 
kurās notiek Parlamenta vai tā 
struktūrvienību sēdes.

Or. de

Pamatojums

Dieser neue Absatz mit einem Sanktionenkatalog, der zwischen Absatz 1 und Absatz 2 einfügt 
wird, stellt einen verhältnismäßig abgestuften Katalog von Sanktionen zur Verfügung.

Grozījumu iesniedza Francesco Enrico Speroni

Grozījums Nr. 37
147. panta 2. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

Referenta iesniegtais grozījuma 
priekšlikums Nr. 13

2. punkts

Grozījums

ea) internēšana Gvantanamo militārajā 
bāzē ar iepriekšēju Amerikas Savienoto 
valstu kompetento iestāžu piekrišanu uz 
laiku ne ilgāku par trīs mēnešiem.

Or. it

Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 38
147. panta 2. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

Änderungsantrag 13 des Berichterstatters Grozījums
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Absatz 2

(ea) attiecīgais deputāts var, neatliekot 
sankciju īstenošanu, iesniegt Prezidijam 
sūdzību, kurš var atcelt, apstiprināt vai 
samazināt noteiktās sankcijas.

Or. en

Pamatojums

Es sollte ein einfaches Beschwerdeverfahren vorgesehen werden, an dem nur eine 
(Präsidium) und nicht zwei Instanzen (Quästoren und Präsidium) beteiligt sind.

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 39
147. panta 2. punkts

Pašreizējā redakcija Grozījums

2. Parlaments lemj par šā pasākuma 
piemērošanu kārtības nodrošināšanai 
Parlamenta priekšsēdētāja norādītajā laikā 
vai nu tajā sēdē, kurā notikuši attiecīgie 
pārkāpumi, vai, ja pārkāpumi izdarīti ārpus 
sēžu zāles, - kad Parlamenta priekšsēdētājs 
ir par to informēts vai jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā nākamās sesijas laikā. Attiecīgajam 
deputātam ir tiesības izteikties pirms 
Parlamenta balsojuma. Uzstāšanās laiks 
nedrīkst pārsniegt piecas minūtes.

2. Parlaments lemj par sankcijām pēc 
priekšsēdētāja priekšlikuma ne vēlāk kā tā 
nākamās sesijas laikā. Attiecīgajam 
deputātam ir tiesības izteikties pirms 
Parlamenta balsojuma. Uzstāšanās laiks 
nedrīkst pārsniegt piecas minūtes.

Or. de

Pamatojums

Das Parlament entscheidet auf Vorschlag des Präsidenten über die zu verhängenden 
Sanktionen.
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Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 40
147. panta 3. punkts

Pašreizējā redakcija Grozījums

3. Balsojums par ierosināto pasākumu 
kārtības nodrošināšanai notiek ar 
elektronisko balsošanas iekārtu un bez 
debatēm. Iesniegumi atbilstoši 149. panta 
3. punktam un 160. panta 1. punktam nav 
pieļaujami.

3. Balsojums par ierosinātajām sankcijām
notiek ar elektronisko balsošanas iekārtu un 
bez debatēm. Iesniegumi atbilstoši 
149. panta 3. punktam un 160. panta 
1. punktam nav pieļaujami.

Or. de

Pamatojums

Die Terminologie muss den vorangehenden Absätzen angepasst werden.

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 41
147. panta 3.a punts (jauns)

Pašreizējā redakcija Grozījums

3a. Par sankcijām, kas ir noteiktas 
atbilstoši 147. panta 2. daļai, ieinteresētā 
persona var ne vēlāk kā līdz nākamajai 
sesijai rakstveidā iesniegt pamatotu 
sūdzību. Šajā sesijā Parlaments pieņemt 
lēmumu, nerīkojot debates. Sūdzības 
iesniegšana neatliek sankciju īstenošanu.

Or. de

Pamatojums

Dieser Änderungsantrag wird nur für den Fall gestellt, dass ein Änderungsantrag 
angenommen wird, der dem Präsidenten die alleinige Befugnis verleiht, Sanktionen zu 
verhängen, und diese Befugnis  nicht beim Parlament verbleibt.



