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Grozījums Nr. 85
Hanne Dahl

Eiropas Parlamenta Reglaments
Horizontāls grozījums

Spēkā esošais teksts Grozījums

Horizontālā grozījumā nevar iekļaut 
nekādus noteikumus attiecībā uz Lisabonas 
līgumu, pirms nav pabeigts ratifikācijas 
process.

Or. en

Pamatojums

Šādus noteikumus var pieņemt tikai tad, ja un kad Lisabonas līguma ratifikācijas process ir 
pabeigts. Neskarot iespējamo sagatavošanās darbu un diskusijas komitejā, nākamajam 
Parlamentam būs pietiekami daudz laika atsākt un panākt noteikumu grozīšanu laikā starp 
ratifikācijas procesa beigām un jaunā līguma iespējamās spēkā stāšanās dienu.

Grozījums Nr. 86
Hanne Dahl

Eiropas Parlamenta Reglaments
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Parlamentam ir tiesības noteikt
atklātības noteikumus attiecībā uz 
Parlamenta deputātu finansiālajām 
interesēm, kas pievienoti šim Reglamentam 
kā pielikums1.

1. Parlaments nosaka pārredzamības
noteikumus attiecībā uz Parlamenta 
deputātu finansiālajām interesēm, kuri
pievienoti šim Reglamentam kā pielikums1.

Or. en

Pamatojums

Šāds pielikums jau ir, tāpēc Parlaments var rīkoties, lai apliecinātu, cik stingra ir tā 
apņemšanās attiecībā uz pārredzamību. Saskaņā ar šo apņemšanos pielikumā jānorāda, ka 
                                               
1 Sk. I pielikumu.
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deputāta sniegto mutisko informāciju par finansiālajām interesēm ieraksta protokolā, kā tas 
jau notiek attiecībā uz jebkuru uzstāšanos plenārsēdē, un tam jābūt skaidri noteiktam 
komitejas līmenī, kad deputātu izvirza referenta pienākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 87
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
10.a pants – 1. punkts (jauns)
10.a pants – 2. punkts (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

10.a pants
Novērotāji

1. Kad ar kādu valsti ir parakstīts līgums 
par pievienošanos Eiropas Savienībai, 
Parlamenta priekšsēdētājs, saņēmis 
Priekšsēdētāju konferences piekrišanu, 
var uzaicināt pievienošanās 
līgumslēdzējvalsts parlamentu no savu 
deputātu vidus iecelt tik daudz novērotāju, 
cik nākamo deputātu vietu Eiropas 
Parlamentā ir piešķirts šai valstij.
Šie novērotāji piedalās Parlamenta 
sanāksmēs, līdz stājas spēkā 
pievienošanās līgums, un viņiem ir 
tiesības izteikties komitejās un politiskajās 
grupās. Viņiem nav tiesību balsot un 
izvirzīt savas kandidatūras vēlēšanās par 
Parlamenta amatiem. Viņu līdzdalība 
juridiski nekādā veidā neietekmē 
Parlamenta sanāksmes.
Viņiem noteikto režīmu pielīdzina tam, 
kāds paredzēts Parlamenta deputātam 
attiecībā uz Parlamenta administratīvo 
nodrošinājumu un to izdevumu 
atlīdzināšanu, kuri radušies, darbojoties 
kā novērotājiem.
2. (*) Šā panta 1. punktu piemēro pēc 
analoģijas tik ilgi, līdz spēkā stājas 
vienošanās1, saskaņā ar kuru atsevišķām 
dalībvalstīm līdz Parlamenta septītā 
sasaukuma beigām piešķir papildu vietas. 
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Attiecīgās dalībvalstis tiek aicinātas par 
novērotājiem iecelt kandidātus, kas varētu 
būt bijuši ievēlēti, ja papildu vietas jau 
būtu piešķirtas iepriekšējo Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu laikā.
____________________________
1 Saskaņā ar 2008. gada 11. un 12. decembra 
Eiropadomes secinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Eiropas Parlamenta Reglaments
10.a pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

10.a pants (*)
Saskaņā ar attiecīgo Eiropadomes 
2008. gada decembra deklarāciju, tiklīdz 
Lisabonas līgums stājas spēkā, Eiropas 
Parlamentā novērotāju statusā sāk 
darboties papildu 18 deputāti, kuru skaitu 
aprēķina kā starpību, piemērojot 
noteikumus par 2009. gada EP vēlēšanām 
un noteikumus, kuri paredzēti 2007. gada 
starpvaldību konferences Nobeiguma 
aktam pievienotajās deklarācijās.
Tiklīdz Eiropas Savienības primārie 
tiesību akti ir grozīti, kā norādīts 
Eiropadomes 2008. gada decembra 
deklarācijā, šie Eiropas Parlamenta 
deputāti novērotāji izmanto visas Eiropas 
Parlamenta deputātiem piešķirtās 
prerogatīvas.
Eiropas Parlamenta deputātu novērotāju 
iecelšana ir katras attiecīgās dalībvalsts 
pienākums saskaņā ar tās vēlēšanu 
noteikumiem, un iecelšanas lēmums 
jāpieņem 30 kalendāro dienu laikā pēc 
Lisabonas līguma publicēšanas Eiropas 

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 6/14 AM\773817LV.doc

LV

Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. es

Grozījums Nr. 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Eiropas Parlamenta Reglaments
24. pants – 4.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a Priekšsēdētāju konference ir 
struktūrvienība, kas atbildīga par to, lai 
notiktu konstruktīva apspriešanās ar 
Eiropas pilsonisko sabiedrību par 
galvenajiem Eiropas politiskās 
programmas tematiem. Prezidijs paziņo, 
kuram priekšsēdētāja vietniekam tiek 
uzticēts īstenot šādu apspriešanos. 
Priekšsēdētāja vietnieks regulāri iesniedz 
ziņojumu Priekšsēdētāju konferencei par 
savu darbību šajā jomā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
28. pants – 2. punkts 

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Ikviens deputāts var uzdot jautājumus 
par Prezidija, Priekšsēdētāju konferences 
un kvestoru darbību. Šos jautājumus 
rakstiski iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam, un trīsdesmit dienu laikā 
pēc iesniegšanas tos publicē Parlamenta 
biļetenā kopā ar atbildēm, kas uz tiem 
sniegtas.

2. Ikviens deputāts var uzdot jautājumus 
par Prezidija, Priekšsēdētāju konferences 
un kvestoru darbību. Šos jautājumus 
rakstiski iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam, dara zināmus deputātiem
un 30 dienu laikā pēc iesniegšanas tos 
publicē Parlamenta tīmekļa vietnē kopā ar 
atbildēm, kas uz tiem sniegtas.

Or. en
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(Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 1. grozījumu (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000).)

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemts vērā, ka biļetenu vairs neizdod.

Grozījums Nr. 91
Íñigo Méndez de Vigo

Eiropas Parlamenta Reglaments
30.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

30.a pants
Sadarbības grupas

Atsevišķi deputāti var veidot sadarbības 
grupas, kurām var būt liela neformāla 
nozīme, lai veicinātu viedokļu apmaiņu 
par konkrētiem tematiem dažādās 
politiskajās grupās, iesaistot dažādu 
Parlamenta komiteju locekļus un 
sekmējot deputātu kontaktus ar pilsonisko 
sabiedrību.
Sadarbības grupas nevar iesaistīties 
nekādās darbībās, ko varētu sajaukt ar 
Parlamenta vai tā struktūrvienību oficiālo 
darbību. Ja ir ievēroti nosacījumi, kas 
paredzēti Prezidija pieņemtajos 
Noteikumos par sadarbības grupu 
izveidošanu, politiskās grupas var veicināt 
sadarbības grupu darbību, nodrošinot tām 
materiāli tehnisko atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Kathy Sinnott

Eiropas Parlamenta Reglaments
30.a pants (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

30.a pants
Sadarbības grupas

Atsevišķi deputāti var veidot sadarbības 
grupas, kurām var būt liela neformāla 
nozīme, lai veicinātu viedokļu apmaiņu 
par konkrētiem tematiem dažādās 
politiskajās grupās, iesaistot dažādu 
Parlamenta komiteju locekļus un 
sekmējot deputātu kontaktus ar pilsonisko 
sabiedrību.
Sadarbības grupas nevar iesaistīties 
nekādās darbībās, ko varētu sajaukt ar 
Parlamenta vai tā struktūrvienību oficiālo 
darbību. Ja ir ievēroti nosacījumi, kas 
paredzēti Prezidija pieņemtajos 
Noteikumos par sadarbības grupu 
izveidošanu, politiskās grupas var veicināt 
sadarbības grupu darbību, nodrošinot tām 
materiāli tehnisko atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Richard Howitt

Eiropas Parlamenta Reglaments
30.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

30.a pants
Sadarbības grupas

Atsevišķi deputāti var veidot sadarbības 
grupas, kurām var būt liela neformāla 
nozīme, lai veicinātu viedokļu apmaiņu 
par konkrētiem tematiem dažādās 
politiskajās grupās, iesaistot dažādu 
Parlamenta komiteju locekļus un 
sekmējot deputātu kontaktus ar pilsonisko 
sabiedrību.
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Sadarbības grupas nevar iesaistīties 
nekādās darbībās, ko varētu sajaukt ar 
Parlamenta vai tā struktūrvienību oficiālo 
darbību. Ja ir ievēroti nosacījumi, kas 
paredzēti Prezidija pieņemtajos 
Noteikumos par sadarbības grupu 
izveidošanu, politiskās grupas var veicināt 
sadarbības grupu darbību, nodrošinot tām 
materiāli tehnisko atbalstu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums uzsver sadarbības grupu uzdevumu un nozīmi, lai veicinātu sadarbību starp 
partijām un komitejām, ka arī sadarbību ar pilsonisko sabiedrību konkrētos jautājumos, un 
uzsver to, kā sadarbības grupu darbība ir jāveicina saskaņā ar Prezidija pieņemtajiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 94
Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
34. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pamattiesību, subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu, tiesiskuma 

un finansiālās ietekmes ievērošanas 
pārbaude

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
ievērošana

Likumdošanas priekšlikuma izskatīšanas 
laikā Parlaments pievērš īpašu uzmanību 
pamattiesību ievērošanai un it īpaši seko, 
lai tiesību akts atbilstu Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai, subsidiaritātes un 
proporcionalitātes, kā arī tiesiskuma 
principiem. Turklāt, ja priekšlikumam ir 
finansiāla ietekme, Parlaments 
pārliecinās, vai ir paredzēti pietiekami 
finanšu resursi.

1. Parlaments visā savā darbībā pilnībā 
ievēro pamattiesības, kas noteiktas
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Parlaments arī pilnībā ievēro tiesības un 
principus, kas ietverti Līguma par Eiropas 
Savienību 2. pantā un 6. panta 2. un 
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3. punktā.
2. Ja atbildīgā komiteja, politiskā grupa 
vai vismaz 40 deputāti uzskata, ka tiesību 
akta priekšlikums vai tā daļas neatbilst 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
paredzētajām tiesībām, jautājumu pēc 
komitejas, grupas vai deputātu 
pieprasījuma nodod atbildīgajai komitejai, 
lai tā interpretē Pamattiesību hartu. Šīs 
komitejas atzinumu pievieno par 
jautājuma izskatīšanu atbildīgās 
komitejas ziņojumam.
Ja atbildīgā komiteja nolemj, ka hartā 
paredzētās tiesības nav ievērotas, tiesību 
akta priekšlikuma projektu nodod atpakaļ 
iniciatīvas ierosinātājam.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 2. grozījuma formulējums 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Pamatojums

Pēdējais teikums ir pievienots, lai komitejas atzinumam piešķirtu lielāku nozīmi.

Grozījums Nr. 95
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
36.a pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

36.a pants (*)
Subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa ievērošana
1. Leģislatīva akta priekšlikuma 
izskatīšanas laikā Parlaments īpašu 
uzmanību pievērš subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa 
ievērošanai. Izņemot steidzamos 
gadījumus, kas minēti Protokola par 
valstu parlamentu lomu Eiropas 
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Savienībā 4. punktā, Parlaments pirmo 
lasījumu pabeidz ne agrāk kā astoņas 
nedēļas pirms termiņa, kurš noteikts 
Protokola par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. punktā.
2. Komiteja, kas atbildīga par 1. punktā 
minētajiem jautājumiem, pēc atbildīgās 
komitejas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas var nolemt sagatavot 
ieteikumus par jebkuru leģislatīva akta 
priekšlikumu.
3. Ja valsts parlaments saskaņā ar 
Protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 3. punktu un Protokola 
par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. punktu iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam pamatotu atzinumu, šo 
dokumentu nodod atbildīgajai komitejai 
un informēšanas nolūkā nosūta komitejai, 
kas atbildīga par subsidiaritātes principa 
ievērošanu. Ja Parlaments saņem 
pamatotu atzinumu pēc tam, kad atbildīgā 
komiteja ir apstiprinājusi savu ziņojumu, 
šis atzinums ir jāizdala visiem deputātiem, 
pirms par to balso kā par sesijas 
dokumentu. Atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājs var pieprasīt, lai jautājumu 
nodod atkārtotai izskatīšanai komitejā.
4. Ja pamatoti atzinumi par leģislatīva 
akta projekta neatbilstību subsidiaritātes 
principam ir saņēmuši vismaz trešo daļu 
no visām balsīm, kas piešķirtas valstu 
parlamentiem, vai ceturto daļu no šīm 
balsīm gadījumā, kad leģislatīva akta 
projekts ir iesniegts, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
76. pantu, Parlaments nepieņem lēmumu, 
pirms priekšlikuma iesniedzējs nav 
paziņojis, kā paredzējis rīkoties.
5. Ja saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru pamatoti atzinumi par 
leģislatīva akta priekšlikuma neatbilstību 
subsidiaritātes principam ir saņēmuši 
vismaz vienkāršo vairākumu no valstu 
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parlamentiem piešķirtajām balsīm, tad par 
subsidiaritātes principa ievērošanu 
atbildīgā komiteja, ņemot vērā valstu 
parlamentu un Komisijas iesniegtos 
pamatotos atzinumus, vai nu iesaka 
Parlamentam priekšlikumu noraidīt 
tāpēc, ka ir pārkāpts subsidiaritātes 
princips, vai arī iesniegt Parlamentam 
citu ieteikumu, kurā var būt iekļauti 
ierosinājumi izdarīt grozījumu, kas saistīts 
ar subsidiaritātes principa ievērošanu.
Šo ieteikumu iesniedz Parlamentam
apspriešanai un balsošanai. Ja ieteikums 
noraidīt priekšlikumu ir pieņemts ar 
nodoto balsu vairākumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs paziņo, ka procedūra ir 
pabeigta. Ja Parlaments priekšlikumu 
nenoraida, procedūra tiek turpināta, 
ņemot vērā visus Parlamenta 
apstiprinātos ieteikumus.
6. Ja Reģionu komiteja nosūta 
Parlamentam atzinumu, kurā iebilst pret 
ierosināto leģislatīvo aktu tāpēc, ka ir 
pārkāpts subsidiaritātes princips, šo 
atzinumu nodod atbildīgajai komitejai un 
komitejai, kas atbildīga par 1. punktā 
minētajiem jautājumiem. Otrā minētā 
komiteja var iesniegt ieteikumus, par 
kuriem balso pirms pirmā lasījuma 
pabeigšanas.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 5. grozījuma formulējumu 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Pamatojums

