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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par jauna 204.a panta iekļaušanu Eiropas Parlamenta Reglamentā attiecībā uz „kļūdu 
labojumiem”
(2005/2041 (REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā priekšsēdētāja 2005. gada 10. marta vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minēto grozījumu;

2. atgādina, ka šis grozījums stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
204.a pants (jauns)

Kļūdu labojumi

1. Ja Parlamenta pieņemtajā tekstā ir 
atklāta kļūda, Parlamenta priekšsēdētājs 
atbildīgajai komitejai nosūta kļūdas 
labojuma projektu. 
2. Ja kļūda ir atklāta tekstā, ko pieņēmis 
Parlaments un par ko ir vienošanās ar 
citām iestādēm, Parlaments 
priekšsēdētājs, pirms uzsākt pirmajā 
punktā minēto procedūru, cenšas 
vienoties ar šīm iestādēm par 
nepieciešamajiem labojumiem.
3. Atbildīgā komiteja pārbauda kļūdas 
labojuma projektu un iesniedz to 
Parlamentam, ja tā piekrīt, ka ir pieļauta 
kļūda, kuru var labot ieteiktajā veidā.
4. Šo kļūdas labojumu izsludina 
nākamajā sesijas sanāksmē. To uzskata 
par apstiprinātu, ja ne ilgāk kā četrdesmit 
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astoņas stundas pēc tā izsludināšanas 
kāda no politiskajām grupām vai vismaz 
četrdesmit deputāti nav pieprasījuši balsot 
par to. Ja kļūdas labojums netiek 
apstiprināts, to nosūta atpakaļ atbildīgajai 
komitejai, kura var ieteikt grozītu kļūdas 
labojumu vai izbeigt šo procedūru. 
5. Apstiprinātos kļūdas labojumus publicē 
tā pat kā tekstu, uz kuru tie attiecas. Ar 
attiecīgajām izmaiņām attiecas 66. panta 
3. punktu, 67. un 68. pantu piemēro 
mutatis mutandis.
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PASKAIDROJUMS

Jau pirms 2004. gada jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām Konstitucionālo jautājumu 
komitejai lūdza pārbaudīt, vai būtu pareizi Reglamentam iekļaut īpašus noteikumus par tekstu 
juridiski lingvistisko pārskatīšanu, proti, ņemot vērā šādu tekstu pieņemšanu pirmajā lasījumā 
ar koplēmuma procedūru un par kļūdu labojumu iekšējo procedūru saistībā ar koplēmuma 
procedūrām.1.

Ziņojuma projekts tika iesniegts komisijai, kura nodarbojās ar pirmo jautājumu, ar ieteikumu, 
ņemot vērā lietas apstākļus, sagatavot noteikumu attiecībā uz iespējamo galīgā balsojuma 
atlikšanu. Šo ziņojuma projektu līdz plenārsēdei nevarēja sagatavot, tādēļ tā termiņš 
izbeidzās2.
Pēc gada attiecīgajai komitejai šos abus jautājumus uzdeva vēlreiz3.

Tā kā jautājumam par tekstu juridiski lingvistisko pārskatīšanu koplēmuma procedūras laikā 
jau tika veltīta Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 4. maija kopīgajā 
deklarācija par koplēmuma procedūras praktiskajiem nosacījumiem4 un tā kā šo iestāžu 
nolīgums katrā ziņā bija jāpārskata, Konstitucionālo jautājumu komiteja, pirms sākt iespējamo 
Reglamenta grozījumu izskatīšanu, nolēma sagaidīt šo sarunu rezultātus.

Tā kā šo sarunu rezultātā tika detalizēta kārtība attiecībā uz to tekstu juridiski lingvistisko 
pabeigšanu, par kuriem samierināšanas procesā panākta vienošanās pirmajā vai otrajā 
lasījumā5,komitejai sākotnēji uzdoto pirmo jautājumu var uzskatīt par atrisinātu un tas neprasa 
izdarīt grozījumus Reglamentā, vismaz pagaidām nē. Tāpēc šajā ziņojuma ir aplūkots otrais 
jautājums par noteikumu ieviešanu attiecībā uz kļūdu labojumu sistēmu. Parlamentam pretēji 
Padomei vēl nav nekādu normu par šo jautājumu6.

