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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 201. panta grozīšanu
(2006/2192(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozījuma priekšlikumu (B6-0166/2006),

– 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 priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
201. panta 1. punkts

1. Ja rodas šaubas par to, kā šo reglamentu 
piemērot vai interpretēt, Parlamenta 
priekšsēdētājs, neskarot iepriekš 
pieņemtos lēmumus šajā jomā, var nodot 
jautājumu izskatīšanai atbildīgajā komitejā.  

1. Ja rodas šaubas par to, kā šo reglamentu 
piemērot vai interpretēt, Parlamenta 
priekšsēdētājs var nodot jautājumu 
izskatīšanai atbildīgajā komitejā. 

Parlamenta priekšsēdētājs var nodot 
jautājumu atbildīgajai komitejai arī tad, 
ja saskaņā ar 166. pantu norāda uz 
Reglamenta neievērošanu.

Komiteju priekšsēdētāji var tā rīkoties, ja 
šādas šaubas rodas komitejas darba gaitā 
un ir ar to saistītas.
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PASKAIDROJUMS

Juridiskās komitejas priekšsēdētājs Giuseppe Gargani 2006. gada 9. martā iesniedza 
priekšlikumu grozīt 201. pantu par Reglamenta piemērošanu, lai paredzētu iespēju komiteju 
priekšsēdētājiem noteiktos apstākļos nodot jautājumus par Reglamenta interpretēšanu 
izskatīšanai atbildīgajā komitejā nolūkā gūt autoritatīvu vērtējumu, ko izmantot turpmākajā 
darbā. Līdz šim šādas pilnvaras bija tikai Parlamenta priekšsēdētājam. 

Kā G. Gargani pareizi norāda, komiteju priekšsēdētājiem, pildot to pienākumus, ir pastāvīgi 
jāpiemēro un šajā nolūkā jāinterpretē Reglaments. Tas daļēji ir atspoguļots 186. pantā, kurā 
paredzēts, ka komitejās piemēro lielu daļu pantu attiecībā uz plenārsēdēm. Vienā no 
attiecīgajiem noteikumiem, t.i., 166. panta 5. punktā, ir paredzēts, ka komiteju 
priekšsēdētājiem jau tagad ir iespēja attiecībā uz kārtību izvirzītos jautājumus nodot 
izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Bet šī iespēja attiecas uz jautājumiem, kas rodas saistībā ar 
komiteju sanāksmēm, taču vajadzība paskaidrot Reglamenta normas bieži rodas arī saistībā ar 
citiem jautājumiem, piemēram, komiteju sadarbību, Parlamenta un komiteju attiecīgo lomu 
plenārsesijas stadijā utt.

Šķiet, ka šo problēmu var atbilstoši risināt, izdarot grozījumus 201. pantā, kā ierosināts šajā 
ziņojumā, tādējādi paredzot komiteju priekšsēdētājiem plašākas pilnvaras attiecībā uz 
Reglamenta interpretāciju. Šīs pilnvaras attieksies tikai uz jautājumiem, kas rodas komitejas 
darba gaitā un ir ar to saistīti. Parlamenta priekšsēdētāja vispārējās pilnvaras saskaņā ar šo 
pantu netiks apšaubītas.

Šajā sakarā 201. panta formulējumu varētu uzlabot divos turpmāk minētajos aspektos.

Pašreizējo 1. punkta otro daļu varētu svītrot, jo tā ir lieka, ņemot vērā to, ka 166. panta 
5. punkta trešajam teikumam ir tieši tāda pati jēga un sekas.

Frāze „neskarot iepriekš pieņemtos lēmumus šajā jomā” nav vajadzīga, jo ir pašsaprotami, ka 
to lēmumu spēkā esamību, ko EP priekšsēdētājs iepriekš pieņēmis, piemērojot Reglamentu, 
neietekmē vēlāk pieņemtā Reglamenta interpretācija. Šī doma ir izteikta tā paša panta 
6. punktā: „Šie komentāri ir precedents turpmākajai attiecīgo pantu piemērošanai vai 
interpretācijai” (referenta izcēlums).
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EIROPAS PARLAMENTA REGLAMENTA GROZĪJUMA PRIEKŠLIKUMS 
B6-0166/2006

Ievērojot Reglamenta 202. pantu

iesniedza Giuseppe Gargani

201. panta grozīšana

EIROPAS PARLAMENTA REGLAMENTS

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
201. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Komiteju priekšsēdētāji nodod 
atbildīgajai komitejai izskatīšanai tos 
jautājumus par Reglamenta interpretāciju, 
kas rodas, komitejām īstenojot pilnvaras un 
pildot pienākumus, kuri tām paredzēti 
Reglamentā.

Or. fr

Pamatojums

Komiteju un delegāciju priekšsēdētājiem, pildot to pienākumus, ir jāpiemēro un jāinterpretē 
Reglaments. Tāpēc komiteju priekšsēdētājiem ir jābūt tiesībām nodot kompetentajai 
struktūrvienībai, t.i., Konstitucionālo jautājumu komitejai, jautājumus, kas komitejās un 
delegācijās rodas, tām īstenojot pilnvaras un pildot pienākumus, kuri paredzēti Reglamentā. 
Šāds pasākums palīdzētu nodrošināt vienveidību Reglamenta piemērošanā un juridisku 
noteiktību Parlamenta iekšējā noteikumu sistēmā.

Turklāt šā priekšlikuma precedents ir atrodams Reglamenta 166. pantā, kas saskaņā ar 
186. pantu ir piemērojams komitejās. Minētā panta 5. punktā, kas attiecas uz kārtību, ir 
noteikts, ka „priekšsēdētājs var nodot jautājumu atbildīgajai komitejai”.


