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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 3. un 4. panta grozīšanu
(2005/2036(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā 2004. gada 14. decembra lēmumu par pilnvaru pārbaudi1 un jo īpaši šī 
lēmuma 6. punktu, 

– ņemot vērā tā priekšsēdētāja 2005. gada 15. februāra vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

1. nolemj veikt Reglamentā šādus grozījumus;

2. atgādina, ka saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šie grozījumi stāsies spēkā 
nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu informācijai Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. panta -1. punkts (jauns)

-1. Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
dalībvalstu kompetentās iestādes 
nekavējoties darīt zināmus ievēlēto 
deputātu vārdus, lai visi deputāti varētu 
sākt darbību Parlamentā jau pirmās 
sasaukuma sēdes atklāšanā.
Tajā pašā laikā Parlamenta priekšsēdētājs 
vērš šo iestāžu uzmanību uz attiecīgajiem 
1976. gada 20. septembra Akta 
noteikumiem un aicina tās veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai izvairītos no 
jebkādas neatbilstības Eiropas 
Parlamenta deputāta pienākumu 
pildīšanai.

(Šajā grozījumā daļēji izmantots 3. panta 6. punkta formulējums, kuru svītros, ja šis 

  
1 OV C 226 E, 15.09.2005., 51. lpp. Referents: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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grozījums tiks pieņemts)

Grozījums Nr. 2
3. panta -1.a punkts (jauns)

-1.a Katrs deputāts, par kura ievēlēšanu ir 
paziņots Parlamentam, pirms darbības 
Parlamentā uzsākšanas iesniedz rakstisku 
deklarāciju, kurā apliecina, ka viņš 
neieņem nevienu amatu, kurš 1976. gada 
20. septembra Akta izpratnē nav 
savienojams ar Eiropas Parlamenta 
deputāta pienākumu pildīšanu. Kamēr 
deputāta pilnvaras nav pārbaudītas vai 
kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgo 
jautājumu, un ar noteikumu, ka deputāts 
pirms tam ir parakstījis minēto rakstisko 
deklarāciju, viņš darbojas Parlamentā un 
tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas 
visas ar šo darbību saistītās tiesības. 
Ja publiski pieejamu faktu dēļ 
Parlamenta priekšsēdētājs ir spiests 
secināt, ka deputāts ieņem amatu, kurš 
1976. gada 20. septembra Akta izpratnē 
nav savienojams ar Eiropas Parlamenta 
deputāta pienākumu pildīšanu, viņš par to 
informē Parlamentu un ierosina paziņot 
par neaizpildītu deputāta vietu.

(Šajā grozījumā daļēji izmantots 3. panta 5. punkta formulējums, kuru svītros, ja šis 
grozījums tiks pieņemts)

Grozījums Nr. 3
3. panta 2. punkta 2. daļa

Deputāta mandātu var apstiprināt tikai pēc 
tam, kad deputāts ir iesniedzis rakstisku 
deklarāciju saskaņā ar 1976. gada 20. 
septembra Akta 7. pantu un Reglamenta I 
pielikumu. 

Deputāta mandātu var apstiprināt tikai pēc 
tam, kad deputāts ir iesniedzis rakstisku 
deklarāciju saskaņā ar šo pantu un 
Reglamenta I pielikumu. 
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Grozījums Nr. 4
4. panta 4. punkts

4. Parlamentam ziņo par atšķirībām, ko 
rada katras dalībvalsts tiesību akti, un 
Parlaments tās ņem vērā.

4. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde ziņo 
Parlamenta priekšsēdētājam par Eiropas 
Parlamenta deputāta pilnvaru izbeigšanu 
saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem, 
jo ir konstatēta neatbilstība 1976. gada 20. 
septembra Akta 7. panta 3. punkta 
izpratnē vai tiek mandāts tiek anulēts šī 
akta 13. panta 3. punkta izpratnē, 
Parlamenta priekšsēdētājs informē 
Parlamentu, ka mandāts ir zaudējis spēku 
dalībvalsts paziņojuma saņemšanas dienā 
un aicina dalībvalsti nekavējoties aizpildīt 
brīvo deputāta vietu. 

Ja dalībvalstu vai Eiropas Savienības 
kompetentās iestādes vai attiecīgais 
deputāts ziņo Parlamenta priekšsēdētājam 
par iecelšanu amatā, kas nav savienojams 
ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu 
pildīšanu, Parlamenta priekšsēdētājs par to 
informē Parlamentu, kurš paziņo, ka vieta 
ir atbrīvojusies.

Ja dalībvalstu vai Eiropas Savienības 
kompetentās iestādes vai attiecīgais 
deputāts ziņo Parlamenta priekšsēdētājam 
par iecelšanu vai ievēlēšanu amatā, kas 
saskaņā ar 1976. gada 20. septembra Akta 
7. panta 1. un 2. punktu nav savienojams 
ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu 
pildīšanu, Parlamenta priekšsēdētājs par to 
informē Parlamentu, kurš paziņo, ka vieta 
ir atbrīvojusies.

