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EIROPAS PARLAMENTA REGLAMENTS 

Spēkā esošais teksts 
 

Grozījumi 

Grozījums Nr. 1 

4. NODAĻA (Nosaukums) 

POLITISKĀS GRUPAS POLITISKĀS UN VALSTS GRUPAS 

 
 

Grozījums Nr.2 

29. pants (Nosaukums) 

Politisko grupu izveidošana Politisko un valsts grupu izveidošana 

 

Grozījums Nr. 3 

29. panta 1. punkta pirmais teikums 

1. Deputāti var apvienoties politiskajās 
grupās saskaņā ar savu politisko pārliecību. 

1. Deputāti var apvienoties grupās saskaņā 
ar savu politisko pārliecību vai valstisko 
piederību. 

 
 

Grozījums 4 
29. panta 2.a punkts (jauns) 

 2a. 2.a) Valsts grupu ir jāveido vismaz 
pusei no deputātiem, kuri ietilps dalībvalsts 
delegācijā. 

 
 

Grozījums Nr.5 

29. panta 2.b punkts (jauns) 

 2b. 2.b) mazākumtautības pārstāvošie 
deputāti Eiropas Parlamentā var 
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pievienoties citu dalībvalstu grupām, ja viņi 
tā vēlas un ja valsts grupa piekrīt uzņemt 
viņus. 

 

Grozījums Nr.6 

29. panta 4. punkts 

4. Par politiskās grupas izveidošanu paziņo 
Parlamenta priekšsēdētājam, Šajā 
paziņojumā norāda politiskās grupas 
nosaukumu, locekļu vārdus un biroja 
sastāvu. 

4. Par politiskās vai valsts grupas 
izveidošanu paziņo Parlamenta 
priekšsēdētājam, Šajā paziņojumā norāda 
politiskās grupas nosaukumu, locekļu vārdus 
un biroja sastāvu. 

 

Grozījums Nr.7 
30. pants (nosaukums) 

Politisko grupu darbība un tiesiskais 
stāvoklis 

Politisko un valstu grupu darbība un 
tiesiskais stāvoklis 

 

Grozījums Nr.8 

30. pants 1. punkts 

1. Politiskās grupas pilda savus pienākumus 
saskaņā ar Savienības darbību, ieskaitot 
Reglamentā uzticētos uzdevumus. 
Politiskajām grupām ir sekretariāts, kas 
izveidots saskaņā ar Ģenerālsekretariāta 
noteikto amatu sarakstu, administratīvais 
nodrošinājums un šim nolūkam Parlamenta 
budžetā iekļautās apropriācijas. 

1. Politiskās un valsts grupas pilda savus 
pienākumus saskaņā ar Savienības darbību, 
ieskaitot Reglamentā uzticētos uzdevumus. 
Politiskajām un valsts grupām ir 
sekretariāts, kas izveidots saskaņā ar 
Ģenerālsekretariāta noteikto amatu sarakstu, 
administratīvais nodrošinājums un šim 
nolūkam Parlamenta budžetā iekļautās 
apropriācijas. 

 

Grozījums Nr.9 

30. pants 3. punkts 

3. Šie noteikumi nosaka administratīvās un 
finansiālās sekas politiskās grupas 
likvidēšanas gadījumā. 

3. Šie noteikumi nosaka administratīvās un 
finansiālās sekas politiskās vai valsts grupas 
likvidēšanas gadījumā. 
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Grozījums Nr.10 

12., 18., 23., 24., 29., 30., 31., 32, 61, 62., 64., 82., 83., 90.4., 97.2., 99.4., 101.3., 102.3., 
103.2.,103.4., 108.1., 114.1., 115.1., 115.3., 115.6., 131.1., 131.2., 131.3., 132.1., 133.1., 

133.3., 133.4., 134.1., 140., 142.2, 142.3., 143.4.,150., 151.4., 155.5., 157.1., 160.1., 160.2., 
161.2., 163.1., 168.1., 168.2., 169.1., 169.2.,170.1., 170.4., 171., 177.1., 177.4., 178.1., 178.2., 
188.2., 200.1., 201.4. un II PIELIKUMA B. daļas 3. punktā, III PIELIKUMA 5. un 6. punkts, 
IV PIELIKUMA 2.2., 3.2. un 7.2. punkts, XV PIELIKUMA 1.3. punkts un IV PIELIKUMA 

2.2. un 3.2. punkts. 
 

Piedāvāto grozījumu rezultātā un papildinot tos, šajā grozījuma priekšlikumā norādītie 
Reglamenta noteikumi (panti un pielikumi) jāgroza, visur pēc vajadzības aizstājot frāzi 
“politiskā grupa (vai grupas)” ar frāzi “politiskā un valsts grupa (vai grupas)”vai “politiskā 
vai valsts grupa (vai grupas)” 
 

****************** 
  
 
 
 Pamatojums 
 
 
Atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir īpašas vajadzības un prioritātes, kuras ir 
jāapspriež ne tikai partijas lokā, bet bieži konsultējoties arī ar attiecīgas valsts vēstnieku 
Eiropas Savienībā un vēstniecības darbiniekiem. Pašreizējā noteiktu politisko grupu 
dalībvalstu delegāciju sanāksmju norises procedūra neļauj iztirzāt visus apsvērumus, kuri no 
atsevišķu valstu interešu viedokļa var būt svarīgi attiecībā uz kādu konkrētu  tēmu. Lai šādas 
apspriedes būtu efektīvas ne tikai politiskajā līmenī, valsts grupām Parlamentā vajadzētu 
piešķirt atbilstošu statusu un piešķirt tām nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu (telpas, 
personālu utt.).         
 
Dalība valsts grupā nevar būt šķērslis deputātam pievienoties jebkurai politiskai grupai pēc 
izvēles vai arī neatkarīga deputāta statusa saglabāšanai. 
 Tādēļ Reglamenta 4. nodaļas pašreizējais teksts ir nepilnīgs. 
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