Ar šo grozījumu Reglamentā tiek iekļautas jaunās, valstu parlamentiem paredzētās 
procedūras attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu („dzeltenās kartītes” procedūra 
un „oranžās kartītes” procedūra). 
Saskaņā ar 8. punktu Protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu Reģionu komiteja var iesniegt prasību, to pamatojot ar subsidiaritātes principa 
pārkāpšanu, tāpēc Parlamentam īpaši jāņem vērā jebkurš šīs komitejas atzinums, kurā šāda 
pamatojuma dēļ izteikti iebildumi pret tiesību akta priekšlikumu.
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Grozījums Nr. 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Eiropas Parlamenta Reglaments
36.a pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

36.a pants (*)
Subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa ievērošana
1. Tiesību akta priekšlikuma izskatīšanas 
laikā Parlaments īpašu uzmanību pievērš 
subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa ievērošanai. 
Izņemot steidzamos gadījumus, kas minēti 
Protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 4. punktā, Parlaments 
pirmo lasījumu pabeidz ne agrāk kā 
astoņas nedēļas pirms termiņa, kurš 
noteikts Protokola par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu 6. punktā.
2. Komiteja, kas atbildīga par 1. punktā 
minētajiem jautājumiem, pēc atbildīgās 
komitejas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas var nolemt sagatavot 
ieteikumus par jebkuru tiesību akta 
priekšlikumu.
3. Ja valsts parlaments saskaņā ar 
Protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 3. punktu un Protokola 
par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. punktu iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam pamatotu atzinumu, šo 
dokumentu nodod atbildīgajai komitejai 
un informēšanas nolūkā nosūta komitejai, 
kas atbildīga par subsidiaritātes principa 
ievērošanu. Ja Parlaments saņem 
pamatotu atzinumu pēc tam, kad atbildīgā 
komiteja ir apstiprinājusi savu ziņojumu, 
šis atzinums ir jāizdala visiem deputātiem, 
pirms par to balso kā par sesijas 

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 14/14 AM\773817LV.doc

LV

dokumentu. Atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājs var pieprasīt, lai jautājumu 
nodod atkārtotai izskatīšanai komitejā.
4. Ja pamatoti atzinumi par leģislatīva 
akta projekta neatbilstību subsidiaritātes 
principam ir saņēmuši vismaz trešo daļu 
no visām balsīm, kas piešķirtas valstu 
parlamentiem, vai ceturto daļu no šīm 
balsīm gadījumā, kad leģislatīva akta 
projekts ir iesniegts, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
76. pantu, Parlaments nepieņem lēmumu, 
pirms priekšlikuma iesniedzējs nav 
paziņojis, kā paredzējis rīkoties.
5. Ja saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru pamatoti atzinumi par 
leģislatīva akta priekšlikuma neatbilstību 
subsidiaritātes principam ir saņēmuši 
vismaz vienkāršo vairākumu no valstu 
parlamentiem piešķirtajām balsīm, tad par 
subsidiaritātes principa ievērošanu 
atbildīgā komiteja, ņemot vērā valstu 
parlamentu un Komisijas iesniegtos 
pamatotos atzinumus, vai nu iesaka 
Parlamentam priekšlikumu noraidīt 
tāpēc, ka ir pārkāpts subsidiaritātes 
princips, vai arī iesniegt Parlamentam 
citu ieteikumu, kurā var būt iekļauti 
ierosinājumi izdarīt grozījumu, kas saistīts 
ar subsidiaritātes principa ievērošanu.
Šo ieteikumu iesniedz Parlamentam 
apspriešanai un balsošanai. Ja ieteikums 
noraidīt priekšlikumu ir pieņemts ar 
Parlamenta nodoto balsu vairākumu vai 
ja vairākums no 55 % Padomes locekļu ir 
iebilduši pret priekšlikumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs paziņo, ka procedūra ir 
pabeigta. Ja Parlaments priekšlikumu 
nenoraida, procedūra tiek turpināta, 
ņemot vērā visus Parlamenta 
apstiprinātos ieteikumus.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 5. grozījuma formulējums 
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(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Grozījums Nr. 97
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
36.a pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

36.a pants (*)
Subsidiaritātes principa un

proporcionalitātes principa ievērošana
1. Tiesību akta priekšlikuma izskatīšanas 
laikā Parlaments īpašu uzmanību pievērš 
subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa ievērošanai. 
Izņemot steidzamos gadījumus, kas minēti 
1. protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 4. punktā, Parlaments 
pirmo lasījumu pabeidz ne agrāk kā 
astoņas nedēļas pirms termiņa, kurš 
noteikts 2. protokola par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu 6. punktā.
2. Par 1. punktā minētajiem jautājumiem 
atbildīgā komiteja pēc tās komitejas 
pieprasījuma, kura atbildīga par konkrēto 
jautājumu, vai pēc savas iniciatīvas var 
nolemt sagatavot ieteikumus par jebkuru 
tiesību akta priekšlikumu.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 5. grozījuma formulējums 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Pamatojums

Ar šo grozījumu procedūras subsidiaritātes pārbaudes veikšanai tiek sadalītas dažādos 
posmos.
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Grozījums Nr. 98
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
36.b pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

36.b pants (*)
Pamatoti atzinumi

1. Ja valsts parlaments saskaņā ar 
1. protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 3. punktu un 
2. protokola par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa 
piemērošanu 6. punktu iesniedz 
Parlamenta priekšsēdētājam pamatotu 
atzinumu, šo dokumentu nodod 
atbildīgajai nozares komitejai un 
informēšanas nolūkā nosūta komitejai, 
kas atbildīga par subsidiaritātes principa 
ievērošanu. Komitejas pamatoto atzinumu 
ņem vērā saskaņā ar 2. protokola 7. panta 
1. punktu. Ja Parlaments saņem pamatotu 
atzinumu pēc tam, kad atbildīgā nozares 
komiteja ir apstiprinājusi savu ziņojumu, 
šis atzinums ir jāizdala visiem deputātiem, 
pirms par to balso kā par sesijas 
dokumentu. Atbildīgās nozares komitejas 
priekšsēdētājs var pieprasīt, lai jautājumu 
nodod atkārtotai izskatīšanai komitejā.
2. Ja saskaņā ar 2. protokola 7. panta 
2. punktu pamatoti atzinumi par 
leģislatīva akta projekta neatbilstību 
subsidiaritātes principam ir saņēmuši 
vismaz trešo daļu no visām balsīm, kas 
piešķirtas valstu parlamentiem, vai ceturto 
daļu no šīm balsīm gadījumā, kad 
leģislatīva akta projekts ir iesniegts, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 76. pantu, Parlaments 
nepieņem lēmumu, pirms priekšlikuma 
iesniedzējs nav paziņojis, kā paredzējis 
rīkoties.
3. Ja saskaņā ar 2. protokola 7. panta 
3. punktu šādi pamatotie atzinumi ir 
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saņēmuši vismaz vienkāršo vairākumu no 
visām balsīm, kas piešķirtas valstu 
parlamentiem, tad par subsidiaritātes 
principa ievērošanu atbildīgā komiteja 
pēc tam, kad ir devusi iespēju atbildīgajai 
nozares komitejai sniegt paskaidrojumus, 
izskata valstu parlamentu un Komisijas 
iesniegtos pamatotos atzinumus. Pirms 
pirmā lasījuma pabeigšanas komiteja vai 
nu iesaka Parlamentam priekšlikumu 
noraidīt subsidiaritātes principa 
pārkāpuma dēļ, vai arī sniedz 
Parlamentam jebkādu citu ieteikumu, 
kurā var būt iekļauti ierosinājumi izdarīt 
grozījumu, kas saistīts ar subsidiaritātes 
principa ievērošanu.
Šo ieteikumu iesniedz Parlamentam 
apspriešanai un balsošanai. Ja ieteikums 
noraidīt priekšlikumu ir pieņemts ar 
Parlamenta nodoto balsu vairākumu vai 
ja vairākums no 55 % Padomes locekļu ir 
iebilduši pret priekšlikumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs paziņo, ka procedūra ir 
pabeigta. Ja Parlaments priekšlikumu 
nenoraida, procedūra tiek turpināta, 
ņemot vērā visus Parlamenta 
apstiprinātos ieteikumus.
4. Ja Reģionu komiteja nosūta 
Parlamentam atzinumu, kurā iebilst pret 
tiesību akta priekšlikumu tāpēc, ka ir 
pārkāpts subsidiaritātes princips, šo 
atzinumu nodod atbildīgajai nozares 
komitejai un komitejai, kas atbildīga par 
subsidiaritātes principa ievērošanu. Otrā 
minētā komiteja var iesniegt ieteikumus, 
par kuriem balso pirms pirmā lasījuma 
pabeigšanas.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 5. grozījuma formulējums 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Pamatojums

Šajā grozījumā turpinās to procedūru raksturošana, kuras Parlamentam jāpieņem, lai precīzi 
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izpildītu savus pienākumus saskaņā ar jaunajiem subsidiaritātes noteikumiem.

Grozījums Nr. 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Eiropas Parlamenta Reglaments
39. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar EK līguma 192. panta otro 
daļu Parlaments var prasīt, lai Komisija 
tam iesniedz visus atbilstošos 
priekšlikumus par jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai spēkā esošā tiesību akta 
grozījumiem, pieņemot rezolūciju, kas 
balstīta uz atbildīgās komitejas patstāvīgu 
ziņojumu. Rezolūciju pieņem ar 
Parlamenta deputātu vairākumu.
Parlaments var vienlaikus noteikt termiņu 
šāda priekšlikuma iesniegšanai.

1. Saskaņā ar EK līguma 192. panta otro 
daļu Parlaments var prasīt, lai Komisija 
tam iesniedz visus atbilstošos 
priekšlikumus par jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai spēkā esošā tiesību akta 
grozījumiem, pieņemot rezolūciju, kas 
pamatojas uz atbildīgās komitejas 
patstāvīgu ziņojumu. Rezolūciju pieņem ar 
Parlamenta deputātu balsu vairākumu 
galīgajā balsojumā. Parlaments var 
vienlaikus noteikt termiņu šāda 
priekšlikuma iesniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Klaus-Heiner Lehne

Eiropas Parlamenta Reglaments
39. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar EK līguma 192. panta otro 
daļu Parlaments var prasīt, lai Komisija 
tam iesniedz visus atbilstošos 
priekšlikumus par jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai spēkā esošā tiesību akta 
grozījumiem, pieņemot rezolūciju, kas 
balstīta uz atbildīgās komitejas patstāvīgu 
ziņojumu. Rezolūciju pieņem ar 
Parlamenta deputātu vairākumu. 
Parlaments var vienlaikus noteikt termiņu 
šāda priekšlikuma iesniegšanai. 

1. Saskaņā ar EK līguma 192. panta otro 
daļu Parlaments var prasīt, lai Komisija 
tam iesniedz visus atbilstošos 
priekšlikumus par jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai spēkā esošā tiesību akta 
grozījumiem, pieņemot rezolūciju, kas 
pamatojas uz atbildīgās komitejas 
patstāvīgu ziņojumu. Rezolūciju pieņem 
galīgajā balsojumā ar Parlamenta deputātu 
balsu vairākumu. Parlaments var
vienlaikus noteikt termiņu šāda 
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priekšlikuma iesniegšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
41. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Dalībvalsts izteikto ierosinājumu 
apspriešana

Likumdošanas procedūras par dalībvalsts 
izteiktajiem ierosinājumiem

1. Ierosinājumus, ko dalībvalsts ir izteikusi 
saskaņā ar EK līguma 67. panta 1. punktu 
vai ES līguma 34. panta 2. punktu un 
42. pantu, izskata saskaņā ar šo pantu 
noteikumiem un Reglamenta 34. līdz 
37. pantu, 40. un 51. pantu.

1. Ierosinājumus, ko dalībvalsts ir izteikusi 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 76. pantu, izskata saskaņā ar šo 
Reglamenta pantu, kā arī 34. līdz 
37. pantu, 40. un 51. pantu.

2. Atbildīgā komiteja var uzaicināt pārstāvi
no dalībvalsts, kas izteikusi ierosinājumu, 
ar to iepazīstināt komiteju. Šo pārstāvi var 
pavadīt Padomes prezidentvalsts pārstāvis.

2. Atbildīgā komiteja var uzaicināt 
pārstāvjus no dalībvalstīm, kas izteikušas
ierosinājumu, ar to iepazīstināt komiteju. 
Šos pārstāvjus var pavadīt Padomes 
prezidentvalsts pārstāvis.

3. Pirms balsošanas atbildīgā komiteja 
noskaidro, vai Komisija ir sagatavojusi 
nostāju par ierosinājumu, un, ja ir, tad lūdz 
Komisiju ar to iepazīstināt.

3. Pirms balsošanas atbildīgā komiteja 
noskaidro, vai Komisija ir sagatavojusi 
nostāju par ierosinājumu, un, ja ir, tad lūdz 
Komisiju ar to iepazīstināt.

4. Ja Komisija vai kāda dalībvalsts
vienlaikus vai ar nelielu laika atstarpi 
iesniedz Parlamentam divus vai vairākus 
priekšlikumus ar vienu un to pašu mērķi, 
par tiem sagatavo vienu ziņojumu. 
Atbildīgā komiteja ziņojumā norāda, uz 
kuru tekstu ierosinātie grozījumi attiecas, 
un normatīvajā rezolūcijā sniedz atsauces 
arī uz visiem pārējiem tekstiem.

4. Ja Komisija vai kāda dalībvalsts 
vienlaikus vai ar nelielu laika atstarpi 
iesniedz Parlamentam divus vai vairākus 
priekšlikumus ar vienu un to pašu 
likumdošanas mērķi, par tiem sagatavo 
vienu ziņojumu. Atbildīgā komiteja 
ziņojumā norāda, uz kuru tekstu ierosinātie 
grozījumi attiecas, un normatīvajā 
rezolūcijā sniedz atsauces arī uz visiem 
pārējiem tekstiem.

5. ES līguma 39. panta 1. punktā noteikto 
termiņu skaita no dienas, kad Parlaments 
plenārsēdē paziņo, ka ir saņēmis 
ierosinājumu visās oficiālajās valodās 
kopā ar paskaidrojumu, kas apstiprina 
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ierosinājuma atbilstību EK līgumam 
pievienotajam Protokolam par 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu ievērošanu.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 6. un 12.  grozījumu (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000).)

Grozījums Nr. 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
45. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Rezolūcijas priekšlikumi, kas iekļauti 
patstāvīgajos ziņojumos, Parlamentam 
jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta procedūru, 
kas noteikta 131.a pantā. Šādu rezolūciju 
priekšlikumu 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 galvenais, ja 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 38.a vai 
39. pantā minētajām iniciatīvas tiesībām 
vai to var uzskatīt par stratēģisku saskaņā 
ar Priekšsēdētāju konferences noteiktajiem 
kritērijiem. 

