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Eiropas Parlamenta Reglaments

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta

Grozījums Nr. 1
Kompromisa grozījums, kas aizstāj referenta 2. un 5. grozījumu un attiecas uz 21. grozījumu 
(Joachim Wuermeling) un 16. grozījumu (Maria da Assunção Esteves), kā arī 45. grozījuma 

daļas būtību (Richard Corbett))
9. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Deputātu izturēšanos nosaka 
savstarpēja cieņa, tā balstīta uz tām 
vērtībām un principiem, kas  definēti 
Eiropas Savienības pamattekstos, tā 
aizsargā Parlamenta cieņu, tā nedrīkst 
traucēt ne Parlamenta darbu, ne kārtību 
visās Parlamenta ēkās.
Šo faktoru neievērošanas rezultātā var tikt 
veikti 146. un148. pantā paredzētie 
pasākumi.

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Gérard Onesta

Grozījums Nr. 2
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj referenta 3.,4. un 5. grozījumu , daļēji attiecas uz 34. 

grozījumu (Joachim Wuermeling))
9. panta 1. punkta b) apakšpunkts (jauns)

1.b Nepieciešams nošķirt redzamu rīcību, 
kura ir paciešama, ja  tā nav aizskaroša 
un/vai neslavu ceļoša, kamēr tā ir  
saprātīga un neizraisa konfliktu, no tādas, 
kura aktīvi traucē jebkuru Parlamenta 
darbību.
Novērotās rīcības novērtēšanā jāņem vērā 
arī vai tas ir atsevišķs gadījums, atkārtots 
gadījums, vai pastāvīga izturēšanās, kā arī 
pārkāpuma smagums.
Šī panta piemērošana balstīta uz pilnīgu to 
deputāta pilnvaru ievērošanu, kuras 
nosaka primārās tiesības un viņiem 
piemērojamie statūti. Tās pamatā ir 
pārskatāmības princips un tā nodrošina to, 
ka fakti tiek publiski paziņoti deputātiem, 
kuri individuāli jāinformē par viņu 
tiesībām un pienākumiem.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta

Grozījums Nr. 3
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj referenta 6. grozījumu un attiecas uz 31. grozījumu 

(Joachim Wuermeling))
9. panta 1. punkta c) apakšpunkts (jauns)

1c) Deputātu atbildība iestājas, tiklīdz viņu 
nodarbinātās personas vai tās, kurām viņi 
ir atvieglojuši pieeju Parlamentam, tā  
telpās pārkāpj deputātu rīcības kodeksu.
Parlamenta priekšsēdētājam vai viņa 
pārstāvjiem ir disciplināras pilnvaras 
attiecībā uz šīm personām vai uz jebkuru 
citu Parlamentam nepiederošu personu, 
kas atrodas Parlamenta telpās.
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta

Grozījums Nr. 4
(Kompromisa grozījums, kas iekļauj un groza 22. grozījumu (Richard Corbett)

22. panta interpretācija [Prezidija funkcijas]

Uz sēžu  rīkošanu attiecas arī jautājumi par 
deputātu rīcību visās Parlamenta telpās.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta
Grozījums Nr. 5

(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 7. referenta grozījumu un pilnībā iekļauj 23. grozījumu 
(Joachim Wuermeling); attiecas arī uz 45. grozījuma daļas būtību (Richard Corbett))

96. panta 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījumi

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

3. Parlamenta komiteju sēdes parasti ir 
publiskas. Tomēr komitejas var nolemt -
vēlākais apstiprinot attiecīgās sēdes darba 
kārtību, ka daļu tajā iekļauto jautājumu 
izkatīs publiski, daļu - aiz slēgtām 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. Ja tiek pārkāpti 
konfidencialitātes noteikumi, jāpiemēro 
147. pants.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj referenta 9. grozījumu un attiecas uz 18. grozījumu 

(Maria da Assunção Esteves), 25. grozījumu (Ignasi Guardans Cambó) un 26. grozījumu 
(Joachim Wuermeling))

146. panta virsraksts un 1. punkts

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

ikvienam deputātam, kas apdraud sēdes 
norisi vai kura rīcība neatbilst 9. panta  
attiecīgajiem noteikumiem.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta

Grozījums Nr. 7
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj referenta 10. grozījumu un daļēji attiecas uz 19. 

grozījumu (Maria da Assunção Esteves), 27. grozījumu (Joachim Wuermeling), 28. grozījumu 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann) un 29. grozījumu (Joachim Wuermeling))

146. panta 3. punkts

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 disciplinārā soda 
piemērošanu.

