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Grozījums Nr. 12
Richard Corbett

Reglaments
Lēmuma priekšlikums – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. nolemj saskaņā ar Reglamenta 
204. panta c) apakšpunktu kā Reglamenta 
pielikumu publicēt Priekšsēdētāju 
konferences lēmumu par Noteikumiem un 
praksi attiecībā uz patstāvīgajiem 
ziņojumiem, kurš grozīts ar Priekšsēdētāju 
konferences 2007. gada 12. decembra 
lēmumu;

4. nolemj saskaņā ar Reglamenta 
204. panta c) apakšpunktu kā Reglamenta 
pielikumu publicēt Priekšsēdētāju 
konferences lēmumu par Noteikumiem un 
praksi attiecībā uz patstāvīgajiem 
ziņojumiem, kurš grozīts ar Priekšsēdētāju 
konferences 2007. gada 12. decembra un 
2008. gada 14. februāra lēmumu; uzdod 
Parlamenta ģenerālsekretāram atjaunināt 
šo pielikumu atbilstīgi turpmākajiem 
Priekšsēdētāju konferences lēmumiem 
šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Richard Corbett

Reglaments
45. pants – 1.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a Patstāvīgie ziņojumi Parlamentam 
jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta 
procedūru, kas noteikta 131.a pantā. Šādu 
dokumentu grozījumus nepieņem 
izskatīšanai plenārsēdē, ja vien tos nav 
iesniedzis referents, lai ņemtu vērā jaunu 
informāciju, taču var iesniegt alternatīvus 
rezolūcijas priekšlikumus saskaņā ar 
151. panta 4. punktu. Šo punktu 
nepiemēro, ja ziņojuma temats 
plenārsēdes debatēs ir iekļaujams kā 
prioritārs, ja ziņojums ir sagatavots 
saskaņā ar 39. vai 39.a pantā minētajām 
iniciatīvas tiesībām vai to var uzskatīt par 
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stratēģisku saskaņā ar Priekšsēdētāju 
konferences noteiktajiem kritērijiem1. 
______________
1 Sk. attiecīgo Priekšsēdētāju konferences lēmumu, 
kas pievienots Reglamentam kā … pielikums.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglaments
45. pants – 1.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a Pastāvīgos ziņojumus, izņemot tos, kas 
sagatavoti saskaņā ar 39. un 39.a pantā 
minētajām iniciatīvas tiesībām, kā arī tos, 
kurus Priekšsēdētāju konference ir 
uzskatījusi par stratēģiskiem1, izskata 
plenārsēdē saskaņā ar 131.a pantā 
noteikto procedūru. 
Atkāpjoties no 150. panta 1. punkta, šādu 
dokumentu grozījumi ir pieņemami 
izskatīšanai plenārsēdē tikai tad, ja tos ir 
iesniegusi atbildīgā komiteja, vismaz divas 
politiskās grupas vai vismaz viena desmitā 
daļa Parlamenta deputātu.
Izņēmuma kārtā un pienācīgi pamatotu 
iemeslu dēļ Priekšsēdētāju konference var 
pieņemt lēmumu, ka šāds ziņojums ir 
jāizskata atbilstīgi vispārējiem 
procesuālajiem noteikumiem.
______________
1 Sk. attiecīgo Priekšsēdētāju konferences lēmumu, 
kas pievienots Reglamentam kā … pielikums.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
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Hannan

Reglaments
110. pants – 4. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uz pārējiem jautājumiem (kuri nav 
prioritāri) atbildi sniedz sešu nedēļu laikā 
no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai 
iestādei.

Uz pārējiem jautājumiem (kuri nav 
prioritāri) atbildi sniedz sešu nedēļu laikā 
no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai 
iestādei. Neprioritāro jautājumu skaits, 
kurus var iesniegt deputāts, nav 
ierobežots.

Or. en

Grozījums Nr. 16
József Szájer

Reglaments
110. pants – 4. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uz pārējiem jautājumiem (kuri nav 
prioritāri) atbildi sniedz sešu nedēļu laikā 
no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai 
iestādei.

Uz pārējiem jautājumiem (kuri nav 
prioritāri) atbildi sniedz divu nedēļu laikā 
no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai 
iestādei.