Grozījums Nr. 5
4. panta 6. punkta 2. ievilkums

- ja saskaņā ar attiecīgās valsts vēlēšanu 
likumu vai saskaņā ar 1976. gada 20. 
septembra Akta 7. pantu deputāts ieņem ar 
Eiropas Parlamenta deputāta mandātu 
nesavienojamu amatu - dienu, kuru 
norādījušas dalībvalstu vai Eiropas 
Savienības valstu kompetentās iestādes vai 
pats deputāts.

- ja 1976. gada 20. septembra Akta 7. 
panta 1. vai 2. punkta izpratnē deputāts 
ieņem ar Eiropas Parlamenta deputāta 
mandātu nesavienojamu amatu vai ir 
ievēlēts šādā amatā - dienu, kuru 
norādījušas dalībvalstu vai Eiropas 
Savienības valstu kompetentās iestādes vai 
pats deputāts.

Grozījums Nr. 6
4. panta 7. punkts

7. Kad Parlaments paziņo, ka ir radusies 
brīva vieta, par to informē attiecīgo 

7. Kad Parlaments paziņo, ka ir radusies 
brīva vieta, par to informē attiecīgo
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dalībvalsti. dalībvalsti un aicina nekavējoties aizpildīt 
šo vietu.

Grozījums Nr. 7
11. panta interpretācija

Ja sēdē, ko vada gados vecākais deputāts, 
izvirza jautājumu par deputāta pilnvaru 
pārbaudi, viņš  šo jautājumu nodod 
komitejai, kura ir atbildīga par pilnvaru 
pārbaudi.

Gados vecākais deputāts īsteno 3. panta -
1.a punkta otrajā apakšpunktā minētās 
priekšsēdētāja pilnvaras. Jebkuru citu 
jautājumu par deputāta pilnvaru 
pārbaudi, ko izvirza sēdē, ko vada gados 
vecākais deputāts, nodod komitejai, kura ir 
atbildīga par pilnvaru pārbaudi.
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PASKAIDROJUMS

1. Savā 2004. gada 14. decembra lēmumā par pilnvaru pārbaudi1 Parlaments konstatēja, ka 
“ar Padomes 2002. gada 25. jūnija un 23. septembra Lēmumu 2002/772/EK, Euratom, 
ar ko groza 1976. gada 20. septembra Aktu, ir izcelta neatbilstība Reglamenta 3. un 
4. pantam, īpaši attiecībā uz pasākumu pieņemšanu saistībā ar nesavienojamo amatu 
pārbaudi (saskaņā ar 1976. gada 20. septembra Akta 7. pantu), sākot ar Eiropas 
Parlamenta atklāšanas sesiju”. Konstitucionālo jautājumu komitejai ir lūgts izskatīt 
„jautājumu par Reglamenta 3. un 4. panta pielāgošanu grozītajam 1976. gada 
20. septembra Aktam, kā arī paredzēt noteikumus, kas Parlamentam ļaus rīkoties 
acīmredzamos neatbilstības gadījumos, lai visi Parlamenta deputāti varētu sākt pildīt 
savus pienākumus, sākot ar atklāšanas sesiju”. 

2. Eiropas Parlamenta pilnvaras pārbaudīt tā deputātu pilnvaras izriet no minēta akta 12.
panta, saskaņā ar kuru Parlaments ņem vērā dalībvalstu oficiāli paziņotos rezultātus un 
lemj tādu strīdu gadījumā, kuri var rasties šī Akta noteikumu rezultātā, nevis to 
dalībvalstu noteikumu dēļ, uz kuriem šis akts attiecas. Citiem vārdiem sakot, Akts uzliek 
Eiropas Parlamentam pienākumu nodrošināt tā sastāva likumīgumu tiktāl, ciktāl tas ir 
saistīts ar šī akta noteikumu piemērošanu. 

3. Līdz ar to Parlamenta Reglamentam ir jānodrošina attiecīgi procedurāli līdzekļi, ar kuru 
palīdzību iespējams garantēt, ka Parlaments jebkurā brīdī darbojas likumīgā sastāvā.

4. Piemērojot Akta noteikumus, ir nācies saskarties ar atsevišķām praktiskas dabas grūtībām 
galvenokārt tādēļ, ka atsevišķos gadījumos dalībvalstu kompetentās iestādes vēlu ir 
paziņojušas ievēlēto deputātu vārdus; problēmas ir radušās arī sakarā ar Akta 7. panta 
piemērošanu, kurš nosaka, ka Eiropas Parlamenta deputāta pienākumi nav savienojami ar 
dalībvalsts parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu.