3. Ja traucēšana turpinās vai pēc vēl viena 
traucējuma Parlamenta priekšsēdētājs var 
traucētājam liegt vārdu un izraidīt 
traucētāju no zāles uz visu atlikušo sēdes 
laiku. Īpaši nopietnos gadījumos viņš var 
arī piemērot šo pēdējo sodu nekavējoties un 
bez otrreizēja aizrādījuma. Ģenerālsekretārs 
ar sēžu zāles tehnisko darbinieku un 
vajadzības gadījumā ar Parlamenta drošības 
dienesta palīdzību nodrošina tūlītēju šāda
disciplinārā soda piemērošanu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta

Grozījums Nr. 8
(Kompromisa grozījums, kas attiecas uz 30. grozījumu (Joachim Wuermeling)

un 44. grozījumu (Sylvia-Yvonne Kaufmann))
146. panta 3. punkta c) apakšpunkts (jauns)

3.c Pilnvaras, kas noteiktas no 1. līdz 3.a 
punktam pēc analoģijas tiek piešķirtas 
struktūrvienību, komiteju un delegāciju 
sēžu priekšsēdētājam atbilstīgi 
Reglamentam.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta

Grozījums Nr. 9
Kompromisa grozījums, kas aizstāj referenta 13. grozījumu un daļēji attiecas uz 19. 

grozījumu (Maria da Assunção Esteves), 32. grozījumu (Maria da Assunção Esteves ), 33. 
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grozījumu (Ignasi Guardans Cambó, 35. grozījumu (Richard Corbett) un 36. grozījuma daļu 
(Joachim Wuermeling))

147. pants

Deputātu izraidīšana 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 attiecībā uz 
9. pantu, Parlamenta priekšsēdētājs pēc
attiecīgā deputāta uzklausīšanas  , pieņem 
motivētu lēmumu, paziņo piemērotās 
sankcijas, pirms lēmuma paziņošanas 
plenārsēdē, dara šo lēmumu zināmu 
ieinteresētajai personai un tās 
struktūrvienības, komitejas vai delegācijas 
vadītājam, uz kuru attiecas minētā persona.

2. Parlaments lemj par šī disciplinārā soda 
piemērošanu 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. Sankcijas var iekļaut vienu vai vairākus 
pasākumus:
a) nopēlums;
b) tiesību zaudējumu saņemt dienas naudu 
uz iespējamo līdzdalības apturēšanas laiku, 
atbilstīgi šī punkta c) apakšpunktam 
[un/vai piemaksu par vispārējiem 
izdevumiem uz laiku, kas nepārsniedz [trīs 
mēnešus]];
c) neskarot tiesības balsot [plenārsēdē*] un 
šajā gadījumā stingri ievērojot rīcības 
kodeksu, līdzdalības pārtraukšana uz laiku 
līdz no divām līdz [divdesmit] Parlamenta 
vai tā struktūrvienību, komiteju vai 
delegāciju sanāksmju dienām, kā arī visās 
vai dažās Parlamenta aktivitātēs;
d) priekšlikumu iesniegšana Priekšsēdētāju 
konferencei, atbilstīgi 18. pantam, kā 
rezultātā var tikt apturētas vai izbeigtas 
Parlamenta deputātu balsošanas pilnvaras; 

3. Balsojums par disciplināro sodu notiek 
ar elektronisko balsošanas iekārtu un bez 
debatēm. Saskaņā  ar 149. panta 3. punktu 
un 160. panta 1. punktu iesniegtos 
pieprasījumus nepieņem.

(svītrots)
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Or. fr

[ * šī precizējuma saglabāšana izslēdz tiešu balsošanu komitejā, taču nepieciešams atgādināt, 
ka attiecīgais deputāts šajā līmenī var deleģēt savas balsošanas tiesības, ko nevar darīt 
plenārsēžu līmenī]

[**  Prezidija ieteikts skaitlis]

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta

Grozījums Nr. 10
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 14. referenta grozījumu un attiecas uz 38. grozījumu 

(Richard Corbett) un daļēji 43. grozījumu (Ignasi Guardans Cambó), kā arī uz Sylvia-Yvonne 
Kaufmann mutisko ieteikumu

148. pants

Traucējumi sēdes darbā Iekšējās apelācijas procedūras
Ja nekārtības traucē Parlamenta darbu, 
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 ir
pārtraukta. Sēdes darbu atsāk pēc 
Parlamenta priekšsēdētāja uzaicinājuma.

Attiecīgais deputāts var iesniegt iekšēju 
prasību Prezidijam, lai atceltu Parlamenta 
priekšsēdētāja noteiktās sankcijas 
piemērošanu. Prezidijs ne vēlāk kā četras 
nedēļas pēc pārsūdzības iesniegšanas 
dienas var anulēt, apstiprināt, kā arī 
samazināt  sankcijas piemērošanas jomu, 
nekaitējot tiesībām izmantot ieinteresētās 
personas ārējās pārsūdzības tiesības. Ja 
paredzētajā termiņā  Prezidijs lēmumu 
nepieņem, pārsūdzība tiek uzskatīta par 
noraidītu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta

Grozījums Nr. 11
(Kompromisa grozījums attiecībā uz 47. un 48. grozījumu (Ignasi Guardans Cambó))

Lēmuma priekšlikuma 2. un 3. punkts

2. Svītrots
3. nolemj, ka šie grozījumi stāsies spēkā tās sesijas pirmajā dienā, kas seko grozījumu 
pieņemšanai, atbilstīgi Reglamenta 202. panta 3. punktam;

Or. fr
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