Or. en

Pamatojums

Deputāts vispirms ir atbildīgs to pilsoņu priekšā, kuri viņu ir ievēlējuši tiešās vēlēšanās, tāpēc 
tā ir politiska nepieciešamība atbildi sniegt ātri.

Grozījums Nr. 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglaments
131.a pants (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

131.a pants
Īss izklāsts

Pēc referenta pieprasījuma un 
Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma 
Parlaments var arī nolemt, ka tematu, par 
kuru nav vajadzīgas plašas debates, var 
izskatīt, referentam plenārsēdē sniedzot 
īsu izklāstu. Tādā gadījumā Komisijai ir 
iespēja uzstāties pēc deputātiem, kas 
uzstājušies saskaņā ar brīvā mikrofona 
procedūru. Deputātiem arī ir tiesības 
paust savu viedokli, iesniedzot papildu 
rakstisku deklarāciju saskaņā ar 
142. panta 7. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Richard Corbett

Reglaments
131.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

131.a pants
Īss izklāsts

Pēc referenta pieprasījuma vai 
Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma 
Parlaments var arī nolemt, ka tematu, par 
kuru nav vajadzīgas plašas debates, var 
izskatīt, referentam plenārsēdē sniedzot 
īsu izklāstu. Tādā gadījumā Komisijai ir 
iespēja izteikties un katram deputātam ir 
tiesības paust savu viedokli, iesniedzot 
papildu rakstisku deklarāciju saskaņā ar 
142. panta 7. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglaments
142. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Komisijai un Padomei dod vārdu debatēs 
par ziņojumu uzreiz pēc tam, kad referents 
to ir nolasījis. Tomēr, ja notiek debates par 
Komisijas priekšlikumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs aicina Komisijas pārstāvi 
vispirms ar to īsumā iepazīstināt, un, ja 
debates attiecas uz Padomes iesniegto 
tekstu, Parlamenta priekšsēdētājs var 
aicināt Padomi izteikties vispirms; šādos 
gadījumos referents uzstājas pēc tam. 
Padome un Komisija var izteikties vēlreiz, 
it īpaši, lai atbildētu uz deputātu 
paziņojumiem.

5. Komisijai un Padomei dod vārdu debatēs 
par ziņojumu uzreiz pēc tam, kad referents 
to ir nolasījis. Tomēr, ja notiek debates par 
Komisijas priekšlikumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs aicina Komisijas pārstāvi 
vispirms ar to īsumā iepazīstināt, un, ja 
debates attiecas uz Padomes iesniegto 
tekstu, Parlamenta priekšsēdētājs var 
aicināt Padomi izteikties vispirms; šādos 
gadījumos referents uzstājas pēc tam. 
Komisija, Padome un referents var 
izteikties vēlreiz, it īpaši, lai atbildētu uz 
deputātu paziņojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglaments
151. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Politiskā grupa var iesniegt rezolūcijas 
priekšlikumu ar mērķi aizstāt nenormatīvas 
rezolūcijas projektu, kas ir ietverts 
komitejas ziņojumā.

4. Politiskā grupa var iesniegt rezolūcijas 
priekšlikumu ar mērķi aizstāt nenormatīvas 
rezolūcijas projektu, kas ir ietverts 
komitejas ziņojumā.

Šādā gadījumā politiskā grupa nevar 
iesniegt grozījumus atbildīgās komitejas 
iesniegtajam rezolūcijas projektam.
Politiskās grupas iesniegtais rezolūcijas 
priekšlikums nedrīkst būt garāks par 
atbildīgās komitejas iesniegto 
priekšlikumu. To bez grozījumiem iesniedz 
Parlamentam apstiprināšanai vienā 
balsojumā.