2. Rezolūcijas priekšlikumi, kas iekļauti 
patstāvīgajos ziņojumos, Parlamentam 
jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta procedūru, 
kas noteikta 131.a pantā. Šādu rezolūciju 
priekšlikumu grozījumus pieņem
izskatīšanai plenārsēdē tikai tad, ja tos, lai 
ņemtu vērā jaunu informāciju, ir
iesniedzis referents vai vismaz divas 
politiskās grupas, vai vismaz desmitā daļa 
deputātu. Grupas, kas neiesniedz 
grozījumus, var iesniegt alternatīvus 
rezolūciju priekšlikumus saskaņā ar 
151. panta 4. punktu. Šo punktu 
nepiemēro, ja ziņojuma temats plenārsēdes 
debatēs ir iekļaujams kā galvenais, ja 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 38.a vai 
39. pantā minētajām iniciatīvas tiesībām 
vai to var uzskatīt par stratēģisku saskaņā 
ar Priekšsēdētāju konferences noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Nesen gūtā pieredze ir pierādījusi, ka šim eksperimentam, pilnībā aizliedzot plenārsēdē grozīt 
pastāvīgos ziņojumus, ir neapmierinoši rezultāti, it īpaši attiecībā uz sarežģītiem tematiem, un 
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tas ir nepopulārs. Daudzi deputāti ir iesnieguši sūdzības par pašreizējā 45. panta 2. punkta 
praktisko izmantošanu. Šis grozījums dotu iespēju divām vai vairākām grupām vai 10 % 
deputātu iesniegt grozījumus. Grupām, kas nepiedalās šādu grozījumu iesniegšanā, aizvien 
vēl būtu iespēja iesniegt alternatīvas rezolūcijas.

Jāatzīmē, ka ar šo priekšlikumu ir saistīts ALDE grupas grozījums attiecībā uz 151. panta 
4. punktu.

Grozījums Nr. 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Eiropas Parlamenta Reglaments
45. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Rezolūcijas priekšlikumi, kas iekļauti 
patstāvīgajos ziņojumos, Parlamentam 
jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta procedūru, 
kas noteikta 131.a pantā. Šādu rezolūciju 
priekšlikumu 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 galvenais, ja 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 38.a vai 
39. pantā minētajām iniciatīvas tiesībām 
vai to var uzskatīt par stratēģisku saskaņā 
ar Priekšsēdētāju konferences noteiktajiem 
kritērijiem.

2. Rezolūcijas priekšlikumi, kas iekļauti 
patstāvīgajos ziņojumos, Parlamentam 
jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta procedūru, 
kas noteikta 131.a pantā. Šo punktu 
nepiemēro, ja ziņojuma temats plenārsēdes 
debatēs ir iekļaujams kā galvenais, ja 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 38.a vai 
39. pantā minētajām iniciatīvas tiesībām 
vai to var uzskatīt par stratēģisku saskaņā 
ar Priekšsēdētāju konferences noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi, kas nosaka, ka plenārsēdē nevar iesniegt grozījumus, vai prasa balsot pa 
daļām vai atsevišķi, ir radījuši vairāk problēmu, nekā atrisinājuši. Tomēr, ja vien ziņojums 
nav stratēģiski svarīgs, nav vajadzīgas plašas debates un pietiek ar īsu izklāstu.
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Grozījums Nr. 104
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
47. pants – 3. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

– attiecīgais priekšsēdētājs, referents un 
atzinuma sagatavotājs cenšas kopīgi 
noteikt teksta daļas, kas ietilpst to 
ekskluzīvajā vai kopīgajā kompetencē, un 
vienoties par konkrētiem sadarbības 
noteikumiem; 

– attiecīgais priekšsēdētājs, referents un 
atzinuma sagatavotājs kopīgi nosaka teksta 
daļas, kas ietilpst to ekskluzīvajā vai 
kopīgajā kompetencē, un vienoties par 
konkrētiem sadarbības noteikumiem. Ja 
nav vienprātības par kompetenču 
norobežošanu, pēc vienas iesaistītās 
komitejas pieprasījuma jautājumu 
iesniedz Priekšsēdētāju konferencei, kura 
var pieņemt lēmumu par attiecīgajām 
kompetencēm vai nolemt, ka jāpiemēro 
komiteju apvienoto sanāksmju procedūra 
saskaņā ar 47.a pantu; pēc analoģijas 
piemēro 179. panta 2. punkta otro un 
trešo teikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
47. pants – 4. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

– par jautājuma izskatīšanu atbildīgā 
komiteja bez balsošanas pieņem 
grozījumus, ko iesniegusi iesaistītā 
komiteja, ja grozījumi attiecas uz tiem 
aspektiem, kuri pēc atbildīgās komitejas 
priekšsēdētāja domām un kad ir notikusi 
apspriešanās ar iesaistītās komitejas 
priekšsēdētāju saskaņā ar VI pielikumu 
attiecas uz iesaistītās komitejas ekskluzīvo 
kompetenci, kura sniedz atzinumu, un 
kuri nav pretrunā ar pārējām ziņojuma 
daļām. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs 

– par jautājuma izskatīšanu atbildīgā 
komiteja bez balsošanas pieņem 
grozījumus, ko iesniegusi iesaistītā 
komiteja, ja grozījumi attiecas uz tiem 
aspektiem, kuri ir iesaistītās komitejas 
ekskluzīvajā kompetencē. Ja atbildīgā 
komiteja noraida grozījumus par 
aspektiem, kas ir atbildīgās komitejas un 
iesaistītās komitejas kopīgajā kompetencē, 
iesaistītā komiteja var šos grozījumus 
iesniegt tieši Parlamentam;
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ņem vērā visas vienošanās, kas panāktas 
saskaņā ar trešo ievilkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
47.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

47.a pants
Komiteju apvienoto sanāksmju procedūra
Ja ir izpildīti 46. panta 1. punkta un 
47. panta noteikumi, Priekšsēdētāju 
konference, ja tā piekrīt, ka jautājums ir 
ļoti nozīmīgs, var nolemt, ka jāpiemēro 
komiteju apvienoto sanāksmju procedūra 
un kopīga balsošana. Tādā gadījumā 
attiecīgie referenti sagatavo vienu 
ziņojuma projektu, kuru iesaistītās 
komitejas izskata un par kuru tās balso 
apvienotajā sanāksmē, ko kopīgi vada 
attiecīgo komiteju priekšsēdētāji. 
Iesaistītās komitejas var izveidot komiteju 
sadarbības grupas, lai sagatavotu 
apvienotās sanāksmes un balsošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
51. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Parlamenta apstiprināto priekšlikuma 
tekstu un pievienoto rezolūciju Parlamenta 
priekšsēdētājs nodod Padomei un 

3. Parlamenta apstiprināto priekšlikuma 
tekstu un pievienoto rezolūciju Parlamenta 
priekšsēdētājs nodod Padomei un 
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Komitejai kā Parlamenta atzinumu. Komitejai kā Parlamenta nostāju.
(Horizontāls grozījums: visos noteikumos 
par parasto likumdošanas procedūru vārdi 
„Parlamenta atzinums” visā Reglamenta 
tekstā jāaizstāj ar „Parlamenta nostāja”.)

Or. en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 8. grozījuma formulējumu 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Pamatojums

Parlaments pirmajā lasījumā pieņem nostāju, nevis atzinumu kā iepriekš.

Grozījums Nr. 108
Hanne Dahl

Eiropas Parlamenta Reglaments
52. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ja Komisijas priekšlikums nav saņēmis 
nodoto balsu vairākumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs pirms Parlamenta balsojuma 
par normatīvās rezolūcijas projektu lūdz 
Komisiju savu priekšlikumu atsaukt.

1. Ja Komisijas priekšlikums nav saņēmis 
nodoto balsu vairākumu vai ir pieņemts 
priekšlikums to noraidīt (tādu 
priekšlikumu var iesniegt atbildīgā 
komiteja, politiskā grupa vai vismaz 
40 deputāti), Parlamenta priekšsēdētājs 
pirms Parlamenta balsojuma par 
normatīvās rezolūcijas projektu lūdz 
Komisiju savu priekšlikumu atsaukt. 

Or. en

Pamatojums

Līdz šim Reglamentā nebija paredzēta iespēja pirmajā lasījumā iesniegt priekšlikumu par 
Komisijas priekšlikuma noraidīšanu, kaut gan atsevišķos gadījumos tas ir vajadzīgs. 
Jāpiemēro tāda pati procedūra, kāda ir noteikta 61. pantā Padomes kopējās nostājas 
noraidīšanai.
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Grozījums Nr. 109
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
52. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ja Komisijas priekšlikums nav saņēmis 
nodoto balsu vairākumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs pirms Parlamenta balsojuma 
par normatīvās rezolūcijas projektu lūdz 
Komisiju savu priekšlikumu atsaukt.

1. Ja Komisijas priekšlikums nav saņēmis 
nodoto balsu vairākumu vai ir pieņemts 
priekšlikums to noraidīt, kuru var būt 
iesniegusi atbildīgā komiteja vai vismaz 
40 deputāti, Parlamenta priekšsēdētājs 
pirms Parlamenta balsojuma par 
normatīvās rezolūcijas projektu lūdz 
Komisiju savu priekšlikumu atsaukt.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 9. grozījumu (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000).)

Pamatojums

Līdz šim Reglamentā nebija paredzēta iespēja pirmajā lasījumā iesniegt priekšlikumu par 
Komisijas priekšlikuma noraidīšanu, kaut gan atsevišķos gadījumos tas ir vajadzīgs.

Grozījums Nr. 110
Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
53.a pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

53.a pants (*)
Dalībvalstu grupas iesniegtie tiesību aktu 

priekšlikumi
Ja tiesību akta priekšlikumu iesniedz 
dalībvalstu grupa, šo valstu pārstāvjus var 
aicināt piedalīties diskusijās, kas notiek 
komitejās un plenārsēdē. Pēc analoģijas 
piemēro 52. un 53. pantu.

Or. en
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Pamatojums

(Šis grozījums izdara izmaiņas ziņojuma projektā iekļautajā 12. grozījumā 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).) Kā lieki ir svītroti vārdi „Attiecīgā gadījumā” otrā 

teikuma sākumā.

Grozījums Nr. 111
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
65.a pants (jauns) (jāiekļauj 6. nodaļā “Likumdošanas procedūras pabeigšana”)

Spēkā esošais teksts Grozījums

65.a pants
Iestāžu sarunas likumdošanas procedūru 

gaitā
1. Sarunas ar citām iestādēm, lai 
likumdošanas procedūras gaitā panāktu 
vienošanos, notiek, ņemot vērā Rīcības 
kodeksu sarunām par koplēmuma 
procedūrām1. Komiteja savā lēmumā, ar 
kuru tās locekļiem tiek piešķirta atļauja 
piedalīties šādās sarunās, jo īpaši var 
noteikt pilnvaras, nostādnes vai sarunu 
risināšanas prioritātes.
Ja šādas sarunas beidzas pēc atbildīgās 
komitejas ziņojuma pieņemšanas, 
komiteja var iesniegt grozījumus, kuru 
mērķis ir panākt kompromisu ar Padomi.
2. Ja piemēro 47.a pantu, par sarunu 
sākšanu, delegācijas pilnvarām un 
sastāvu lemj arī apvienotajās sanāksmēs.
____________________________
1 Sk. XVIe pielikumu.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 22. grozījuma formulējumu 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)
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Pamatojums

Ar šo grozījumu oficiāli tiek noteikts, kā panākt vienošanos pirmajā vai otrajā lasījumā. Sk. 
arī grozījumus par 182.a pantu (jaunu) un 204. panta ca) daļu (jaunu).

Grozījums Nr. 112
Philip Bushill-Matthews

Eiropas Parlamenta Reglaments
65.a pants (jauns) (jāiekļauj 6. nodaļā “Likumdošanas procedūras pabeigšana”)

Spēkā esošais teksts Grozījums

65.a pants
Iestāžu sarunas likumdošanas procedūru 

gaitā

Sarunas ar citām iestādēm, lai 
likumdošanas procedūras gaitā panāktu 
vienošanos, notiek, ņemot vērā Rīcības 
kodeksu sarunām par koplēmuma 
procedūrām1.

Nevar automātiski pieņemt, ka komitejas 
delegācija risinās sarunas ar citām 
iestādēm. Komitejā ir jāpieņem īpašs 
lēmums, kuram jāatspoguļo plaša 
vienprātība un kurā jāņem vērā referenta 
viedoklis. Ja vajadzīgs, komiteja balso par 
to, vai sākt sarunas vai arī uzreiz 
jautājumu izskatīt plenārsēdē.
Komiteja savā lēmumā, ar kuru tās 
locekļu delegācijai, ko vada saskaņā ar 
42. panta 2. punktu iecelts referents, tiek 
atļauts piedalīties šādās sarunās, var arī 
noteikt pilnvaras, nostādnes un sarunu 
risināšanas prioritātes.

Ja šādas sarunas beidzas pēc atbildīgās 
komitejas ziņojuma pieņemšanas, 
komiteja var iesniegt grozījumus, kuru 
mērķis ir panākt kompromisu ar Padomi.
____________________________
1 Sk. XVIe pielikumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 113
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
66. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ja saskaņā ar EK līguma 251. panta 
2. punktu Padome informē Parlamentu, ka 
tā ir pieņēmusi Parlamenta grozījumus, 
bet citādi nav grozījusi Komisijas 
priekšlikumu, vai arī ja neviena no abām 
iestādēm nav grozījusi Komisijas 
priekšlikumu, Parlamenta priekšsēdētājs 
paziņo plenārsēdē, ka priekšlikums ir 
pieņemts galīgā variantā.

Ja saskaņā ar EK līguma 251. panta 
2. punktu Padome informē Parlamentu, ka 
tā ir pieņēmusi Parlamenta nostāju, kuras 
galīgā redakcija jāsagatavo saskaņā ar 
172.a pantu, Parlamenta priekšsēdētājs 
paziņo plenārsēdē, ka priekšlikums ir 
pieņemts tādā redakcijā, kas atbilst 
Parlamenta nostājai.

2. Pirms paziņošanas Parlamenta 
priekšsēdētājs pārbauda, vai Padomes 
veiktie tehniskie pielāgojumi neskar 
priekšlikuma būtību. Ja rodas šaubas, 
viņš apspriežas ar atbildīgo komiteju. Ja 
izrādās, ka daži grozījumi skar 
priekšlikuma būtību, Parlamenta 
priekšsēdētājs informē Padomi, ka 
Parlaments izskatīs priekšlikumu otrajā 
lasījumā, tiklīdz būs izpildīti 57. panta 
nosacījumi.
3. Pēc 1. punktā minētās paziņošanas 
Parlamenta priekšsēdētājs kopā ar 
Padomes priekšsēdētāju paraksta 
ierosināto tiesību aktu un nodrošina tā 
publicēšanu “Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī” saskaņā ar 68. pantu.

Or. en

(Aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 23. grozījumu (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Pamatojums

Labojums izdarīts, ņemot vērā jauno 172.a pantā (jaunajā) noteikto procedūru.
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Grozījums Nr. 114
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
68. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pieņemto tiesību aktu parakstīšana Prasības par leģislatīvu aktu izstrādi

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka vajag vienā pantā ietvert leģislatīvu aktu izstrādes oficiālās prasības un citā 
pantā — noteikumus par to parakstīšanu un publicēšanu (sk. jauno 68.a pantu). 