2. Ierosinātais noteikums 

Parlamenta darbībās var tikt pieļautas kļūdas, pat ja tā dienesti strādā ar vislielāko rūpību. 
Eiropas Savienības likumdošanas darbībā kļūdas tiek pieļautas tāpēc, ka darbs ir ļoti 
steidzams, tajā ir iesaistītas vismaz trīs iestādes un to veic daudzās valodās. Tādēļ patiešām ir 
vajadzīgas atbilstīgas un juridiski pamatotas kļūdu labošanas procedūras. Eiropas Kopienu 
Tiesa nesen pieņemtā nolēmumā atzina kļūdu labojumu pieņemamību un nepieciešamību7.

  
1 Priekšsēdētāja Cox 2004. gada 11. marta vēstule Nr. 201539 priekšsēdētājam Napolitano.
2 2004. gada 31. marta ziņojuma projekts 2004/2027(REG), referents Richard Corbett.
3 Priekšsēdētāja Borrell Fontelles 2005. gada 10. marta vēstule Nr 201364 priekšsēdētājam Leinen.
4 Oficiālais Vēstnesis C 148, 28.5.1999., 1. lpp.
5 Skat. 2006. gada 13. decembra politiskā līmeņa sanāksmē sagatavoto tekstu, kas vēl jāapstiprina Priekšsēdētāju 
konferencei, no IV 2. līdz IV 6. punktam.
6 Padomei to tiesību aktu modeļu krājumā, kas jāpieņem Eiropas Savienības Padomei, ir modeļi kļūdu labojumu 
sagatavošanai.
7 Tiesas 2006. gada 12. decembra spriedums lietā C-380/03, Vācijas Federatīvā Republika pret Eiropas 
Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi, 126. un 127. punkts.
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Ierosinātais jaunais Reglamenta noteikums paredzēts, lai novērstu šo nepilnību. Tā 
formulējums ir ļoti plašs, lai aptvertu visu veidu kļūdas, kas var būt skaidrākas vai ne tik 
skaidras, tīri formālas vai valodnieciskas, parādīties tikai dažās valodu versijās vai arī vairāk 
vai mazāk būtiskas. Šis ierosinātais jaunais noteikums aptver likumdošanas procedūras, kurās 
kļūdu labojumi ir visnepieciešamākie, bet attiecas arī uz Parlamenta darbībām, kas nav 
saistītas ar likumdošanu, un iestāžu nolīgumu noslēgšanu.

Procesu, kas noved pie kļūdu labojumu pieņemšanas, ierosināts sadalīt starp priekšsēdētāju, 
komiteju, kas ir atbildīga par tekstu, kurā atklātas šīs kļūdas, un Parlamentu plenārsēdes 
stadijā.

Priekšsēdētājs ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu Parlamenta apspriežu pienācīgu norisi un lai 
pieņemtie teksti atbilstu Reglamentam (19. pants). Priekšsēdētājam ar Parlamenta un Padomes 
koplēmumu saistītajās likumdošanas procedūrās ir jāpārbauda teksti, par kuriem ir panākta 
vienošanās ar Padomi par kopīgu to pieņemšanu (66. pants), un tie ir jāparaksta kopā ar 
Padomes priekšsēdētāju pirms šo tekstu publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
Tādēļ Parlamenta institucionālā struktūra dod priekšsēdētājam, ar ģenerālsekretāra palīdzību, 
vislabākās iespējas ierosināt kļūdas labošanu.

Tomēr, lai nodrošinātu pārredzamību un politisko pārskatatbildību, ir atbilstoši jāiesaista arī 
atbildīgās komitejas politiskā struktūrvienība, kas sagatavojusi apspriežamo tekstu. Tai būs 
jāvērtē šīs kļūdas veids un vai šo kļūdu var labot ieteiktajā veidā. Tā dažreiz varētu pat 
secināt, ka kļūdas labojuma vietā Komisijai jāiesniedz oficiāls likumdošanas priekšlikums. 

Lai varētu atskaitīties Parlamentam kā iestādei, ir jābūt zināma veida kļūdas labojuma 
apstiprinājumam plenārsēdes stadijā. Šī vajadzība jālīdzsvaro ar prasību nepārslogot 
Parlamenta dienaskārtību, proti, balsošanai paredzēto laiku. Ieteiktais risinājums līdzīgi tiek 
izmantots citos Reglamenta gadījumos, piemēram, komiteju personālsastāva vēlēšanās 
(177. panta 3. punkts) vai Reglamenta interpretāciju sagatavošanā (201. pants).


