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Grozījums Nr. 2
Giuseppe Gargani

Reglaments
121. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Parlamenta priekšsēdētājs Parlamenta 
vārdā iesniedz prasību Eiropas Kopienu 
Tiesā saskaņā ar atbildīgās komitejas
ieteikumiem.

3. Parlamenta priekšsēdētājs pēc 
apspriešanās ar atbildīgo komiteju
Parlamenta vārdā iesniedz apsvērumus vai 
iestājas jebkurā tiesu lietā.

Nākamās sesijas sākumā viņš var 
ierosināt, lai plenārsēdē pieņem lēmumu 
par prasības uzturēšanu. Ja plenārsēdē ar 
nodoto balsu vairākumu nobalso pret 
prasības uzturēšanu, Parlamenta 
priekšsēdētājs to atsauc.

Ja priekšsēdētājs paredz nepievienoties 
atbildīgās komitejas atzinumam, šo 
jautājumu nekavējoties nodod izskatīšanai 
plenārsēdē.

Ja Parlamenta priekšsēdētājs iesniedz 
prasību pretēji atbildīgās komitejas 
priekšlikumam, tad nākamās sesijas 
sākumā viņš ierosina, lai plenārsēdē 
pieņem lēmumu par prasības uzturēšanu.

Steidzamos gadījumos priekšsēdētājs var 
veikt pagaidu pasākumus pēc atbildīgās 
komitejas priekšsēdētāja ieteikuma. Šādā 
gadījumā laicīgi īsteno šajā punktā 
paredzēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Francesco Enrico Speroni

Reglaments
121. pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar 
atbildīgo komiteju Parlamenta vārdā 
iesniedz apsvērumus vai iestājas Kopienas 
tiesu lietās.
Ja priekšsēdētājs paredz nepievienoties 
atbildīgās komitejas atzinumam, viņš par 
to informē Priekšsēdētāju konferenci.
Ja Priekšsēdētāju konference uzskata, ka 
nav jāiesniedz apsvērumi vai jāiestājas 
Tiesas lietā, kas attiecas uz Parlamenta 
un Padomes kopīgi pieņemtā tiesību akta 
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likumīgumu, jautājumu nekavējoties 
nodod izskatīšanai plenārsēdē.
Priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar 
atbildīgās komitejas pastāvīgo referentu, 
kas atbildīgs par strīdīgiem jautājumiem, 
var veikt vajadzīgos pagaidu pasākumus, 
lai ievērotu Tiesas noteiktos termiņus. 
Šādā gadījumā laicīgi īsteno šajā punktā 
paredzēto procedūru.

Or. it

Grozījums Nr. 4
Richard Corbett

Reglaments
121. pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar 
atbildīgo komiteju Parlamenta vārdā 
iesniedz apsvērumus vai iestājas Kopienas 
tiesu lietās.
Ja priekšsēdētājs paredz nepievienoties 
atbildīgās komitejas atzinumam, viņš par 
to informē Priekšsēdētāju konferenci.
Ja Priekšsēdētāju konference uzskata, ka 
jaunu lietas apstākļu dēļ nav jāiesniedz 
apsvērumi vai jāiestājas Tiesas lietā, kas 
attiecas uz Parlamenta un Padomes 
kopīgi pieņemtā tiesību akta likumīgumu, 
jautājumu nekavējoties nodod izskatīšanai 
plenārsēdē.
Priekšsēdētājs var veikt vajadzīgos 
pagaidu pasākumus, lai ievērotu Tiesas 
noteiktos termiņus. Šādā gadījumā laicīgi 
īsteno šajā punktā paredzēto procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Costas Botopoulos

Reglaments
121. pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar 
atbildīgo komiteju Parlamenta vārdā 
iesniedz apsvērumus vai iestājas Kopienas 
tiesu lietās. 
Ja priekšsēdētājs paredz nepievienoties 
atbildīgās komitejas ieteikumam, viņš par 
to informē atbildīgo komiteju un 
Priekšsēdētāju konferenci, minot šā 
lēmuma iemeslus.
Ja Priekšsēdētāju konference uzskata, ka 
Parlamentam nav jāiesniedz apsvērumi 
vai jāiestājas Tiesas lietā, kas attiecas uz 
Parlamenta un Padomes kopīgi pieņemtā 
tiesību akta likumīgumu, jautājumu 
nekavējoties nodod izskatīšanai 
plenārsēdē.

Steidzamos gadījumos priekšsēdētājs var 
veikt piesardzības pasākumus, lai ievērotu 
Tiesas noteiktos termiņus. Šādā gadījumā 
laicīgi īsteno šajā punktā paredzēto 
procedūru.

Or. en


