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Grozījums Nr. 24
Richard Corbett
Kompromisa grozījums

Reglaments
111. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ikviens deputāts var uzdot Eiropas 
Centrālajai bankai jautājumus, uz kuriem 
jāatbild rakstiski. 

1. Ikviens deputāts saskaņā ar 
pamatnostādnēm1 var uzdot Eiropas 
Centrālajai bankai jautājumus, uz kuriem 
jāatbild rakstiski. 

______________
1 Sk. IIa pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Richard Corbett
Kompromisa grozījums, kas aizstāj 11. grozījumu (Richard Corbett), 21. grozījumu (Richard 
Corbett), 22. grozījumu (József Szájer) un 23. grozījumu (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. un 111. pantu

1. Jautājumi, uz kuriem jāsniedz 
rakstiskas atbildes,
– ir saistīti ar attiecīgās iestādes 
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 iesaka, kā jautājumu varētu 
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izteikt, 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 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.

Or. en

(Šā grozījuma 3., 4. un 5. punkta redakcija ir tāda pati kā attiecīgajiem punktiem grozījumā 
Nr. 21, taču virsrakstā un 1. punktā ir nelielas izmaiņas. Grozījuma 2. punkta redakcija ir 
veidota tāpat kā tādam pašam punktam grozījumā Nr. 22, tikai ir veiktas nelielas izmaiņas.)
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