Grozījums Nr. 115
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
68. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Parlamenta un Padomes kopīgi 
pieņemtos tiesību aktus paraksta 
Parlamenta priekšsēdētājs un 
ģenerālsekretārs pēc tam, kad ir notikusi 
pārbaude, vai ir ievērotas visas 
procedūras.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. 68. panta virsraksta pamatojumu.
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Grozījums Nr. 116
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
68. pants – 7. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

7. Parlamenta un Padomes 
ģenerālsekretāri nodrošina iepriekš 
minēto tiesību aktu publicēšanu “Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. 68. panta virsraksta pamatojumu.

Grozījums Nr. 117
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
68.a pants (jauns) (jāiekļauj 6. nodaļā “Likumdošanas procedūras pabeigšana” pēc 
68. panta)

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.a pants
Pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Kad saskaņā ar 172.a pantu ir sagatavota 
pieņemtā dokumenta galīgā redakcija un 
ir pārbaudīts, vai visas procedūras ir 
pienācīgi ievērotas, tiesību aktus, kas 
pieņemti saskaņā ar EK līguma 
251. pantā noteikto procedūru, paraksta 
Parlamenta priekšsēdētājs un 
ģenerālsekretārs, un Parlamenta un 
Padomes ģenerālsekretāri tos publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en
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Pamatojums

Šis ir īpašs pants par koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšanu un 
publicēšanu, turpretī jauno vispārējo 172.a pantu piemēro visiem Parlamenta pieņemtajiem 
dokumentiem.

Grozījums Nr. 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Eiropas Parlamenta Reglaments
6.a nodaļas virsraksts (jauns) (*) (jāiekļauj aiz 68. panta un pirms 7. nodaļas)

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.a NODAĻA (*)
INSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

Or. en

Grozījums Nr. 119
Johannes Voggenhuber

Eiropas Parlamenta Reglaments
68.a pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.a pants (*)
Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

1. Saskaņā ar 38.a un 45. pantu atbildīgā 
komiteja var iesniegt Parlamentam 
ziņojumu ar Padomei adresētiem 
priekšlikumiem grozīt Līgumus. 
2. Ja Eiropadome nolemj sasaukt 
Konventu, Parlamenta pārstāvjus ieceļ 
Parlamenta plenārsēdē pēc attiecīgo 
politisko grupu priekšlikuma.
Parlamenta delegācija ievēl savu vadītāju 
un kandidātus jebkuras Konventa 
izveidotas koordinācijas grupas vai 
Prezidija locekļu amatiem.
3. Ja Eiropadome prasa Parlamenta 
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piekrišanu lēmumam nesasaukt Konventu 
Līgumu grozījumu priekšlikumu 
izskatīšanai, jautājumu nodod atbildīgajai 
komitejai saskaņā ar 75. pantu.
Ja dalībvalstu valdību pārstāvju 
konference izdara izmaiņas Eiropadomes 
priekšlikumā vai nu attiecībā uz tā 
pilnvarām, vai rezultātiem, Parlaments 
pārbauda, vai Parlamenta piekrišana 
aptver šīs izmaiņas, un, ja tas tā nav, 
piekrišanu atsauc.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 26. grozījuma formulējums 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Grozījums Nr. 120
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
68.a pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.a pants (*)
Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

1. Saskaņā ar 38.a un 45. pantu atbildīgā 
komiteja var iesniegt Parlamentam 
ziņojumu ar Padomei adresētiem 
priekšlikumiem grozīt Līgumus.
2. Ja Eiropadome nolemj sasaukt 
Konventu, Parlaments savus pārstāvjus 
ieceļ pēc Priekšsēdētāju konferences 
priekšlikuma.
Priekšlikumā ir paredzēts iecelt 
Parlamenta delegācijas vadītāju un 
kandidātus jebkuras Konventa izveidotas 
koordinācijas grupas vai Prezidija locekļu 
amatiem.
3. Ja Eiropadome prasa Parlamenta 
piekrišanu lēmumam nesasaukt Konventu 
Līgumu grozījumu priekšlikumu 
izskatīšanai, jautājumu nodod atbildīgajai 
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komitejai saskaņā ar 75. pantu.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 26. grozījuma formulējums (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Pamatojums

Iespējams, ka ne vienmēr efektīvākais risinājums ir tas, ka Parlamenta delegāciju vada 
Konventa koordinācijas grupas, biroja vai Prezidija loceklis.

Grozījums Nr. 121
Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
68.a pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.a pants (*)
Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

1. Saskaņā ar 38.a un 45. pantu atbildīgā 
komiteja var iesniegt Parlamentam 
ziņojumu ar Padomei adresētiem 
priekšlikumiem grozīt Līgumus.
2. Ja Eiropadome nolemj sasaukt 
Konventu, Parlaments savus pārstāvjus 
ieceļ pēc Priekšsēdētāju konferences 
priekšlikuma.
Priekšlikumā ir paredzēts iecelt 
Parlamenta delegācijas vadītāju.
3. Ja Eiropadome prasa Parlamenta 
piekrišanu lēmumam nesasaukt Konventu 
Līgumu grozījumu priekšlikumu 
izskatīšanai, jautājumu nodod atbildīgajai 
komitejai saskaņā ar 75. pantu.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 26. grozījuma formulējums (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000).)
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Pamatojums

Palīgteikums „kurš ir Parlamenta kandidāts jebkuras Konventa izveidotas koordinācijas 
grupas vai Prezidija locekļa amatam” 2. punktā ir svītrots, jo tas padara šo noteikumu pārāk 
specifisku.

Grozījums Nr. 122
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
68.c pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.c pants (*)
Pievienošanās līgumi

1. Visus kādas Eiropas valsts pieteikumus 
kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti 
nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā.
2. Pamatojoties uz atbildīgās komitejas, 
politiskās grupas vai vismaz 40 deputātu 
priekšlikumu, Parlaments var nolemt 
uzaicināt Komisiju vai Padomi piedalīties 
debatēs pirms sarunu uzsākšanas ar 
kandidātvalsti.
3. Visā sarunu gaitā Komisija un Padome 
regulāri un vispusīgi informē atbildīgo 
komiteju, vajadzības gadījumā 
konfidenciāli, par sarunu virzību.
4. Jebkurā sarunu posmā Parlaments, 
pamatojoties uz atbildīgās komitejas 
ziņojumu, var pieņemt ieteikumus un 
prasīt, lai tos ņem vērā, pirms ar 
kandidātvalsti paraksta līgumu par 
pievienošanos Eiropas Savienībai.
5. Kad sarunas ir beigušās, taču pirms 
jebkāda līguma parakstīšanas, līguma 
projektu iesniedz Parlamentam, lai tas 
dod piekrišanu saskaņā ar 75. pantu.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 28. grozījuma formulējumu 
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(PE 405.935v03.00 – FDR 757000), kā arī pašreizējo 82. pantu, kuru svītros, ja šo grozījumu 
pieņems.)

Grozījums Nr. 123
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
68.d pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.d pants (*)

Izstāšanās no Savienības
Ja dalībvalsts saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 50. pantu vēlas 
izstāties no Savienības, jautājumu nodod 
Parlamenta atbildīgajai komitejai. Pēc 
analoģijas piemēro 68.c  pantu. 
Parlaments lēmumu sniegt piekrišanu 
līgumam par izstāšanos pieņem ar nodoto 
balsu vairākumu.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 29. grozījuma formulējumu 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 75700).)

Pamatojums

Dod jaunu iespēju izstāties no Savienības.

Grozījums Nr. 124
Marco Cappato

Eiropas Parlamenta Reglaments
68.e pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.e pants (*)
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Pamatprincipu pārkāpumi dalībvalstī

1. Pamatojoties uz īpašo ziņojumu, ko 
atbildīgā komiteja sagatavojusi saskaņā 
ar 38.a un 45. pantu, Parlaments var:
a) balsot par pamatotu priekšlikumu, kurā 
aicina Padomi rīkoties saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu;
b) balsot par priekšlikumu, kurā aicina 
Komisiju vai dalībvalstis iesniegt 
priekšlikumu saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 7. panta 2. punktu;
c) balsot par priekšlikumu, kurā aicina 
Padomi rīkoties saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 7. panta 3. punktu vai 
pēc tam saskaņā ar 7. panta 4. punktu.
2. Visus Padomes pieprasījumus sniegt 
piekrišanu priekšlikumam, kas iesniegts 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
7. panta 1. un 2. punktu, kopā ar 
attiecīgās dalībvalsts iesniegtajiem 
apsvērumiem paziņo Parlamentam un 
jautājumu nodod atbildīgajai komitejai 
saskaņā ar 75. pantu. Izņemot steidzamus 
un pamatotus gadījumus, Parlaments 
pieņem lēmumu par atbildīgās komitejas 
priekšlikumu.
3. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
lēmumus pieņem ar divām trešdaļām 
nodoto balsu vairākuma, kas pārstāv 
Parlamenta deputātu vairākumu.
4. Ar Priekšsēdētāju konferences atļauju 
atbildīgā komiteja var iesniegt pievienotu 
rezolūcijas priekšlikumu. Šāds rezolūcijas 
priekšlikums atspoguļo Parlamenta 
viedokli par smagu pārkāpumu 
dalībvalstī, kā arī par attiecīgām 
sankcijām un to maiņu vai atcelšanu.
5. Atbildīgā komiteja nodrošina, ka 
Parlaments ir pilnībā informēts un ka 
vajadzības gadījumā ir notikusi 
apspriešanās par visiem pārraudzības 
pasākumiem, kas seko Parlamenta 
piekrišanai, kura dota saskaņā ar 
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3. punktu. Padomi aicina ziņot par 
notikumu attīstību. Pēc atbildīgās 
komitejas priekšlikuma, kas izstrādāts ar 
Priekšsēdētāju konferences atļauju, 
Parlaments var pieņemt Padomei domātos 
ieteikumus.

Or. it

Grozījums Nr. 125
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
76. pants (*) (jāiekļauj kā 68.g pants 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

76. pants 68.g pants (*)
Procedūras Parlamentā Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm

1. Dalībvalstu pieprasījumus vai Komisijas 
priekšlikumus veidot ciešāku sadarbību 
starp dalībvalstīm un apspriesties ar 
Parlamentu saskaņā ar ES līguma 40.a 
panta 2. punktu Parlamenta priekšsēdētājs 
nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā. 
Vajadzības gadījumā piemēro Reglamenta 
35., 36., 37., 40., 49. līdz 56. un 75. pantu.

1. Pieprasījumus veidot ciešāku sadarbību 
starp dalībvalstīm saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 20. pantu Parlamenta 
priekšsēdētājs nodod izskatīšanai 
atbildīgajā komitejā. Vajadzības gadījumā 
piemēro Reglamenta 35., 36., 37., 40., 49. 
līdz 55. un 75. pantu.

2. Atbildīgā komiteja pārbauda, vai ir 
ievērots EK līguma 11. pants un ES
līguma 27.a, 27.b, 40., 43., 44. un 
44.a pants.

2. Atbildīgā komiteja pārbauda, vai ir 
ievērots Līguma par Eiropas Savienību 
20. pants un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 326. līdz 334. pants.

3. Turpmākos tiesību aktus, kurus ierosina 
attiecībā uz ciešāku sadarbību pēc tam, 
kad tā ir izveidota, izskata Parlamentā 
saskaņā ar tām pašām procedūrām kā 
gadījumos, kad ciešāku sadarbību 
nepiemēro.

3. Turpmākos tiesību aktus, kuri ierosināti, 
pamatojoties uz ciešāku sadarbību pēc tās 
iedibināšanas, izskata Parlamentā saskaņā 
ar tām pašām procedūrām kā gadījumos, 
kad ciešāku sadarbību nepiemēro. Piemēro 
40. pantu.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 44. grozījuma formulējumu 
(PE 405.935v03.00 – FDR 757000), kā arī pašreizējo 76. pantu, kuru svītros, ja šo grozījumu 

pieņems.)
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Grozījums Nr. 126
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
69.b pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

69.b pants (*)
Darba dokumenti

1. Visiem deputātiem ir pieejami šādi 
dokumenti:
a) pārskats par Padomes apspriedēm 
attiecībā uz budžeta projektu;
b) Padomes nostāja par budžeta projektu, 
kas sagatavots saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 314. panta 
3. punktu;
c) visi lēmumu projekti par 
provizoriskajām divpadsmitdaļām saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 315. pantu.
2. Šos dokumentus nodod atbildīgajai
komitejai. Visas attiecīgās komitejas var 
sniegt atzinumus. 
3. Ja citas komitejas vēlas sniegt 
atzinumus, Parlamenta priekšsēdētājs 
nosaka termiņu, kurā šīm komitejām tas 
jādara zināms atbildīgajai komitejai.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 34. grozījuma formulējumu 
(PE 405.935v03.00 – FDR 757000), kā arī pašreizējo IV pielikuma 1. pantu, kuru svītros, ja 

šo grozījumu pieņems.)

Grozījums Nr. 127
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
69.d pants (jauns) (*)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

69.d pants (*)
Finanšu trialogs

Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 324. pantu 
Parlamenta priekšsēdētājs var uzticēt 
savus pienākumus priekšsēdētāja 
vietniekam, kam ir pieredze budžeta 
jautājumos, vai par budžeta jautājumiem 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājam.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 36. grozījumu (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000).)

Pamatojums

Jaunajā budžeta procedūrā ir noteikts, ka visu trīs iestāžu priekšsēdētājiem jātiekas regulāri.

Grozījums Nr. 128
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
69.e pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

69.e pants (*)
Budžeta saskaņošana

1. Parlamenta priekšsēdētājs sasauc 
Samierināšanas komitejas sanāksmi 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 314. panta 4. un 
5. punktu.
2. Katru gadu pirms balsošanas 
Parlamentā par Padomes nostāju 
politiskās grupas ieceļ delegācijas 
locekļus, vēlams no tās komitejas locekļu 
vidus, kura atbildīga par budžeta 
jautājumiem, un no citām attiecīgajām 
komitejām. Delegācijas darbu vada 
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Parlamenta priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs 
var uzticēt šo uzdevumu priekšsēdētāja 
vietniekam, kam ir pieredze budžeta 
jautājumos, vai par budžeta jautājumiem 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājam.
3. Piemēro 64. panta 2., 4., 5., 7. un 
8. punktu.
4. Kad, pamatojoties uz Parlamenta un 
Padomes nostājām, Samierināšanas 
komiteja ir vienojusies par kopīgu 
dokumentu, šo jautājumu iekļauj tās 
Parlamenta plenārsēdes darba kārtībā, 
kurai jānotiek četrpadsmit dienu laikā no 
dienas, kad panākta vienošanās. Piemēro 
65. panta 2. un 3. punktu.
5. Par visu kopīgo dokumentu ir viens 
balsojums. Atbildīgā komiteja vai vismaz 
desmitā daļa deputātu var iesniegt 
priekšlikumu noraidīt kopīgo dokumentu, 
un par šo priekšlikumu ir jābalso pēc 
saraksta.
6. Ja Parlaments kopīgo dokumentu 
apstiprina, taču Padome to noraida, 
atbildīgā komiteja visus vai dažus 
Parlamenta grozījumus Padomes nostājā 
var iesniegt apstiprināšanai saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
314. panta 7. punkta d) apakšpunktu.
7. Šā panta 5. un 6. punktā minētajos 
gadījumos ir pieļaujamas atkāpes no 
138. panta 1. punkta, ciktāl tas 
nepieciešams, lai ievērotu termiņus.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 37. grozījuma formulējumu 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Grozījums Nr. 129
Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
75. pants – 1. punkts (*)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātajam tiesību aktam, Parlaments 
pieņem lēmumu, pamatojoties uz atbildīgās 
komitejas sagatavotu ieteikumu pieņemt 
vai noraidīt minēto tiesību aktu.

1. Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātajam tiesību aktam, Parlaments 
pieņem lēmumu, pamatojoties uz atbildīgās 
komitejas sagatavotu ieteikumu pieņemt 
vai noraidīt minēto tiesību aktu.

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu 
balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā 
ar EK vai ES līgumu vajadzīga Parlamenta 
piekrišana, un nevar iesniegt nekādus 
grozījumus. Vajadzīgo vairākumu, lai 
piekrišanu pieņemtu, nosaka saskaņā ar to 
EK vai ES līguma pantu, kurš veido 
ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu 
balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā 
ar Līgumu par Eiropas Savienību vai 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību
vajadzīga Parlamenta piekrišana, un nevar 
iesniegt nekādus grozījumus. Vajadzīgo 
vairākumu, lai piekrišanu pieņemtu, nosaka 
saskaņā ar to Līguma par Eiropas 
Savienību vai Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pantu, kurš veido 
ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.

Atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot 
papildinošu rezolūciju.

Or. en

Pamatojums

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 42. grozījuma formulējumu 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).) Pēdējā punktā tiek svītroti vārdi „saņēmusi 

Priekšsēdētāju konferences atļauju”.

Grozījums Nr. 130
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
75. pants – 2. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pievienošanās līgumiem, 
starptautiskiem nolīgumiem un gadījumā, 
ja konstatē, ka dalībvalsts ir vairākkārt 
nopietni pārkāpusi kopīgos principus, 
piemēro attiecīgi 82., 83. un 95. pantu. Ja 
vajadzīga ciešāka sadarbība jomā, uz kuru 
attiecas EK līguma 251. pantā noteiktā 

2. Attiecībā uz pievienošanās līgumiem, 
starptautiskiem nolīgumiem un gadījumā, 
ja konstatē, ka dalībvalsts ir vairākkārt 
nopietni pārkāpusi kopīgos principus, 
piemēro attiecīgi 82., 83. un 95. pantu. Ja 
vajadzīga ciešāka sadarbība jomā, uz kuru 
attiecas parastā likumdošanas procedūra, 
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procedūra, piemēro Reglamenta 76. pantu. piemēro Reglamenta 76. pantu.
(Horizontāls grozījums: vārdi „EK līguma 
251. pantā noteiktā procedūra” visā 
Reglamenta tekstā jāaizstāj ar vārdiem 
„parastā likumdošanas procedūra”.)

Or. en

Grozījums Nr. 131
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
75. pants – 3. punkts  (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
likumdošanas priekšlikumam, atbildīgā 
komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras 
iznākumu, var pieņemt lēmumu iesniegt 
Parlamentam starpposma ziņojumu par 
Komisijas priekšlikumu kopā ar 
rezolūcijas priekšlikumu, kurā ir ieteikumi 
par priekšlikuma grozīšanu vai īstenošanu.

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
ierosinātam tiesību aktam vai paredzētam 
starptautiskam nolīgumam, atbildīgā 
komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras 
iznākumu, var pieņemt lēmumu iesniegt 
Parlamentam starpposma ziņojumu par 
ierosināto tiesību aktu kopā ar rezolūcijas 
priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par 
priekšlikuma grozīšanu vai īstenošanu.

Ja Parlaments pieņem vismaz vienu 
ieteikumu, Parlamenta priekšsēdētājs 
prasa turpināt apspriešanos ar Padomi.
Atbildīgā komiteja, ņemot vērā apspriedes 
rezultātus ar Padomi, izstrādā galīgo 
ieteikumu attiecībā uz Parlamenta 
piekrišanu.

(Horizontāls grozījums: izņemot 52. un 
53. pantu, visā pārējā Reglamenta tekstā 
vārdi „Komisijas priekšlikums” un 
„likumdošanas priekšlikums” jāaizstāj ar 
vārdiem „tiesību akta priekšlikums”.)

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
75. pants – 3. punkts  (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
likumdošanas priekšlikumam, atbildīgā 
komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras 
iznākumu, var pieņemt lēmumu iesniegt 
Parlamentam starpposma ziņojumu par 
Komisijas priekšlikumu kopā ar rezolūcijas 
priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par 
priekšlikuma grozīšanu vai īstenošanu.

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
ierosinātam leģislatīvam aktam vai 
paredzētam starptautiskam nolīgumam, 
atbildīgā komiteja, lai veicinātu pozitīvu 
procedūras iznākumu, var pieņemt lēmumu 
iesniegt Parlamentam starpposma ziņojumu 
par Komisijas priekšlikumu kopā ar 
rezolūcijas priekšlikumu, kurā ir ieteikumi 
par priekšlikuma grozīšanu vai īstenošanu.

Ja Parlaments pieņem vismaz vienu 
ieteikumu, Parlamenta priekšsēdētājs 
prasa turpināt apspriešanos ar Padomi.
Atbildīgā komiteja, ņemot vērā apspriedes 
rezultātus ar Padomi, izstrādā galīgo 
ieteikumu attiecībā uz Parlamenta 
piekrišanu.

(Horizontāls grozījums: izņemot 52. un 
53. pantu, visā pārējā Reglamenta tekstā 
vārdi „Komisijas priekšlikums” un 
„likumdošanas priekšlikums” jāaizstāj ar 
vārdiem „leģislatīva akta priekšlikums” 
vai „ierosinātais leģislatīvais akts”, kā tas 
ir gramatiski pareizi.)

Or. {EN}en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 43. grozījuma formulējumu 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Grozījums Nr. 133
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
83. pants – 1. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Kad ir paredzēts sākt sarunas par 
starptautiska nolīguma slēgšanu, 
atjaunošanu vai grozīšanu, ieskaitot 
nolīgumus tādās specifiskās jomās kā 
monetārie jautājumi vai tirdzniecība, 
atbildīgā komiteja seko, lai Komisija
pilnībā informētu Parlamentu, vajadzības 
gadījumā — konfidenciāli, par saviem
ieteikumiem attiecībā uz sarunu pilnvarām.

1. Kad ir paredzēts sākt sarunas par 
starptautiska nolīguma slēgšanu, 
atjaunošanu vai grozīšanu, ieskaitot 
nolīgumus tādās specifiskās jomās kā 
monetārie jautājumi vai tirdzniecība, 
atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot 
ziņojumu vai citādā veidā uzraudzīt 
procedūru un informēt Komiteju 
priekšsēdētāju konferenci par šo lēmumu.
Attiecīgā gadījumā saskaņā ar 46. panta 
1. punktu var lūgt citām komitejām 
sagatavot atzinumu. Ja vajadzīgs, piemēro 
179. panta 2. punktu, 47. vai 47.a pantu.
Atbildīgās komitejas un, attiecīgā 
gadījumā, iesaistīto komiteju 
priekšsēdētāji un referenti kopīgi veic 
atbilstīgu rīcību, lai nodrošinātu, ka
Komisija sniedz, vajadzības gadījumā —
konfidenciāli, Parlamentam visu 
informāciju par ieteikumiem attiecībā uz 
sarunu pilnvarām, kā arī 3. un 4. punktā 
minēto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
86. pants – virsraksts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
īpašo pārstāvju iecelšana

Īpašie pārstāvji

Or. en
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Grozījums Nr. 135
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
86. pants – 4.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a Parlaments var aicināt Padomes 
iecelto īpašo pārstāvi, kam ir pilnvaras 
attiecībā uz atsevišķiem politiskiem 
jautājumiem, sniegt paziņojumu 
atbildīgajai komitejai vai viņš pats var 
lūgt, lai viņu uzaicina to darīt.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts pašreizējā 87. panta 3. punkta teksts, kuru svītros, ja šo 
grozījumu pieņems.)

Pamatojums

Šāds noteikuma formulējums ļauj uzaicināt īpašos pārstāvjus tad, kad tas nepieciešams, nevis 
tikai tad, kad viņi tiek iecelti.

Grozījums Nr. 136
Marco Cappato

Eiropas Parlamenta Reglaments
95. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Šī panta 1. un 2. punktā minētos 
lēmumus pieņem ar divām trešdaļām 
nodoto balsu vairākuma, kas pārstāv
Parlamenta deputātu vairākumu.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētie lēmumi 
ir jāatbalsta absolūtam Parlamenta 
deputātu vairākumam.

Or. it
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Grozījums Nr. 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Eiropas Parlamenta Reglaments
97.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

97.a pants
Pilsoņu līdzdalība

Ja Priekšsēdētāju konference saskaņā ar 
24. panta 4.a punktu ir pieņēmusi 
lēmumu, Parlaments par vispārējiem 
Eiropas nozīmes tematiem var rīkot 
publiskas debates, kurās var piedalīties 
ieinteresēti pilsoņi.

Or. fr

Grozījums Nr. 138
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
98. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Padome ir vienojusies par
kandidātu Komisijas priekšsēdētāja 
amatam, Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
amata kandidātu teikt uzrunu un 
iepazīstināt Parlamentu ar savām 
politiskajām pamatnostādnēm. 
Programmas izklāstam seko debates. 

1. Pēc tam, kad Eiropadome ir ierosinājusi
kandidatūru Komisijas priekšsēdētāja 
amatam, Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
šo kandidātu sniegt paziņojumu un 
iepazīstināt Parlamentu ar savām 
politiskajām pamatnostādnēm. 
Paziņojumam seko debates.

Padomi aicina piedalīties debatēs. Eiropadomi aicina piedalīties debatēs. 

2. Parlaments apstiprina vai noraida 
izvirzīto kandidatūru ar nodoto balsu 
vairākumu.

2. Parlaments ievēl Komisijas 
priekšsēdētāju ar Parlamenta deputātu
vairākumu.

Balsošana notiek aizklāti.
3. Ja amata kandidāts ir ievēlēts, 
Parlamenta priekšsēdētājs par to informē 
Padomi un lūdz, lai tā, savstarpēji 
vienojoties ar jaunievēlēto Komisijas 
priekšsēdētāju, izvirza kandidātus 

3. Ja kandidāts ir ievēlēts, Parlamenta 
priekšsēdētājs par to informē Padomi un 
lūdz, lai tā, savstarpēji vienojoties ar 
jaunievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, 
izvirza kandidātus komisāru amatiem.
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komisāru amatiem.
4. Ja Parlaments neapstiprina izvirzīto 
amata kandidātu, Parlamenta priekšsēdētājs 
aicina Padomi izvirzīt jaunu kandidātu.

4. Ja kandidāts neiegūst vajadzīgo balsu 
vairākumu, Parlamenta priekšsēdētājs 
aicina Eiropadomi mēneša laikā ierosināt 
jaunu kandidatūru vēlēšanām saskaņā ar 
tādu pašu procedūru.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 59. grozījumu (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000).)

Pamatojums

Tiek ņemtas vērā jaunās Parlamenta tiesības ievēlēt Komisijas priekšsēdētāju.

Grozījums Nr. 139
Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
98. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Padome ir vienojusies par 
kandidātu Komisijas priekšsēdētāja 
amatam, Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
amata kandidātu teikt uzrunu un 
iepazīstināt Parlamentu ar savām 
politiskajām pamatnostādnēm.
Programmas izklāstam seko debates. 

1. Parlaments ievēlē Komisijas 
priekšsēdētāju aizklātā balsošanā ar 
deputātu balsu vairākumu pēc 
Eiropadomes priekšlikuma un pēc tam, 
kad šā amata kandidāts ir iepazīstinājis
Parlamentu ar savām politiskajām 
pamatnostādnēm. Pēc kandidāta 
uzstāšanās seko debates.

Or. el

Grozījums Nr. 140
Johannes Voggenhuber

Eiropas Parlamenta Reglaments
98. pants – 1. punkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Padome ir vienojusies par 
kandidātu Komisijas priekšsēdētāja 
amatam, Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
amata kandidātu teikt uzrunu un 
iepazīstināt Parlamentu ar savām 
politiskajām pamatnostādnēm.
Programmas izklāstam seko debates.

1. Pēc kandidāta paziņojuma, kam seko 
debates, Parlaments ievēl Komisijas 
priekšsēdētāju ar deputātu balsu 
vairākumu pēc Eiropadomes 
priekšlikuma. Ja kandidāts neiegūst 
vajadzīgo balsu vairākumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs aicina Eiropadomi mēneša 
laikā ierosināt jaunu kandidatūru
vēlēšanām saskaņā ar tādu pašu 
procedūru.

Padomi aicina piedalīties debatēs.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
98. pants – 2. punkts 

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.  Parlaments apstiprina vai noraida 
izvirzīto kandidatūru ar nodoto balsu 
vairākumu.

2. Ja kandidāts neiegūst nepieciešamo 
balsu vairākumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs prasa Eiropadomei mēneša 
laikā izvirzīt jaunu kandidatūru 
vēlēšanām, piemērojot tādu pašu 
procedūru.

Balsošana notiek aizklāti.

Or. el

Grozījums Nr. 142
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
103. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Komisijas, Padomes un Eiropadomes 1. Komisijas, Padomes un Eiropadomes 
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locekļi var jebkurā brīdī prasīt, lai 
Parlamenta priekšsēdētājs viņiem dod 
vārdu paziņojuma izteikšanai. Parlamenta 
priekšsēdētājs lemj, kad šo paziņojumu 
varēs izteikt un vai tam sekos plašas 
debates vai arī būs atvēlētas trīsdesmit
minūtes, kad deputāti varēs uzdot īsus un 
precīzus jautājumus. 

locekļi var jebkurā brīdī prasīt, lai
Parlamenta priekšsēdētājs viņiem dod 
vārdu paziņojuma izteikšanai. 
Eiropadomes priekšsēdētājs pēc katras 
sēdes sniedz ar to saistītu paziņojumu. 
Parlamenta priekšsēdētājs lemj, kad šo 
paziņojumu varēs izteikt un vai tam sekos 
plašas debates vai arī būs atvēlētas 
30 minūtes, kad deputāti varēs uzdot īsus 
un precīzus jautājumus. 

Or. en

(Šis grozījums aizstāj un daļēji pārņem ziņojuma projektā iekļautā 62. grozījuma formulējumu 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Pamatojums

Noteikums pielāgots Eiropadomes priekšsēdētāja īpašajam statusam.

Grozījums Nr. 143
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
108. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Komiteja, politiskā grupa vai vismaz 
četrdesmit deputāti var iesniegt jautājumus 
Padomei vai Komisijai un prasīt, lai šos 
jautājumus iekļauj Parlamenta darba 
kārtībā. 