Politiskās grupas iesniegtais rezolūcijas 
priekšlikums nedrīkst būt garāks par 
atbildīgās komitejas iesniegto 
priekšlikumu. To bez grozījumiem iesniedz 
Parlamentam apstiprināšanai vienā 
balsojumā.
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Richard Corbett

Reglaments
IIa pielikums (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

IIa PIELIKUMS
Pamatnostādnes par jautājumiem, uz 

kuriem jāsniedz rakstiskas atbildes 
saskaņā ar 110. pantu

1. Jautājumi, uz kuriem jāsniedz 
rakstiskas atbildes,
– attiecas uz Komisijas un Padomes 
kompetenci un atbildības jomu, kā arī ir 
vispārējās interesēs;
– ir kodolīgi un saprotami;
– nav aizvainojoši;
– neattiecas uz pilnīgu privātu tematu.
2. Ja jautājums neatbilst šīm 
pamatnostādnēm, sekretariāts jautājuma 
iesniedzējam izsaka atbilstīgu 
priekšlikumu. 
3. Ja tieši tāds pats vai līdzīgs jautājums 
sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir 
uzdots un uz to ir saņemta atbilde, 
sekretariāts iepriekšējā jautājuma un 
atbildes kopiju pārsūta jautājuma 
iesniedzējam. Jautājumu iestādei var 
nosūtīt atkārtoti tikai tad, ja jautājuma 
iesniedzējs atklāj jaunus būtiskus faktus 
vai cenšas saņemt vairāk informācijas.
4. Ja jautājums attiecas uz faktisko vai 
statistisko informāciju, kas jau ir 
pieejama Parlamenta bibliotēkā, 
bibliotēka to dara zināmu deputātam, kurš 
jautājumu var atsaukt.
5. Uz jautājumiem par saistītiem tematiem 
var sniegt kopēju atbildi.
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Or. en

Grozījums Nr. 22
József Szájer

Reglaments
IIa pielikums (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

IIa PIELIKUMS

Pamatnostādnes par jautājumiem, uz 
kuriem jāsniedz rakstiskas atbildes 

saskaņā ar 110. pantu
1. Jautājumi, uz kuriem jāsniedz 
rakstiskas atbildes,
– attiecas uz tematiem, kas ir Eiropas 
Savienības kompetencē;
– ir kodolīgi, un tajos ir prasīta 
informācija vai paskaidrojums, nevis tikai 
izteikts paziņojums vai apgalvojums;
– nav aizvainojoši;
– neattiecas uz pilnīgu privātu tematu.
2. Ja jautājums neatbilst šīm 
pamatnostādnēm, sekretariāts jautājuma 
iesniedzējam iesaka, kā jautājumu 
formulēt, lai tas būtu pieņemams.
3. Ja tieši tāds pats vai līdzīgs jautājums 
sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir 
uzdots un uz to ir saņemta atbilde, 
sekretariāts iepriekšējā jautājuma un 
atbildes kopiju pārsūta jautājuma 
iesniedzējam. Jautājumu iestādei var 
nosūtīt atkārtoti tikai tad, ja jautājuma 
iesniedzējs izklāsta jaunus būtiskus faktus 
vai cenšas saņemt vairāk informācijas.
4. Uz jautājumiem par saistītiem tematiem 
var sniegt kopēju atbildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglaments
IIa pielikums (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

IIa PIELIKUMS
Pamatnostādnes par jautājumiem, uz 

kuriem jāsniedz rakstiskas atbildes 
saskaņā ar 110. pantu

1. Jautājumi, uz kuriem jāsniedz 
rakstiskas atbildes,
– attiecas uz tematiem, kas ir Eiropas 
Savienības kompetencē un tās iestāžu 
pilnvaru jomā;
– ir kodolīgi un saprotami;
– nav aizvainojoši;
– neattiecas uz pilnīgu privātu tematu.
2. Ja jautājums neatbilst šīm 
pamatnostādnēm, sekretariāts jautājuma 
iesniedzējam izsaka atbilstīgu 
priekšlikumu.
3. Ja tieši tāds pats vai līdzīgs jautājums 
sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir 
uzdots un uz to ir saņemta atbilde, 
sekretariāts iepriekšējā jautājuma un 
atbildes kopiju pārsūta jautājuma 
iesniedzējam. Jautājumu iestādei var 
nosūtīt atkārtoti tikai tad, ja jautājuma 
iesniedzējs atklāj jaunus būtiskus faktus 
vai cenšas saņemt vairāk informācijas.
4. Uz jautājumiem par saistītiem tematiem 
var sniegt kopēju atbildi.

Or. en
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