5. Šajā ziņojumā iekļautie priekšlikumi daļēji nostiprina Reglamentā Parlamenta 
administrācijas izstrādāto labo praksi2. Tiktāl, ciktāl tie ir inovatīvi, šie priekšlikumi ir 
izstrādāti, lai nodrošinātu viegli piemērojamus instrumentus, pilnībā ievērojot tiesību 
aktos paredzētās ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu tiesības un izturoties pret viņiem 
ar cieņu. Turklāt, lai uzlabotu pārredzamību, ir ierosināts mainīt attiecīgo noteikumu 
secību, lai tā atbilstu procedūras posmu hronoloģiskajai kārtībai. 

6. Ar grozījumu Nr. 1 ievieš jau pastāvošo kārtību vērsties pie dalībvalstu iestādēm, vēršot 
to uzmanību uz nepieciešamību rezultātus paziņot laikus, lai varētu nodrošināt, ka 
jaunievēlētais Parlaments darbojas pilnvērtīgi jau no pirmās tā sesijas. Turklāt ir vietā 
atgādināt dalībvalstīm par to pienākumu pirms rezultātu paziņošanas pārliecināties par to, 
ka nav konstatēta nesavienojamība ar deputāta pienākumu pildīšanu. 

7. Grozījumā Nr. 2 ierosināts jauns princips, kura mērķis ir izvairīties no situācijām, kad 
ievēlētais deputāts, kurš ieņem ar deputāta darbību nesavienojamu amatu, var piedalīties 
Parlamenta lēmumu pieņemšanā. Saskaņā ar grozījumā ierosinātajiem noteikumiem 

  
1 OV C 226 E, 15.9.2005., 51. lpp.; referents - Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Pašlaik ievērotā prakse ir ietverta Parlamenta dienestu paziņojumā, kas publicēts kā paziņojums deputātiem Nr. 
PE 368.027 v01-00.
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deklarāciju, ar kuru deputāts apliecina, ka neieņem nevienu amatu, kas saskaņā ar 1976. 
gada 20. septembra Akta 7. pantu nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta 
pienākumu pildīšanu, kuru līdz šim vajadzēja iesniegt saskaņā ar Reglamenta 3. punkta 2. 
apakšpunkta otro daļu, turpmāk katram deputātam būs jāiesniedz pirms darbības 
Parlamentā uzsākšanas. Līdz ar to tiesības uzsākt darbu Parlamentā un tā struktūrvienībās 
un iespējas izmantot ar to saistītās tiesības ir tikai pēc tam, kad iesniegta šī deklarācija. 
Reglamenta 3. panta 2. punkta otrās daļas noteikums par to, ka, kamēr nav saņemta šī 
deklarācija, mandātu nevar apstiprināt paliks spēkā. 

8. Tā kā amatu nesavienojamības gadījumā attiecīgie fakti parasti ir publiski pieejami, 
pietiek ar šādu deklarāciju, lai nodrošinātu, ka Parlamentā nedarbojas neviens deputāts, 
kas ieņem ar deputāta darbību nesavienojamu amatu. No otras puses, ja deputāts pirms 
darbības Parlamentā uzsākšanas atsakās iesniegt šādu deklarāciju, ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka pastāv amatu nesavienojamības iespēja, kas attaisno to, ka attiecīgajam 
deputātam tiek liegta iespēja izmantot savas deputāta tiesības līdz brīdim, kamēr šī 
deklarācija tiek iesniegta vai jautājums tiek atrasināts savādāk. 

9. Otrais 2. grozījuma jaunievedums ir nepārprotami formulētas Parlamenta priekšsēdētāja 
pilnvaras paziņot Parlamentam, ka, pamatojoties uz publiski pieejamiem faktiem, ir 
konstatēts, ka deputāts ieņem ar deputāta darbību nesavienojamu amatu un ka par šo 
faktu nav šaubu. Saskaņā ar 1976. gada 20. septembra Aktu Parlaments tad var paziņot 
par to, ka ir neaizpildīta deputāta vieta. 

10. Grozījums Nr. 3 paredz tikai tehnisku pielāgojumu, jo 1976. gada 20. septembra Aktā nav 
teikts, ka minētā deklarācija būtu obligāta. Šis grozījums ir ar procedūru saistīts 
noteikums, ko Parlaments ir likumiski iekļāvis Reglamentā, lai nodrošinātu pareizu Akta 
noteikumu piemērošanu. 

11. Grozījumu Nr. 4., 5. un 6. mērķis ir tikai pielāgot Parlamenta Reglamentu 1976. gada 20. 
septembra Aktam, kas grozīts ar 2002. gada 25. jūnija un 2002. gada 23. septembra 
lēmumiem. 

12. Grozījums Nr. 7 piedāvā tādu 11. panta interpretāciju, kas ļautu gados vecākajam 
deputātam ierosināt Parlamentam jebkuru radušos nepārprotamas nesavienojamības 
gadījumu atrisināt  konstitutīvajā sēdē.
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