1. Komiteja, pastāvīgā parlamentu 
sadarbības delegācija, politiskā grupa vai 
vismaz 40 deputāti var iesniegt jautājumus 
Padomei vai Komisijai un prasīt, lai šos 
jautājumus iekļauj Parlamenta darba 
kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
115. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

Saskaņā ar 132. panta noteikumiem 
Parlaments var pieņemt lēmumu svītrot 
kādu jautājumu no debatēm un to aizstāt ar 
kādu citu jautājumu, kas nebija iekļauts 
debatēs. Rezolūciju priekšlikumus par 
izvēlētajiem jautājumiem iesniedz vēlākais 
tās dienas vakarā, kad pieņem darba 
kārtību, un Parlamenta priekšsēdētājs 
nosaka precīzu termiņu šādu rezolūcijas 
priekšlikumu iesniegšanai.

Saskaņā ar 132. panta noteikumiem 
Parlaments var pieņemt lēmumu svītrot 
kādu jautājumu no debatēm un to aizstāt ar 
kādu citu jautājumu, kas nebija iekļauts 
debatēs. Rezolūcijas priekšlikumus, kuros 
katrā ir risināts viens darba kārtības 
temats, iesniedz par cilvēktiesību 
aizsardzību atbildīgā komiteja, ņemot vērā 
attiecīgās Parlamenta, komiteju vai 
delegāciju pieņemtās nostājas. Parlamenta 
priekšsēdētājs nosaka precīzu termiņu šādu 
rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Marco Cappato

Eiropas Parlamenta Reglaments
115. pants – 4. punkts – komentārs

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Balsošanu saskaņā ar šo pantu var 
apvienot, Parlamenta priekšsēdētājam un 
Priekšsēdētāju konferencei par to 
uzņemoties atbildību.

4. Katras sesijas darba kārtībā kā pirmo 
punktu iekļauj debates un balsošanu 
saskaņā ar šo pantu.

Or. it

Grozījums Nr. 146
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
115. pants – 5. punkts 

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Ja par vienu un to pašu jautājumu ir 
iesniegti divi rezolūcijas priekšlikumi vai 
vairāk, piemēro 103. panta 4. punktā 

svītrots
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noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

116. pants svītrots
Rakstiskas deklarācijas

1. Vismaz pieci deputāti var iesniegt ne 
vairāk kā 200 vārdu garu rakstisku 
deklarāciju par jautājumu, kas attiecas uz 
Eiropas Savienības darbības jomu. 
Rakstiskas deklarācijas drukā oficiālajās 
valodās un izplata. Deklarācijas un to 
parakstītāju vārdus iekļauj reģistrā. Šis 
reģistrs ir publisks, un sesijas laikā to 
glabā pie ieejas sēžu zālē, bet pārējā laikā 
- piemērotā vietā, ko nosaka Kvestoru 
kolēģija.
Rakstisko deklarāciju saturs nedrīkst 
pārsniegt deklarācijas formu, un jo īpaši 
tajās nedrīkst būt jebkādi lēmumi par 
jautājumiem, kuru pieņemšanai 
Reglamentā ir noteiktas īpašas 
procedūras un kompetences.
2. Ikviens deputāts var parakstīt reģistrā 
iekļauto deklarāciju.
3. Kad deklarāciju ir parakstījis 
Parlamenta deputātu vairākums, 
Parlamenta priekšsēdētājs par to informē 
Parlamentu un parakstītāju vārdus 
publicē protokolā.
4. Sesijas beigās šo deklarāciju, norādot 
parakstītāju vārdus, nodod deklarācijā 
minētajām iestādēm. To iekļauj tās sēdes 
protokolā, kuras laikā par to paziņoja. 
Protokola publicēšana norāda, ka 
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procedūra ir beigusies.
5. Ja rakstiska deklarācija ir bijusi 
reģistrā vairāk nekā trīs mēnešus un to 
nav parakstījusi vismaz puse Parlamenta 
deputātu, tā zaudē spēku.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Eiropas Parlamenta Reglaments
131.a pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

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.

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 un 
vienam runātājam no politiskās grupas ir 
iespēja izteikties.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar īsā izklāsta procedūru deputātam no katras politiskās grupas ir atļauts uzstāties, 
lai paustu savas grupas nostāju attiecībā uz izklāstīto ziņojumu.

Grozījums Nr. 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
131.a pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pēc referenta pieprasījuma vai Pēc referenta pieprasījuma un
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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.

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 pēc tam uzstājas 
deputāti saskaņā ar brīvā mikrofona 
procedūru. Deputātiem ir arī tiesības paust 
savu viedokli, iesniedzot papildu rakstisku 
deklarāciju saskaņā ar 142. panta 
7. punktu.

Or. en

Pamatojums

Atvēlot neilgu laiku grupu pārstāvjiem, varētu debates padarīt aptverošākas, tomēr mierīgas, 
vienlaikus vairāk respektējot referentu un Komisiju.

Grozījums Nr. 150
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
142. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uzstāšanās laika sadale Uzstāšanās laika sadale un runātāju 
saraksts

1. Priekšsēdētāju konference var ierosināt, 
lai debatēs runātājiem iedala katram savu 
laiku. Par šo priekšlikumu Parlaments 
pieņem lēmumu bez debatēm.

1. Priekšsēdētāju konference var ierosināt, 
lai debatēs runātājiem iedala katram savu 
laiku. Par šo priekšlikumu Parlaments 
pieņem lēmumu bez debatēm.

1.a Deputāti var uzstāties tikai tad, ja 
Parlamenta priekšsēdētājs ir devis tiem 
vārdu. Deputāti uzrunā sēdes vadītāju. Ja 
kāds runātājs novirzās no temata, 
Parlamenta priekšsēdētājs viņam par to 
aizrāda.
1.b Parlamenta priekšsēdētājs īpaši 
iedalītā debašu laika pirmajai daļai var 
sagatavot runātāju sarakstu ar vienu vai 
vairākām runātāju kārtām, iekļaudams 
tajā visas politiskās grupas, kas vēlas 
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izteikties, un ņemdams vērā to lielumu, kā 
arī vienu pie politiskajām grupām 
nepiederošo deputātu.

2. Uzstāšanās laiku sadala atbilstoši šādiem 
kritērijiem:

2. Šīs debašu daļas uzstāšanās laiku sadala 
atbilstoši šādiem kritērijiem:

a) pirmo uzstāšanās laika daļu sadala 
vienlīdzīgi visām politiskajām grupām;

a) pirmo uzstāšanās laika daļu sadala 
vienlīdzīgi visām politiskajām grupām;

b) otro uzstāšanās laika daļu sadala 
politiskajām grupām proporcionāli 
deputātu skaitam tajās;

b) otro uzstāšanās laika daļu sadala 
politiskajām grupām proporcionāli 
deputātu skaitam tajās;

c) pie politiskajām grupām 
nepiederošajiem deputātiem piešķir 
kopumā tādu uzstāšanās laiku, kas ir 
aprēķināts, ņemot vērā katrai politiskajai 
grupai piešķirto laiku saskaņā ar a) un 
b) apakšpunktu.

c) pie politiskajām grupām 
nepiederošajiem deputātiem piešķir 
kopumā tādu uzstāšanās laiku, kas ir 
aprēķināts, ņemot vērā katrai politiskajai 
grupai piešķirto laiku saskaņā ar a) un 
b) apakšpunktu.

3. Ja vairākiem darba kārtības jautājumiem 
ir piešķirts kopējs uzstāšanās laiks, 
politiskās grupas paziņo Parlamenta 
priekšsēdētājam, cik daudz no tām 
piešķirtā laika tās paredz veltīt katram 
jautājumam. Parlamenta priekšsēdētājs 
nodrošina piešķirtā uzstāšanās laika 
ievērošanu.

3. Ja vairākiem darba kārtības jautājumiem 
ir piešķirts kopējs uzstāšanās laiks, 
politiskās grupas paziņo Parlamenta 
priekšsēdētājam, cik daudz no tām 
piešķirtā laika tās paredz veltīt katram 
jautājumam. Parlamenta priekšsēdētājs 
nodrošina piešķirtā uzstāšanās laika 
ievērošanu.

3.a Pārējo debatēm paredzēto laiku 
iepriekš īpaši nepiešķir. Taču parasti 
Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
deputātus uzstāties ne ilgāk kā vienu 
minūti. Priekšsēdētājs nodrošina — ciktāl 
tas iespējams —, ka pēc kārtas tiek 
uzklausīti runātāji ar dažādiem 
politiskajiem uzskatiem un no dažādām 
dalībvalstīm.
3.b Pēc pieprasījuma vārdu vispirms var 
piešķirt atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājam vai referentam un 
politisko grupu priekšsēdētājiem, kas 
vēlas izteikties savas politiskās grupas 
vārdā, vai runātājiem, kuri viņus aizstāj.
3.c Parlamenta priekšsēdētājs , ja ir 
pārliecināts, ka tas neizjauks debašu 
kārtību, var dot vārdu deputātiem, kuri, 
paceļot zilo kartīti, pauž vēlmi pārtraukt 
cita deputāta runu ar īsu uzstāšanos.
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4. Uzstāšanās par sēdes protokolu, 
priekšlikumiem attiecībā uz procedūru, 
grozījumiem apstiprinātajā darba kārtības 
projektā vai grozījumiem darba kārtībā 
nepārsniedz vienu minūti.

4. Uzstāšanās par sēdes debašu protokolu, 
priekšlikumiem attiecībā uz procedūru, 
grozījumiem apstiprinātajā darba kārtības 
projektā vai grozījumiem darba kārtībā 
nepārsniedz vienu minūti.

5. Komisijai un Padomei dod vārdu debatēs 
par ziņojumu uzreiz pēc tam, kad referents 
to ir nolasījis. Komisija, Padome un 
referents 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. Komisija, Padome un 
referents var izteikties vēlreiz, it īpaši, lai 
atbildētu uz deputātu paziņojumiem.

6. Neskarot EK līguma 197. pantu, 
Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties 
ar Komisiju un Padomi par tām piemērotu 
uzstāšanās laika sadalījumu.

6. Neskarot EK līguma 197. pantu, 
Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties 
ar Komisiju un Padomi par tām piemērotu 
uzstāšanās laika sadalījumu.

7. Deputāti, kas nav izteikušies debatēs, ne 
biežāk kā vienu reizi sesijā var iesniegt 
rakstisku deklarāciju, kura nepārsniedz 
divsimt vārdus, un to pievieno debašu 
stenogrammai.

7. Deputāti, kas nav izteikušies debatēs, ne 
biežāk kā vienu reizi sesijā var iesniegt 
rakstisku deklarāciju, kura nepārsniedz 
divsimt vārdus, un to pievieno debašu 
stenogrammai.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā iekļautā 67. grozījuma formulējums 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Pamatojums

142. panta 1. punkta a) apakšpunkts: lai debates būtu raitas, runātājiem būtu jāatrodas sēžu 
zāles pirmajās rindās.
142. panta 3. punkta c) apakšpunkts: lai paplašinātu iespējas izmantot zilo kartīti. 
142. panta 4. punkta a) apakšpunkts: lai varētu gūt pilnīgu un visaptverošu pārskatu par sēdi, 
protokolos neko nedrīkst svītrot. Pilnīgi ieraksti varētu arī būt vajadzīgi iespējamo strīdu vai 
disciplināro pasākumu gadījumā.

Grozījums Nr. 151
Klaus-Heiner Lehne

Eiropas Parlamenta Reglaments
142. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Uzstāšanās laika sadale Uzstāšanās laika sadale un runātāju 
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saraksts
1. Priekšsēdētāju konference var ierosināt, 
lai debatēs runātājiem iedala katram savu 
laiku. Par šo priekšlikumu Parlaments 
pieņem lēmumu bez debatēm. 

1. Priekšsēdētāju konference var ierosināt, 
lai debatēs runātājiem iedala katram savu 
laiku. Par šo priekšlikumu Parlaments 
pieņem lēmumu bez debatēm. 

1.a Deputāti var uzstāties tikai tad, ja 
Parlamenta priekšsēdētājs tiem ir devis 
vārdu. Deputāti uzstājas no savas vietas 
un uzrunā sēdes vadītāju. Ja kāds 
runātājs novirzās no temata, Parlamenta 
priekšsēdētājs viņam par to aizrāda.
1.b Parlamenta priekšsēdētājs īpaši 
iedalītā debašu laika pirmajai daļai var 
sagatavot runātāju sarakstu ar vienu vai 
vairākām runātāju kārtām, iekļaudams 
tajā visas politiskās grupas, kas vēlas 
izteikties, un ņemdams vērā to lielumu, kā 
arī vienu pie politiskajām grupām 
nepiederošo deputātu.

2. Uzstāšanās laiku sadala atbilstoši šādiem 
kritērijiem:

2. Šīs debašu daļas uzstāšanās laiku sadala 
atbilstoši šādiem kritērijiem: 

a) pirmo uzstāšanās laika daļu sadala 
vienlīdzīgi visām politiskajām grupām; 

a) pirmo uzstāšanās laika daļu sadala 
vienlīdzīgi visām politiskajām grupām; 

b) otro uzstāšanās laika daļu sadala 
politiskajām grupām proporcionāli 
deputātu skaitam tajās; 

b) otro uzstāšanās laika daļu sadala 
politiskajām grupām proporcionāli 
deputātu skaitam tajās; 

c) pie politiskajām grupām 
nepiederošajiem deputātiem piešķir 
kopumā tādu uzstāšanās laiku, kas ir 
aprēķināts, ņemot vērā katrai politiskajai 
grupai piešķirto laiku saskaņā ar a) un b) 
apakšpunktu. 

c) pie politiskajām grupām 
nepiederošajiem deputātiem piešķir 
kopumā tādu uzstāšanās laiku, kas ir 
aprēķināts, ņemot vērā katrai politiskajai 
grupai piešķirto laiku saskaņā ar a) un 
b) apakšpunktu. 

3. Ja vairākiem darba kārtības jautājumiem 
ir piešķirts kopējs uzstāšanās laiks, 
politiskās grupas paziņo Parlamenta 
priekšsēdētājam, cik daudz no tām 
piešķirtā laika tās paredz veltīt katram 
jautājumam. Parlamenta priekšsēdētājs 
nodrošina piešķirtā uzstāšanās laika 
ievērošanu. 

3. Ja vairākiem darba kārtības jautājumiem 
ir piešķirts kopējs uzstāšanās laiks, 
politiskās grupas paziņo Parlamenta 
priekšsēdētājam, cik daudz no tām 
piešķirtā laika tās paredz veltīt katram 
jautājumam. Parlamenta priekšsēdētājs 
nodrošina piešķirtā uzstāšanās laika 
ievērošanu. 

3.a Pārējo debatēm paredzēto laiku 
iepriekš īpaši nepiešķir. Taču parasti 
Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
deputātus uzstāties ne ilgāk kā vienu 
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minūti. Priekšsēdētājs nodrošina — ciktāl 
tas iespējams —, ka pēc kārtas tiek 
uzklausīti runātāji ar dažādiem 
politiskajiem uzskatiem un no dažādām 
dalībvalstīm.
3.b Pēc pieprasījuma vārdu vispirms var 
piešķirt atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājam vai referentam un 
politisko grupu priekšsēdētājiem, kas 
vēlas izteikties savas politiskās grupas 
vārdā, vai runātājiem, kuri viņus aizstāj.
3.c Ja runātājs piekrīt un ja Parlamenta 
priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka tas 
neizjauks debašu kārtību, viņš var dot 
vārdu deputātiem, kuri cita deputāta 
uzstāšanās laikā, paceļot zilo kartīti, pauž 
vēlmi uzdot runātājam jautājumu.

