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Pamatinformācija 

2007. gada 8. jūnija vēstulē (309662) priekšsēdētājs Hans-Gert Pöttering saskaņā ar 
Reglamenta 201. panta 1. punktu lūdza Konstitucionālo jautājumu komitejai izvērtēt vai 
116. pantu vajadzētu interpretēt kā rakstisko deklarāciju iespējamo saturu piesaistīšanu tikai 
Eiropas Savienības politisko aktivitāšu sfērai (līdzīgi kā saskaņā ar 113. pantu rezolūcijas 
priekšlikumu iespējamais saturs), vai arī jautājumus, kas saistīti ar administratīvām lietām vai 
Parlamenta iekšējo organizāciju var risināt ar rakstisko deklarāciju.
Priekšsēdētājs paskaidro, ka viņaprāt, saskaņā ar 116. pantu rakstisko deklarāciju saturu 
vajadzētu attiecināt tikai uz „politiskām” aktivitātēm.  Richard Corbett iesaistīšanās šajā 
jautājumā plenārsēdē bija par iemeslu tam, ka priekšsēdētājs tomēr nolēma nodot šo 
jautājumu izskatīšanai AFCO komitejā. 
Saskaņā ar 201. pantu komitejai būtu jāizlemj, pirmkārt, vai šo jautājumu var risināt ar 
interpretāciju vai ir nepieciešamas izmaiņas Reglamentā.  

Jautājums

Jautājums, kuru varētu iesniegt komitejai, lai rastu atbildi ir šāds — vai deputāti uzskata, ka 
rakstiskās deklarācijas vajadzētu iedalīt politiskajās un administratīvajās. Ja atbilde ir 
apstiprinoša, tad turpmākais jautājums būtu par to, kā skaidri definēt "politisko" un 
"administratīvo" saturu. 

Šķietami pastāv skaidra atšķirība starp abām kategorijām. Tomēr, daži piemēri tikai konkrētos 
apstākļos parāda atšķirību starp „politiskām aktivitātēm” un „administratīviem jautājumiem” 
vai arī jautājums par „Parlamenta iekšējo organizāciju” var kļūt ļoti delikāts.

Piemēram, ja Parlaments izlemtu mainīt Reglamenta 29. pantu tā lai minimālais deputātu 
skaits, kas nepieciešams politiskās grupas izveidošanai būtu 100, šim lēmumam noteikti būtu 
politiskās sekas, lai gan formāli tas šķistu kā Parlamenta iekšējās organizācijas jautājums. 

Ja kvestori izlemtu, ka Parlamenta telpās ir aizliegts nēsāt plīvuru vai parandžu, tad šis būtu 
administratīvs lēmums, taču ar politiskām sekām.  

Vai, ja iztēlojas hipotētisku situāciju, ka pastāv Eiropas smēķētāju politiskā grupa. Vai pilnīgs 
smēķēšanas aizliegums Eiropas Parlamentā, ieskaitot šādas grupas iekšējās sanāksmes, tādā 
gadījumā būtu politisks lēmums? 

Priekšlikums iespējamai interpretācijai

Augstākminēto iemeslu dēļ ir grūti atbalstīt interpretāciju, ierobežojot iespējamos jautājumus, 
risināmus ar rakstiskām deklarācijām. 
Taču, interpretācija varētu viest skaidrību rakstisko deklarāciju jautājumā vismaz konkrēti 
nosakot, ka 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.
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Ja par augstākminēto interpretāciju komitejā spēs vienprātīgi vienoties, to varētu pieņemt tūlīt 
vai arī nākamajā komitejas sanāksmē.  Pretējā gadījumā jautājums būtu atkārtoti jāizskata 
vienā no nākamajām sanāksmēm. 
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