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Eiropas Parlamenta Reglaments

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 3
80. pants, kodifikācija

1. Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 
oficiālo kodifikāciju, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi. Ja izrādās, ka 
priekšlikums neizraisa nekādus būtiskus 
grozījumus spēkā esošajos tiesību aktos 
Kopienas likumdošanā, piemēro 43. pantā 
noteikto procedūru.

1. Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 
kodifikāciju, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi. Tā izskata 
priekšlikumu, lai pārliecinātos, ka tas 
attiecas tikai uz kodifikāciju un neietver 
būtiskus grozījumus. Izskatīšana notiek 
saskaņā ar atzinumu, ko sniedz 
konsultatīvā grupa, kuras sastāvā ir 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
juridiskie dienesti.1
1 Iestāžu 1994. gada 20. decembra 
nolikums par paātrinātu darba metodi 
normatīvo tekstu oficiālai kodificēšanai

Or. fr
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Pamatojums
Šajā grozījumā ņemtas vērā pirmajā teksta izskatīšanas reizē komitejā  izteiktās piezīmes 
un tas ir mēģinājums nedaudz izmainīt punkta formulējumu.

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 4
80. pants, kodifikācija

2. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai 
šīs komitejas iecelts referents var piedalīties 
kodifikācijas priekšlikumu izskatīšanā vai 
izstrādāšanā. Vajadzības gadījumā 
atbildīgā komiteja var iepriekš sniegt savu 
atzinumu.

2. Komiteja, kas bija atbildīga par 
kodificējamajiem dokumentiem, pēc  pašas 
vai tās komitejas lūguma, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi, var sniegt atzinumu.  

Or. fr

Pamatojums
Šī grozījuma mērķis ir no jauna pārveidot punkta formulējumu, lai tā komiteja, kas bija 
atbildīga par kodificējamajiem dokumentiem var sniegt atzinumu gan saskaņā ar lūgumu,
ko izteikusi par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja, gan pēc pašas lūguma. 

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 5
80. pants, kodifikācija

3. Atkāpjoties no 43. panta 3. punkta 
noteikumiem, jautājumā par priekšlikumu 
oficiālajai kodifikācijai nevar piemērot 
vienkāršotu procedūru, ja par juridiskajiem 
jautājumiem atbildīgās komitejas vai par 
konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas 
locekļu vairākums ir pret šo procedūru.

3. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, uzskata, ka priekšlikums 
neietver Kopienas tiesību aktu būtiskus 
grozījumus, tā iesniedz šo priekšlikumu 
Parlamentam apstiprināšana, jo šādu 
priekšlikumu teksta grozījumi nav 
pieņemami.

Or. fr

Pamatojums
Šajā grozījumā ņemtas vērā pirmajā teksta izskatīšanas reizē komitejā izteiktās piezīmes 
un tas ir mēģinājums nedaudz izmainīt punkta formulējumu.
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Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 6
80. panta 2. punkts

2. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai 
šīs komitejas iecelts referents var piedalīties 
kodifikācijas priekšlikumu izskatīšanā vai 
izstrādāšanā. Vajadzības gadījumā 
atbildīgā komiteja var iepriekš sniegt savu 
atzinumu.

2. Par oriģinālo tiesību aktu atbildīgā 
komiteja var sniegt atzinumu par to, vai 
kodifikācija ir vēlama.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 7
80. pants

1. Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 
oficiālo kodifikāciju, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi. Ja izrādās, ka
priekšlikums neizraisa nekādus būtiskus 
grozījumus spēkā esošajos tiesību aktos 
Kopienas likumdošanā, piemēro 43. pantā 
noteikto procedūru.

1. Ja Komisija, ņemot vērā iestāžu 
nolīgumu par Kopienas tiesību aktu 
kodifikāciju, iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par to, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi. Komiteja, ievērojot 
piemērojamo iestāžu nolīgumu, pārbauda, 
vai priekšlikums neizraisa būtiskus 
grozījumus spēkā esošajos Kopienas tiesību 
aktos .

2. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai 
šīs komitejas iecelts referents var piedalīties 
kodifikācijas priekšlikumu izskatīšanā vai 
izstrādāšanā. Vajadzības gadījumā 
atbildīgā komiteja var iepriekš sniegt savu 
atzinumu.

2. Komiteja var lūgt par priekšlikuma 
saturu atbildīgo komiteju sagatavot 
atzinumu par kodifikācijas lietderību.

3. Atkāpjoties no 43. panta 3. punkta 
noteikumiem, jautājumā par priekšlikumu 
oficiālajai kodifikācijai nevar piemērot 
vienkāršotu procedūru, ja par juridiskajiem 
jautājumiem atbildīgās komitejas vai par 
konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas 
locekļu vairākums ir pret šo procedūru.

3. Grozījumi par priekšlikumu tekstu nav 
pieļaujami. Komitejas priekšsēdētājs 
izņēmuma kārtā var atļaut iesniegt tos, ja 
tie nemaina priekšlikuma saturu, un tie 
veicina vienošanos ar Padomi. 