4. Uzstāšanās par sēdes protokolu, 
priekšlikumiem attiecībā uz procedūru, 
grozījumiem apstiprinātajā darba kārtības 
projektā vai grozījumiem darba kārtībā 
nepārsniedz vienu minūti. 

4. Uzstāšanās par sēdes debašu protokolu, 
priekšlikumiem attiecībā uz procedūru, 
grozījumiem apstiprinātajā darba kārtības 
projektā vai grozījumiem darba kārtībā 
nepārsniedz vienu minūti.

4.a Parlamenta priekšsēdētājs, 
neierobežojot citas savas pilnvaras 
attiecībā uz disciplīnu, no sēžu 
stenogrammām var svītrot to deputātu 
uzstāšanās, kuri nav saņēmuši 
uzaicinājumu uzstāties vai kuri ir 
pārsnieguši viņiem atvēlēto uzstāšanās 
laiku.

5. Komisijai un Padomei dod vārdu debatēs 
par ziņojumu uzreiz pēc tam, kad referents 
to ir nolasījis. Komisija, Padome un 
referents 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. Komisija, Padome un 
referents var izteikties vēlreiz, it īpaši, lai 
atbildētu uz deputātu paziņojumiem.

6. Neskarot EK līguma 197. pantu, 
Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties 
ar Komisiju un Padomi par tām piemērotu 
uzstāšanās laika sadalījumu.

6. Neskarot EK līguma 197. pantu, 
Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties 
ar Komisiju un Padomi par tām piemērotu 
uzstāšanās laika sadalījumu.

7. Deputāti, kas nav izteikušies debatēs, ne 
biežāk kā vienu reizi sesijā var iesniegt 
rakstisku deklarāciju, kura nepārsniedz 
divsimt vārdus, un to pievieno debašu 
stenogrammai. 

7. Deputāti, kas nav izteikušies debatēs, ne 
biežāk kā vienu reizi sesijā var iesniegt 
rakstisku deklarāciju, kura nepārsniedz 
divsimt vārdus, un to pievieno debašu 
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stenogrammai.

(Ja šo grozījumu pieņem, 141. un 
143. pants nav spēkā.)

Or. de

Grozījums Nr. 152
Marco Cappato

Eiropas Parlamenta Reglaments
142. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

ca) deputātiem, kas sakāmo lasa no 
rakstīta teksta, uzstāšanās laiku samazina 
par ceturto daļu; šo noteikumu 
nepiemēro, ja tiek citēti tiesību akti vai 
leģislatīvi dokumenti.

Or. it

Grozījums Nr. 153
Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
142. pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Pārējo debatēm paredzēto laiku 
iepriekš īpaši nepiešķir. Taču parasti 
Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
deputātus uzstāties ne ilgāk kā vienu 
minūti. Priekšsēdētājs nodrošina — ciktāl 
tas iespējams —, ka pēc kārtas tiek 
uzklausīti runātāji ar dažādiem
politiskajiem uzskatiem un no dažādām 
dalībvalstīm. Ņem vērā secību, kādā ir 
iesniegti uzstāšanās laika pieprasījumi.

Or. en
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Pamatojums

Beigās ir pievienots jauns teikums.

Grozījums Nr. 154
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
142. pants – 3.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.b Pēc pieprasījuma vārdu vispirms var 
dot atbildīgās komitejas priekšsēdētājam 
vai referentam, tās parlamentu sadarbības 
delegācijas priekšsēdētājam, kura 
atbildīga par valsti, uz ko attiecas debates, 
un politisko grupu priekšsēdētājiem, kas 
vēlas izteikties savas politiskās grupas 
vārdā, vai runātājiem, kuri viņus aizstāj.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj 67. grozījuma 3. punkta b) apakšpunktu (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000).)

Grozījums Nr. 155
Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
142. pants – 3.c punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.c Parlamenta priekšsēdētājs, 
nodrošinādams netraucētu debašu norisi, 
var dot vārdu deputātiem, kuri to prasa, 
paceļot zilās kartītes. Atļauju runāt dod 
tad, kad iepriekšējais runātājs ir beidzis 
uzstāties. Uzstāšanās laiks ir pusminūte.

Or. el
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Grozījums Nr. 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Eiropas Parlamenta Reglaments
144. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Sesijas pirmajā sēdē Parlamenta 
priekšsēdētājs atvēl ne vairāk kā trīsdesmit
minūtes, lai dotu vārdu deputātiem, kuri 
vēlas pievērst Parlamenta uzmanību kādam 
svarīgam politiskam jautājumam. Katram 
deputātam piešķirtais uzstāšanās laiks 
nepārsniedz vienu minūti. Parlamenta 
priekšsēdētājs var atļaut uzstāties citā 
laikā tajā pašā sesijā.

Sesijas pirmās sēdes vakarā Parlamenta 
priekšsēdētājs atvēl ne vairāk kā 
30 minūtes, lai dotu vārdu deputātiem, kuri 
vēlas pievērst Parlamenta uzmanību kādam 
svarīgam politiskam jautājumam. Katram 
deputātam piešķirtais uzstāšanās laiks 
nepārsniedz vienu minūti. Parlamenta 
priekšsēdētājs var atvēlēt citu tādu pašu 
uzstāšanās laiku katras sesijas pēdējā 
dienā.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
151. pants – 4. punkts – 3. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pēc analoģijas piemēro 103. panta 
4. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir atkarīgs no tā, kā virzās ALDE priekšlikums grozīt 45. panta 2. punktu. Ja 
saskaņā ar labāku procedūru atkal varēs iesniegt patstāvīgo ziņojumu grozījumus, nebūs 
vajadzīgs atļaut kopīgās rezolūcijas pēc atlases principa.
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Grozījums Nr. 158
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
157. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Politiskā grupa vai vismaz četrdesmit
deputāti var prasīt balsošanu pa daļām, ja 
teksts, par kuru jābalso, satur vairākus 
noteikumus, ja tas attiecas uz vairākiem 
jautājumiem vai arī ja to var sadalīt 
vairākās daļās, kurām katrai ir sava
loģiskā nozīme vai sava normatīvā vērtība.

1. Politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti 
var prasīt balsošanu pa daļām, ja teksts, par 
kuru jābalso, satur vairākus noteikumus, ja 
tas attiecas uz vairākiem jautājumiem vai 
arī ja to var sadalīt vairākās daļās, kurām ir 
atšķirīga nozīme un/vai normatīva vērtība.

Or. en

Pamatojums

Ir izrādījies, ka šis pants pašreizējā redakcijā ir pārāk ierobežojošs un neatbilst Parlamenta 
darba vajadzībām.

Grozījums Nr. 159
Hanne Dahl

Eiropas Parlamenta Reglaments
159. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Parasti Parlamentā balso, paceļot roku. 1. Parasti Parlamentā balso, izmantojot 
elektronisko balsošanas iekārtu. 

2. Ja Parlamenta priekšsēdētājs uzskata, 
ka rezultāts ir apšaubāms, Parlaments 
balso ar elektroniskās balsošanas iekārtas 
palīdzību. Ja iekārta ir bojāta, deputāti 
balso, pieceļoties kājās vai paliekot sēžam.

2. Ja elektronisko balsošanas iekārtu 
nevar izmantot tehnisku iemeslu dēļ, 
deputāti balso, paceļot roku vai pieceļoties 
kājās / paliekot sēžam.

3. Balsošanas rezultātus protokolē. 3. Balsošanas rezultātus protokolē.

Or. en
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Pamatojums

Elektroniskā balsošanas iekārta varētu garantēt drošus rezultātus, nosakot, vai ir nodots 
balsu vairākums vai kvalificētais vairākums, vai plenārsēdē un komitejā ir kvorums, tad 
nebūtu vajadzīga  balsojuma līdzšinējā pārbaude, paceļot roku, kā noteikts pašreizējā 
Reglamentā.

Grozījums Nr. 160
Hanne Dahl

Eiropas Parlamenta Reglaments
159.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

159.a pants
Galīgais balsojums

1. Parasti, ja ir jābalso par jebkuru tiesību 
aktu kopumā — gan tad, ja tas ir viens 
un/vai galīgs balsojums, Parlaments balso 
pēc saraksta, izmantojot elektronisko 
balsošanas iekārtu.
2. Balsošanas rezultātus protokolē.

Or. en

Pamatojums

Pārskatatbildība pilsoņu priekšā būtu lielāka, ja, neskarot papildu balsošanas pieprasījumu 
atbilstīgi 160. pantam, galīgā balsošana par tiesību aktu vienmēr notiktu pēc saraksta.

Grozījums Nr. 161
Hanne Dahl

Eiropas Parlamenta Reglaments
160. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Papildus gadījumiem, kas noteikti 
99. panta 4. punktā un 100. panta 
5. punktā, pēc saraksta balso tad, ja 
politiskā grupa vai vismaz četrdesmit

1. Papildus gadījumiem, kas noteikti 
99. panta 4. punktā, 100. panta 5. punktā 
un 159.a pantā, pēc saraksta balso tad, ja 
politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti par 
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deputāti par to ir iesnieguši rakstisku 
pieprasījumu iepriekšējā vakarā pirms 
balsošanas, izņemot gadījumus, kad 
Parlamenta priekšsēdētājs ir noteicis citu 
termiņu.

to ir iesnieguši rakstisku pieprasījumu 
iepriekšējā vakarā pirms balsošanas, 
izņemot gadījumus, kad Parlamenta 
priekšsēdētājs ir noteicis citu termiņu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikumus pielāgot pastāvošajai praksei, proti, balsošana pēc 
saraksta vienmēr notiek, izmantojot elektronisko iekārtu.

Grozījums Nr. 162
Hanne Dahl

Eiropas Parlamenta Reglaments
160. pants – 2. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Balsošana pēc saraksta notiek 
alfabētiskā secībā, sākot ar tā deputāta 
vārdu, kuru noteic lozējot. Parlamenta 
priekšsēdētājs balso pēdējais.

2. Balsošana pēc saraksta notiek, 
izmantojot elektronisko balsošanas 
iekārtu. Ja iekārtu nevar izmantot
tehnisku iemeslu dēļ, balsošana pēc 
saraksta notiek alfabētiskā secībā, sākot ar 
tā deputāta vārdu, kuru noteic lozējot. 
Parlamenta priekšsēdētājs balso pēdējais.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikumus pielāgot pastāvošajai praksei, proti, balsošana pēc 
saraksta vienmēr notiek, izmantojot elektronisko iekārtu.

Grozījums Nr. 163
Hanne Dahl

Eiropas Parlamenta Reglaments
161. pants – 1. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Parlamenta priekšsēdētājs var jebkurā 
brīdī nolemt, ka 159., 160. un 162. pantā 
noteiktā balsošana notiks ar elektroniskās 
balsošanas iekārtas palīdzību.

1. Parlamenta priekšsēdētājs nodrošina, ka 
159., 160. un 162. pantā noteiktā balsošana 
notiek ar elektroniskās balsošanas iekārtas 
palīdzību.

Ja balsošana ar elektroniskās balsošanas 
iekārtu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama, 
balsošana notiek saskaņā ar 159. pantu,
160. panta 2. punktu vai 162. pantu.

Ja balsošana ar elektroniskās balsošanas 
iekārtu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama, 
balsošana notiek, paceļot roku vai arī
saskaņā ar 160. panta 2. punktu vai 
162. pantu.

Elektroniskās balsošanas iekārtas 
izmantošanas tehniskos noteikumus nosaka 
Prezidija izdoti norādījumi.

Elektroniskās balsošanas iekārtas 
izmantošanas tehniskos noteikumus nosaka 
Prezidija izdoti norādījumi.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu EP Reglamenta iekšējo saskaņotību, autori ierosina 161. panta 1. punktu 
grozīt, ņemot vērā ierosinātos 159. un 160. panta labojumus. 

Grozījums Nr. 164
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
172.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

172.a pants
Pieņemtie teksti

1. Parlamenta pieņemtos tekstus publicē 
tūliņ pēc balsošanas. Tos iesniedz 
Parlamentam kopā ar attiecīgās sēdes 
protokolu un glabā Parlamenta arhīvā.
2. Parlamenta pieņemtajiem tekstiem 
sagatavo galīgo juridiski lingvistisko 
redakciju, un par to ir atbildīgs 
Parlamenta priekšsēdētājs. Ja šādi teksti 
ir pieņemti saskaņā ar Parlamenta un 
Padomes panākto nolīgumu, galīgo 
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redakciju sagatavo abas iestādes, cieši 
sadarbojoties un savstarpēji vienojoties.

3. Reglamenta 204.a pantā noteikto 
procedūru piemēro, kad nolūkā 
nodrošināt dokumenta kvalitāti un 
saskaņotību ar Parlamenta pausto gribu 
ir vajadzīgi pielāgojumi, kuri ir būtiskāki 
nekā pārrakstīšanās kļūdu labojumi vai 
labojumi, kas jāizdara, lai nodrošinātu 
visu valodu versiju saskaņotību, kā arī to 
lingvistisku pareizību un terminoloģisku 
konsekvenci.
4. Dokumentus, ko Parlaments pieņēmis 
saskaņā ar EK līguma 251. pantā noteikto 
procedūru, sagatavo kā konsolidētu 
tekstu. Ja Parlamenta balsojums nav 
atkarīgs no nolīguma, kas noslēgts ar 
Padomi, konsolidētajā tekstā iezīmē visus 
pieņemtos grozījumus.
5. Kad ir sagatavota pieņemto tekstu 
galīgā redakcija, tos paraksta Parlamenta 
priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs un 
publicē Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 74. un 75. grozījumu (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000).)

Grozījums Nr. 165
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
175. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Pagaidu komiteju izveide Īpašo komiteju izveide

Or. en
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Grozījums Nr. 166
József Szájer

Eiropas Parlamenta Reglaments
177. pants – 1. punkts – komentārs (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komiteju sastāvs precīzi atbilst 
Parlamenta sastāvam. Politiskajām 
grupām nav atļauts mainīties ar locekļu 
vietām.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
177. pants – 1. punkts – komentārs (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Grupu proporcionalitāte nedrīkst 
atšķirties no tuvākā atbilstīgā veselā 
skaitļa. Ja grupa nolemj neieņemt amatus 
komitejā, attiecīgās vietas paliek brīvas un 
komiteju samazina līdz atbilstīgam 
locekļu skaitam.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
179. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Ja kāda pastāvīgā komiteja paziņo, ka tā 
nav kompetenta izskatīt kādu jautājumu, 
vai ja ir kompetenču konflikts starp divām 
vai vairākām pastāvīgajām komitejām, 
jautājumu par kompetenci iesniedz 

2. Ja kāda pastāvīgā komiteja paziņo, ka tā 
nav kompetenta izskatīt kādu jautājumu, 
vai ja ir kompetenču konflikts starp divām 
vai vairākām pastāvīgajām komitejām, 
jautājumu par kompetenci iesniedz 
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Priekšsēdētāju konferencei četru darba 
nedēļu laikā pēc paziņošanas plenārsēdē, 
ka attiecīgais jautājums ir nodots komitejai. 
Par to informē Komiteju priekšsēdētāju 
konferenci, un tā var sniegt 
Priekšsēdētāju konferencei savu
ieteikumu. Priekšsēdētāju konference 
pieņem lēmumu sešu darba nedēļu laikā 
pēc kompetenču jautājuma iesniegšanas 
izskatīšanai. Ja lēmumu nepieņem, šo 
jautājumu iekļauj izlemšanai nākamās 
sesijas darba kārtībā.