AM\581205LV.doc PE 362.799v01-00 17/20 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 42
148. pants

Pašreizējā redakcija Grozījums

148. pants
Traucējumi sēdes darbā

Svītrots

3a) Ja sēdes laikā notiek nekārtības, kuras 
traucē turpināt debates, Parlamenta 
priekšsēdētājs, lai nodibinātu kārtību, uz 
zināmu laiku pārtrauc sēdes darbu vai to 
beidz. Ja Parlamenta priekšsēdētāja 
teiktajā neieklausās, viņš atstāj savu vietu, 
un tas nozīmē, ka sēde pārtraukta. Sēdes 
darbu atsāk pēc priekšsēdētāja 
uzaicinājuma, kurš sasauc plenārsēdi.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 43
148. pants

Pašreizējā redakcija Grozījums

Traucējumi sēdes darbā Sūdzību iesniegšanas iekšējā procedūra
3a) Ja sēdes laikā notiek nekārtības, kuras 
traucē turpināt debates, Parlamenta 
priekšsēdētājs, lai nodibinātu kārtību, uz 
zināmu laiku pārtrauc sēdes darbu vai to 
beidz. Ja Parlamenta priekšsēdētāja 
teiktajā neieklausās, viņš atstāj savu vietu, 
un tas nozīmē, ka sēde pārtraukta. Sēdes 
darbu atsāk pēc priekšsēdētāja 
uzaicinājuma, kurš sasauc plenārsēdi.

1. Deputāts, attiecībā uz kuru tiek noteikta 
viena vai vairākas 147. panta 2. punkta a) 
līdz d) apakšpunktā paredzētās sankcijas, 
var  šo lēmumu pārsūdzēt šā jautājuma 
izskatīšanai Parlamenta izveidotā īpašā 
komitejā, iesniedzot iekšēju sūdzību, kura 
neatliek sankciju īstenošanu.

2. Īpašā komiteja pārbauda iesniegto 
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sūdzību, iepazīstas ar iemesliem, kuru 
rezultātā Parlamenta priekšsēdētājs ir 
pieņēmis šādu lēmumu un uzklausa 
attiecīgo deputātu.

3. Prezidijs pēc īpašās komitejas ieteikuma 
ne vēlāk kā četras nedēļas pēc pārsūdzības 
iesniegšanas dienas var anulēt, apstiprināt 
vai samazināt sankciju (–as).

Or. en

Pamatojums

Es wird vorgeschlagen, dass die Beschwerde bei einem vom Parlament (nicht zwangsläufig 
vom Plenum) eingesetzten Ad-hoc-Ausschuss eingereicht werden sollte. Ergeht kein 
Beschluss, sollte die Beschwerde im Gegensatz zum ursprünglichen Änderungsvorschlag des 
Berichterstatters als angenommen gelten.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 44
186. pants

Pašreizējā redakcija Grozījums

11. līdz 13., 16., 17., 140. un 141. pants, 
143. panta 1. punkts,146., 148., 150. līdz 
153., 155. pants, 157. panta 1. punkts, kā arī 
158., 159., 161., 162., 164. līdz 167.,170. un 
171. pants attiecīgi ir spēkā arī attiecībā uz 
komiteju sēdēm.

11. līdz 13., 16., 17., 140. un 141. pants, 
143. panta 1. punkts,146., 147.,148., 150. 
līdz 153., 155. pants, 157. panta 1. punkts, 
kā arī 158., 159., 161., 162., 164. līdz 
167.,170. un 171. pants attiecīgi ir spēkā arī 
attiecībā uz komiteju sēdēm.

Or. de

Pamatojums

Auch für Ausschusssitzungen sollten die Sanktionsregelungen des Artikels 147 entsprechend 
anwendbar sein.
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Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 45
I pielikuma 1. punkts

Pašreizēja redakcija Grozījums

9. panta 1. punkta īstenošanas noteikumi —
pārredzamība un deputātu finanšu intereses

9. panta 1. punkta īstenošanas noteikumi

A. daļa: Vispārīgie noteikumi:
1. Deputātiem jāaizstāv Parlamenta cieņa 
un viņi nedrīkst kavēt  tā darba netraucētu 
norisi.
2. Deputāti nedrīkst tālāk izplatīt 
informāciju, kuru viņi ir ieguvuši saistībā 
ar konfidenciālu procedūru.
B. daļa: Pārredzamība un deputātu finanšu 
intereses

Or. en

(1. līdz 4. panta pašreizējā redakcija netiek grozīta)

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 46
Lēmuma priekšlikums, otrais ievilkums

Svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 47
Lēmuma priekšlikums, 2. punkts

Svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 48
Lēmuma priekšlikums, 3. punkts

Svītrots

Or. en