4. Ja komiteja konstatē, ka, iesniedzot 
priekšlikumu, saturiski tiek mainīti spēkā 
esošie Kopienas tiesību akti, priekšlikumu 
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atzīst par noraidītu.
5. Komitejas ziņojumu Parlaments 
pārbauda, izmantojot procedūru, kas 
neparedz apspriešanu un grozījumu 
iesniegšanu.
1OV C 102 1996. g., 2. lpp., nodrukāts kā pielikums 
... šim reglamentam 

Or. de

Pamatojums
The special, accelerated and simplified codification procedure should be applied in 
Parliament when the Commission invokes, in its proposal, the existing Interinstitutional 
Agreement on codification. 

By means of the proposed amendment to the rule in the Rules of Procedure which deals with 
codification, Parliament is rationalising its procedures, bringing them into line with the 
relevant commitments it has entered into vis-à-vis the Commission and the Council, 
encouraging the Commission to submit more codification proposals and thus contributing to 
the efforts to simplify Community law.

There are certainly a number of shortcomings to the current wording of the rule.

The first paragraph refers to the simplified procedure laid down in Rule 43 in its entirety. 
Paragraph 2 of Rule 43 stipulates, as an ‘alternative’, that the chairman of the committee to 
which a proposal has been referred or the rapporteur may ‘draft a set of amendments 
reflecting the committee’s discussion’. At the end of that paragraph 2, reference is also made 
to the second subparagraph of Rule 131(1), which provides, as part of the 'procedure in 
plenary without amendment and debate', for authorisation to be given for the tabling of 
amendments in plenary.

However, such a possibility is at odds with the fundamental thinking behind codification and 
is not consistent with the Interinstitutional Agreement currently in force1, in particular 
Numbers 6 and 8 thereof, which show that Parliament and the Council were determined to 
give an undertaking that no substantive amendments should be made to a codification 
proposal. 

Amendments should only be admissible, by way of an exception, if they do not alter the 
substance of the proposal and are necessary for an agreement with the Council. A need to 
revise the form of the proposed legal act, without altering its substance, might emerge in the 
discussions in committee or in the Council working parties.

If the committee responsible for legal affairs comes to the conclusion that the codification 
proposal does not entail any substantive change to Community law, and if it regards the 
codification as desirable, it will recommend to Parliament that it give its approval. In some 
cases, the committee will delay giving its opinion until unresolved matters have been settled. 

  
1 OJ C 102, 1996, p. 2.
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No specific provision is needed in the Rules of Procedure to cover that eventuality. However, 
should the committee ascertain that the proposal does in fact entail substantive changes to the 
legal act in question, the proposal must be declared to have been rejected, since the transition 
from codification to a normal legislative procedure would be at odds with the agreement 
concluded.

There is no need for a debate and for the tabling of further amendments in plenary as part of 
this procedure.

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 8
80. a) pants (jauns)

80. a) pants Pārviede 
1. Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 
pārveidi, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi. Tā izskata 
priekšlikumu, lai pārliecinātos, ka tas 
neizraisa nekādus būtiskus grozījumus, 
atskaitot tos, kuri priekšlikumā ir skaidri 
norādīti. Izskatīšana notiek saskaņā ar 
atzinumu, ko sniedz konsultatīvā grupa, 
kuras sastāvā ir Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridiskie dienesti.1

2. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, uzskata, ka priekšlikums 
neizraisa nekādus būtiskus grozījumus, 
atskaitot tos, kuri tajā ir skaidri norādīti, tā 
informē Parlamenta priekšsēdētāju, un 
saskaņā ar 40. panta noteikumiem viņš 
nosūta priekšlikumu par jautājumu 
atbildīgajai komitejai izskatīšanai saskaņā 
ar parasto procedūru.
Šādos gadījumos jāņem vērā ne tikai 
150. un 151. pantā minētie nosacījumi; 
priekšlikuma grozījumi ir pieņemami tikai 
tad, ja tie attiecas uz tām priekšlikuma 
daļām, kurās ir ietverti būtiski grozījumi, 
bet grozījumi, kuri attiecas uz tām daļām, 
kas paliek iepriekšējā redakcijā, nav 
pieņemami.
3. Tomēr par jautājumu atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs vai attiecīgos 
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gadījumos plenārsēdes vadītājs, izskatot 
katru pieprasījumu atsevišķi, šādus 
grozījumus var pieņemt, ja uzskata, ka tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu teksta iekšējo 
konsekvenci vai saistību starp Parlamenta 
izdarītajiem to būtisko grozījumu 
pārlabojumiem (grozījumiem), kurus ievieš 
priekšlikums, un daļām, kas paliek 
iepriekšējā redakcijā.
4. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, uzskata, ka priekšlikums ietver 
ne tikai tajā skaidri norādītos būtiskos 
grozījumus, tā ierosina priekšlikumu 
noraidīt.
1 Iestāžu 2001. gada 28. novembra Nolīgums  par strukturētāku  tiesību aktu 

tekstu pārstrādes paņēmienu, OV C 77 28.3.2002. 1.lpp.