Priekšsēdētāju konferencei četru darba 
nedēļu laikā pēc paziņošanas plenārsēdē, 
ka attiecīgais jautājums ir nodots komitejai. 
Priekšsēdētāju konference pieņem 
lēmumu sešu nedēļu laikā, pamatojoties
uz Komiteju priekšsēdētāju konferences
ieteikumu vai — ja šāds ieteikums nav 
paredzams — uz sava priekšsēdētāja 
ieteikumu. Ja Priekšsēdētāju konference 
lēmumu šajā termiņā nav pieņēmusi, 
ieteikums ir uzskatāms par apstiprinātu.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
179. pants – 2. punkts – komentārs (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komiteju priekšsēdētāji var vienoties ar 
citu komiteju priekšsēdētājiem par kāda 
temata piešķiršanu konkrētai komitejai, 
un, ja vajadzīgs, par to ir jāsaņem atļauja 
piemērot komiteju iesaistīšanas procedūru 
saskaņā ar 47. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
181. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Apakškomitejas Komiteju darba grupas
1. Ar Priekšsēdētāju konferences 
iepriekšēju atļauju pastāvīgā vai pagaidu 
komiteja var savas darbības interesēs no 

Komitejas var izveidot darba grupas, kas 
tām palīdz vai sagatavo to darbību. Šādām 
darba grupām piedāvā tehnisko un 

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 68/14 AM\773817LV.doc

LV

savu locekļu vidus izveidot vienu vai 
vairākas apakškomitejas, kuru sastāvu un 
kompetenci tā nosaka saskaņā ar 
177. pantu. Apakškomitejas sniedz 
ziņojumus tām komitejām, kuras ir 
izveidojušas šīs apakškomitejas.

administratīvo nodrošinājumu, kas ir 
līdzīgs tam, kāds tiek piedāvāts komitejām.
Prezidijs pieņem īstenošanas noteikumus.

2. Uz apakškomitejām attiecas tā pati 
procedūra, kas uz komitejām.
3. Aizstājējus apakškomitejās ieceļ 
saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem kā 
komitejās.
4. Šo noteikumu piemērošanai 
jānodrošina savstarpēja saikne starp 
apakškomiteju un komiteju, kura šo 
apakškomiteju ir izveidojusi. Tādēļ visus 
apakškomitejas pastāvīgos locekļus 
izraugās no galvenās komitejas locekļu 
vidus.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Costas Botopoulos

Eiropas Parlamenta Reglaments
182.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

182.a pants

Komiteju koordinatori un ēnu referenti

1. Katras politiskās grupas deputāti un pie 
tām nepiederošie deputāti, būdami 
komitejas locekļi, vienu deputātu no sava 
vidus var iecelt par koordinatoru.
2. Komitejas priekšsēdētājs, ja vajadzīgs, 
var sasaukt tās koordinatorus, lai 
sagatavotu komitejā pieņemamos 
lēmumus, it īpaši lēmumus par procedūru 
un lēmumus par referentu iecelšanu. 
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3. Politiskās grupas un pie tām 
nepiederošie deputāti katram ziņojumam 
var iecelt ēnu referentu, lai sekotu 
attiecīgā ziņojuma izstrādes gaitai. Ēnu 
referentu vārdus paziņo komitejas 
priekšsēdētājam. 

Or. el

Grozījums Nr. 172
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
182.a pants (jauns) 2. nodaļā

Spēkā esošais teksts Grozījums

182.a pants
Komiteju koordinatori un ēnu referenti

1. Katras politiskās grupas deputāti un pie 
tām nepiederošie deputāti, būdami 
komitejas locekļi, vienu deputātu no sava 
vidus var iecelt par koordinatoru.
2. Komitejas priekšsēdētājs, ja vajadzīgs, 
aicina tās koordinatorus sagatavot
komitejā pieņemamos lēmumus, it īpaši 
lēmumus par procedūru un lēmumus par 
referentu iecelšanu. Komiteja var 
pilnvarot koordinatorus pieņemt 
atsevišķus lēmumus, izņemot lēmumus 
par ziņojumu, atzinumu vai grozījumu 
pieņemšanu. Komitejas priekšsēdētāja 
vietniekus var uzaicināt piedalīties 
komitejas koordinatoru sanāksmēs kā 
padomdevējus. Koordinatori cenšas 
panākt vienprātību. Ja nav iespējams 
panākt vienprātību, viņi var rīkoties tikai 
atbilstīgi vairākumam, kas nepārprotami 
pārstāv komitejas locekļu lielo vairākumu, 
attiecīgi ņemot vērā dažādo grupu spēku 
samēru.
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2.a Katra grupa atkarībā no tās lieluma 
katra kalendārā gada sākumā saņem 
punktus ziņojumu piešķiršanai. 
Ziņojumus var arī piešķirt par nulle 
punktiem. Koordinatori cenšas sadalīt 
ziņojumus vienprātīgi. Ja vienprātības 
nav, notiek svērtā balsošana atbilstoši 
grupu lielumam.
3. Politiskās grupas un pie tām 
nepiederošie deputāti katram ziņojumam 
var iecelt ēnu referentu, lai sekotu 
attiecīgā ziņojuma izstrādes gaitai un 
komitejā meklētu kompromisa
risinājumus savas grupas vai pie grupām 
nepiederošo deputātu vārdā. Ēnu 
referentu vārdus paziņo komitejas 
priekšsēdētājam. Referents informē un 
apspriežas ar ēnu referentiem visos 
koplēmuma vai citu likumdošanas 
procedūru posmos. Pilnībā ir jāievēro 
[XYZ pielikumā] izklāstītās 
pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ņemt vērā koordinatoru un ēnu referentu faktiskos pienākumus, tos 
definēt un oficiāli noteikt. 
Reglamentā iepriekš nav bijusi noteikta sistēma par punktu piešķiršanu ziņojumiem.
Prakse, it īpaši pirmajā lasījumā, liecina, ka vajag stingrākas pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 173
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
184. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Katras komitejas sanāksmju protokolus 
izdala visiem komitejas locekļiem un tos 
apstiprina nākamās sanāksmes laikā.

Katras komitejas sanāksmju protokolus 
izdala visiem komitejas locekļiem un tos 
apstiprina nākamās sanāksmes laikā.
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Visus sēdes audiovizuālos ierakstus kopā 
ar skaņas celiņu no visām tulku kabīnēm 
sagatavo un ievieto internetā.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Hanne Dahl

Eiropas Parlamenta Reglaments
185. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Komitejas balsojums ir spēkā, kad ir klāt 
viena ceturtā daļa tās locekļu. Tomēr, ja 
viena sestā daļa komitejas locekļu izvirza 
šādu prasību pirms balsošanas sākuma, 
balsošana ir spēkā tikai tad, ja tajā ir 
piedalījies vairākums komitejas locekļu.

2. Komitejas balsojums ir spēkā, kad ir klāt 
viena ceturtā daļa tās locekļu, ko nosaka ar 
elektroniskās balsošanas iekārtas 
palīdzību. Tomēr, ja viena sestā daļa 
komitejas locekļu izvirza šādu prasību 
pirms balsošanas sākuma, balsošana ir 
spēkā tikai tad, ja tajā ir piedalījies 
vairākums komitejas locekļu, ko nosaka ar 
elektroniskās balsošanas iekārtas 
palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu EP Reglamenta iekšējo saskaņotību, autori ierosina 161. pantu grozīt, ņemot 
vērā ierosinātos 159. un 160. panta labojumus.

Grozījums Nr. 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Eiropas Parlamenta Reglaments
185. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Balsošana komitejā notiek, paceļot roku, 
izņemot gadījumus, kad viena ceturtā daļa 
komitejas locekļu prasa balsošanu pēc 

3. Balsošana komitejā notiek, paceļot roku, 
izņemot gadījumus, kad viena desmitā daļa 
komitejas locekļu prasa balsošanu pēc 
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saraksta. Šādos gadījumos balsošana notiek 
saskaņā ar 160. panta 2. punktu.

saraksta. Šādos gadījumos balsošana notiek 
saskaņā ar 160. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir palielinājies pirmajā lasījumā noslēgto leģislatīvo lietu skaits. Tajā pašā laikā 
plenārsēdē daudz biežāk izmanto vienkāršoto procedūru, tāpēc aizvien izšķirošāka ir 
balsošana komitejā un tai jābūt viegli izsekojamai. Jaunās elektroniskās balsošanas iekārtas 
ir būtiski uzlabotas.

Grozījums Nr. 176
Hanne Dahl

Eiropas Parlamenta Reglaments
185. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Balsošana komitejā notiek, paceļot roku, 
izņemot gadījumus, kad viena ceturtā daļa 
komitejas locekļu prasa balsošanu pēc 
saraksta. Šādos gadījumos balsošana notiek 
saskaņā ar 160. panta 2. punktu.

3. Balsošana komitejā parasti notiek ar 
elektroniskās balsošanas iekārtas 
palīdzību. Ja šo iekārtu nevar izmantot 
tehnisku iemeslu dēļ, deputāti var balsot,
paceļot roku vai pieceļoties kājās / paliekot 
sēžam. Balsošana pēc saraksta notiek, ja
viena ceturtā daļa komitejas locekļu to
prasa. Šādos gadījumos balsošana notiek ar 
elektroniskās balsošanas iekārtas 
palīdzību saskaņā ar 160. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu EP Reglamenta iekšējo saskaņotību, autori ierosina 161. pantu grozīt, ņemot 
vērā ierosinātos 159. un 160. panta labojumus.

Grozījums Nr. 177
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
188. pants – 6.a punkts (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

6.a Kad darba kārtībā ir punkts, kas skar 
delegācijas kompetenci, delegācijas 
vadītājam ir iespēja sniegt 
paskaidrojumus īpašai komitejai. Tādu 
pašu noteikumu delegācijas sanāksmēs 
piemēro īpašās komitejas priekšsēdētājam 
vai referentam.

 Or. en

Grozījums Nr. 178
Andrew Duff

Eiropas Parlamenta Reglaments
VIIa sadaļa (jauna) – 190.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

VIIa SADAĻA
SADARBĪBAS GRUPAS

190.a pants
Sadarbības grupas

Parlaments atzīst sadarbības grupu 
veidošanu.
Prezidijs nosaka darba metodes tā, lai 
sadarbības grupas var regulāri rīkot 
sanāksmes un efektīvi darboties.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Richard Corbett

Eiropas Parlamenta Reglaments
192. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot 1. Atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot 
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ziņojumus vai jebkurā citā veidā izteikt 
savu viedokli par lūgumrakstiem, kurus tā 
ir atzinusi par pieņemamiem.

ziņojumu saskaņā ar 45. pantu vai jebkurā 
citā veidā izteikt savu viedokli par 
lūgumrakstiem, kurus tā ir atzinusi par 
pieņemamiem.

Komiteja var lūgt citas komitejas 
atzinumu saskaņā ar 146. pantu, it īpaši, 
ja lūgumraksta mērķis ir grozīt spēkā 
esošos tiesību aktus.

It īpaši, kad ziņojums veltīts Eiropas 
Savienības tiesību aktu piemērošanai vai 
interpretēšanai, par konkrēto jautājumu 
atbildīgo komiteju iesaista saskaņā ar 
46. panta 1. punktu un 47. panta pirmo 
un otro ievilkumu. Atbildīgā komiteja bez 
balsošanas pieņem par konkrēto 
jautājumu atbildīgās komitejas saņemtos 
ierosinājumus iekļaušanai rezolūcijas 
priekšlikumā par Eiropas Savienības 
tiesību aktu piemērošanu vai 
interpretēšanu. Ja atbildīgā komiteja 
nepieņem šos ierosinājumus, iesaistītā 
komiteja var tos iesniegt tieši 
Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Marco Cappato

Eiropas Parlamenta Reglaments
I pielikums – 2. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Deputāti ir personīgi atbildīgi par reģistrā 
iekļautajām deklarācijām un tās katru gadu 
precizē.

Parlaments ir juridiski atbildīgs par 
reģistrā iekļautajām deklarācijām, un tās 
katru gadu jāprecizē.

Or. it

Grozījums Nr. 181
Johannes Voggenhuber

Eiropas Parlamenta Reglaments
IV pielikums – 3. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

Par tiem grozījumu projektiem un 
ierosinātajiem labojumiem, kurus atbildīgā 
komiteja ir noraidījusi, plenārsēdē balso 
tikai tad, ja Parlamenta priekšsēdētāja 
noteiktajā termiņā to rakstiski pieprasa 
kāda komiteja vai vismaz četrdesmit
deputāti; šis termiņš jebkurā gadījumā ir 
vismaz divdesmit četras stundas pirms 
balsošanas sākuma.

Par tiem grozījumu projektiem un 
ierosinātajiem labojumiem, kurus atbildīgā 
komiteja ir noraidījusi, plenārsēdē balso 
tikai tad, ja Parlamenta priekšsēdētāja 
noteiktajā termiņā to rakstiski pieprasa 
kāda komiteja, politiskā grupa vai vismaz 
40 deputāti; šis termiņš jebkurā gadījumā ir 
vismaz divdesmit četras stundas pirms 
balsošanas sākuma.

Or. en

Pamatojums

Vairs nav iemesla, kāpēc grupas nevarētu vēlreiz iesniegt grozījumu budžeta procedūrā un 
kāpēc tām jāizmanto apgrūtinošā parakstu vākšanas procedūra.

Grozījums Nr. 182
Johannes Voggenhuber

Eiropas Parlamenta Reglaments
IV pielikums – 5. pants – 3. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Šādi grozījumu projekti ir pieņemami, ja 
tie ir iesniegti rakstiski, ja tos ir 
parakstījuši vismaz četrdesmit deputāti vai 
ja tie ir iesniegti komitejas vārdā, un ja ir 
ievērots ieņēmumu un izdevumu līdzsvara 
princips. Reglamenta 46. panta 5. punktu 
nepiemēro.

3. Šādi grozījumu projekti ir pieņemami, ja 
tie ir iesniegti rakstiski, ja tos ir 
parakstījuši vismaz 40 deputāti vai ja tie ir 
iesniegti komitejas vai politiskās grupas
vārdā, un ja ir ievērots ieņēmumu un 
izdevumu līdzsvara princips. Reglamenta 
46. panta 5. punktu nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Vairs nav iemesla, kāpēc grupas nevarētu vēlreiz iesniegt grozījumu budžeta procedūrā un 
kāpēc tām jāizmanto apgrūtinošā parakstu vākšanas procedūra.
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