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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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

Pašreizējais teksts Grozījums

69.b pants (*)
1. Deputātiem ir pieejami šādi dokumenti:
a) Komisijas iesniegtais budžeta projekts;
b) pārskats par Padomes apspriedēm 
attiecībā uz budžeta projektu;
c) Padomes nostāja par budžeta projektu, 
kas sagatavots saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 314. panta 
3. punktu;
d) Samierināšanas kopīgais komitejas 
dokuments;
e) visi lēmumu projekti par 
provizoriskajām divpadsmitdaļām saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 315. pantu.
2. Šos dokumentus nodod atbildīgajai 
komitejai. Atzinumus var sniegt visas 
attiecīgās komitejas. 
3. Ja citas komitejas vēlas sniegt 
atzinumus, Parlamenta priekšsēdētājs 
nosaka termiņu, kurā šīm komitejām tas 
jādara zināms atbildīgajai komitejai.

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā ir ierosinātas nelielas ziņojuma projekta izmaiņas — ar to tiek svītrotas 
atsauces uz EAEK līguma pantiem, jo tie zaudēs spēku saskaņā ar EAEK līguma 2. protokola 
5. pantu.  Grozījumā arī ir ierosināts aizstāt pašreizējo vārdkopu „Drukā un izdala” ar 
„Deputātiem ir pieejami”, kura šķiet atbilstošāka, ņemot vērā dažu dokumentu raksturu un 
apjomu.

Grozījums Nr. 2

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

Pašreizējais teksts Grozījums

69.e pants (*)
Budžeta saskaņošana

1. Priekšsēdētājs sasauc Samierināšanas 
komitejas sanāksmi saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
314. panta 4. punktu.
2. Delegācijā, kas Parlamentu pārstāv 
Samierināšanas komitejas sanāksmēs 
budžeta procedūrā, ir tikpat locekļu, cik 
attiecīgajā Padomes delegācijā.
3. 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 
Parlamenta priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs 
var uzticēt šo amatu priekšsēdētāja 
vietniekam, kam ir pieredze budžeta 
jautājumos, vai par budžeta jautājumiem 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājam.
4. Piemēro 64. panta 2., 4., 5., 7. un 
8. punktu.
5. Kad 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. 
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un 3. punktu.
6. Par visu kopīgo dokumentu ir viens 
balsojums. Balsošana notiek pēc saraksta. 
Kopīgo dokumentu uzskata par 
apstiprinātu, ja vien to nenoraida ar 
Parlamenta deputātu balsu vairākumu.
7. 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.
Balsošanu par apstiprināšanu iekļauj tās 
Parlamenta plenārsēdes darba kārtībā, 
kurai jānotiek četrpadsmit dienu laikā no 
dienas, kad Padome ir paziņojusi, ka 
noraida kopīgo dokumentu.
Grozījumus uzskata par apstiprinātiem, ja 
tos apstiprina ar Parlamenta deputātu 
balsu vairākumu un trijām piektdaļām 
nodoto balsu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka var būt tikai viens balsojums par dokumentu kopumā, lieka ir ziņojuma 
projektā iekļautā atsauce uz „priekšlikumu noraidīt” kopīgo dokumentu. Turklāt, ja kopīgā 
dokumenta noraidīšanai tiek prasīts īpašs vairākums, mulsinošs būtu ierosinājums vienlaikus 
balsot par dokumentu kopumā un par iespējamas noraidīšanas priekšlikumu. Ir jāņem vērā 
arī nepieciešamība Eiropas Parlamentam reaģēt 14 dienu laikā no dienas, kad Padome ir 
paziņojusi, ka noraida kopīgo dokumentu, un jāatgādina nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
grozījumi uzskatāmi par apstiprinātiem. 

Grozījums Nr. 3

Parlamenta Reglaments
69.h pants (jauns) (*)

Pašreizējais teksts Grozījums

69.h pants (*)
Finanšu trialogs
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Priekšsēdētājs piedalās regulārās Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
priekšsēdētāju sanāksmēs, kas tiek 
sasauktas pēc Komisijas iniciatīvas 
saskaņā ar LESD Sestās daļas II sadaļā 
minētajām procedūrām. Priekšsēdētājs 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
sekmētu apspriešanos un attiecīgo iestāžu 
nostāju saskaņošanu nolūkā veicināt 
iepriekš minēto procedūru īstenošanu.
Parlamenta priekšsēdētājs var uzticēt šo 
uzdevumu priekšsēdētāja vietniekam, kam 
ir pieredze budžeta jautājumos, vai par 
budžeta jautājumiem atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājam.

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma projektā ierosināto jauno noteikumu piemēro visām finanšu procedūrām, kas 
uzskaitītas LESD Sestās daļas II sadaļā (labāk lietot šādu norādi, nevis „šajā sadaļā”), nevis 
tikai ikgadējai budžeta procedūrai; līdz ar to šim noteikumam jāatrodas sadaļas beigās, nevis 
starp noteikumiem, kas attiecas tikai uz ikgadējo budžeta procedūru.
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