Or. fr

Pamatojums
Šajā grozījumā ņemtas vērā pirmajā teksta izskatīšanas reizē komitejā  izteiktās piezīmes 
un tas ir mēģinājums nedaudz izmainīt punkta formulējumu.

Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 9
80. a) pants (jauns), 3. punkts

3. Tomēr par jautājumu atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs vai attiecīgos 
gadījumos plenārsēdes vadītājs, izskatot 
katru pieprasījumu atsevišķi, šādus 
grozījumus var pieņemt, ja uzskata, ka tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu teksta loģiku 
vai saistību starp Parlamenta izdarītajiem 
to būtisko grozījumu pārlabojumiem, kurus 
ievieš priekšlikums, kas paliek iepriekšējā 
redakcijā. Šie iemesli minami grozījuma 
pamatojumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 10
80. a) pants (jauns), 4. punkts
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4. Ja par juridiskajiem jautājumiem 
atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums 
izraisa būtiskas izmaiņas, ne tikai tajā 
skaidri norādītos būtiskos grozījumus, tā 
informē Parlamenta priekšsēdētāju, kurš 
atbilstīgi 40. pantam, nosūta priekšlikumu 
atbildīgajai komitejai izskatīšanai,  
atbilstīgi parastajai procedūrai,  
nepiemērojot 2. punktā minētos 
ierobežojumus. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 11
80. a) pants (jauns)

x 80.a pants. Pārstrādāšana
1. Ja Komisija, ņemot vērā iestāžu 
nolīgumu par tiesību aktu sistemātisku 
pārstrādāšanu, iesniedz Parlamentam 
tiesību akta priekšlikumu, šo priekšlikumu 
nodod izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā 
ir juridiskie jautājumi.
2. Komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, ņemot vērā iestāžu nolīgumu, 
pārbauda, kādi spēkā esošo tiesību aktu 
noteikumi ir pārņemti priekšlikumā, 
saturiski šos noteikumus nepārveidojot. 

3. Attiecībā uz noteikumiem, kas saskaņā 
ar atzinumu, ko sagatavojusi par 
juridiskajiem jautājumiem atbildīgā 
komiteja, priekšlikumā ir atstāti nemainīti, 
grozījumu iesniegšana nav pieļaujama. 
Tomēr par jautājumu atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājs izņēmuma kārtā var atļaut 
iesniegt grozījumus par šiem noteikumiem, 
ja šo noteikumu grozīšana šķiet 
nepieciešama, lai izvairītos no pretrunām 
vai nepareizības vai arī tādēļ kā tie ir 
nesaraujami saistīti ar citiem pieļaujamiem 
iesniegtajiem grozījumiem. 
Ja atbildīgā komiteja par šādu noteikumu 
ir iesniegusi grozījumus, tad  plenārsēdē 
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par šo neteikumu ir pieļaujama citu 
iesniegto grozījumu apspriešana.
Pieņemts ar 2001. gada rezolūciju, OV C 65 E 
14.3.2002., 42. lpp., nodrukāts kā pielikums ... šim 
reglamentam.

Or. de

Pamatojums

The model for this new provision is Rule 80 on codification. If the Commission refers in a 
legislative proposal to the Interinstitutional Agreement on a more structured use of the 
recasting technique for legal acts1, in keeping with the formal division in the Commission 
proposal (the amended sections are shaded and the unchanged sections remain white) 
consideration of the proposal should be split between the committee responsible and the 
committee responsible for legal affairs, which will deliver an opinion. It makes sense for the 
committee responsible for the substance of the proposal to consider the proposed changes, 
whilst the committee responsible for legal affairs should examine, in an opinion, whether the 
codified sections comply with the criteria laid down in the interinstitutional agreement. A 
specific provision is required only for the referral to the committee delivering an opinion, 
since the referral to the committee responsible is carried out on the basis of the general 
provisions laid down in Rules 40 and 179.

In order to ensure that the recasting procedure retains its simplifying effect, amendments to 
those parts of the proposal whose codifying nature was confirmed in the opinion delivered by 
the committee responsible for legal affairs must as a matter of principle be inadmissible when 
the proposal is considered by the committee responsible. Amendments may concern only 
those parts of the text which contain substantive changes to existing law, whether in the form 
of new provisions or amendments to or deletions of existing provisions. In exceptional 
circumstances, therefore, the committee chairman should be given the power to admit 
amendments to provisions in the codifying section of the proposal, provided that certain 
restrictive criteria are met. The wording of these criteria has been revised in order to 
facilitate their application.

If the committee has adopted amendments to the codifying section of the proposal admitted by 
the chairman of the committee responsible, other persons must be given the opportunity of 
tabling amendments to those provisions for the debate in plenary.

  
1 Approved by the resolution of 3 July 2001, OJ C 65 E, 14.3.2002, p. 42, printed in Annex ... to the Rules of 
Procedure.


