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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozījumiem atbilstīgi Deputātu nolikumam
(2006/2195(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā priekšsēdētāja 2006. gada 29. jūnija vēstuli un paziņojumu 2006. gada 
7. septembra plenārsēdē,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

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

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā 2009. gadā Eiropas Parlamenta pilnvaru perioda 
pirmajā dienā;

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

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
8. pants

8. pants 8. pants

Izdevumu atlīdzināšana un piemaksas Deputātu nolikuma īstenošana
Prezidijs izstrādā noteikumus par 
deputātu izdevumu atlīdzināšanu un 
piemaksām

Ja nav noteikts savādāk, noteikumus par 
Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 
īstenošanu pieņem Prezidijs.

Grozījums Nr. 2
39. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Katrs deputāts var iesniegt Kopienas 
tiesību akta priekšlikumu saskaņā ar 
Parlamenta iniciatīvas tiesībām atbilstoši 
EK Līguma 192. pantam.

Grozījums Nr. 3
39. panta 1.b punkts (jauns)
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1.b Priekšlikumu iesniedz priekšsēdētājam 
un viņš to nosūta izskatīšanai atbildīgajai 
komitejai. Pirms priekšlikuma 
nosūtīšanas to iztulko tajās oficiālajās 
valodās, kuras komitejas priekšsēdētājs 
uzskata par nepieciešamu kopsavilkuma 
izskatīšanai. Komiteja lemj par turpmāko 
procedūru trīs mēnešu laikā pēc 
nosūtīšanas un pēc priekšlikuma 
sagatavotāja uzklausīšanas.

Grozījums Nr. 4
39. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Pirms 45. pantā noteiktās procedūras 
sākšanas atbildīgā komiteja pārliecinās, 
vai netiek gatavots līdzīgs priekšlikums, 
šādos gadījumos:

2. Pirms atbildīgā komiteja pēc pašas 
iniciatīvas vai atbilstīgi 1.a pantam uzsāk 
procedūru saskaņā ar 45. pantu, 
pamatojoties uz priekšlikumu, tā 
pārliecinās, vai Komisija negatavo līdzīgu 
priekšlikumu.

Grozījums Nr. 5
150. panta 6. punkta 1. ievilkums

6. Ja vien Parlaments nav pieņēmis citu 
lēmumu, grozījumus izvirza balsošanai 
tikai tad, kad tie ir nodrukāti un izdalīti 
visās oficiālajās valodās. Šādu lēmumu 
nedrīkst pieņemt, ja vismaz četrdesmit 
deputāti pret to iebilst.

6. Ja vien Parlaments nav pieņēmis citu 
lēmumu, grozījumus izvirza balsošanai 
tikai tad, kad tie ir nodrukāti un izdalīti 
visās oficiālajās valodās. Šādu lēmumu 
nedrīkst pieņemt, ja vismaz četrdesmit 
deputāti pret to iebilst. Parlaments izvairās 
no lēmumiem, kuru rezultātā deputātiem, 
kas lieto kādu konkrētu valodu, radītu 
nepieņemamus nelabvēlīgus apstākļus.

Grozījums Nr. 6
I pielikuma 2. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) kompensāciju, kuru saņem deputāts, 
uzņemoties pilnvaras kādā citā 
parlamentā;
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Grozījums Nr. 7
I pielikuma 4. pants

Kamēr nav izstrādāti Eiropas Parlamenta 
deputātu statūti, kas aizstās dalībvalstu 
dažādos noteikumus, deputātiem jāpilda 
pienākumi, kurus tiem uzliek tās 
dalībvalsts tiesību akti attiecībā uz īpašuma 
deklarēšanu, no kuras viņi ir ievēlēti.

Deputātiem jāpilda pienākumi, kurus tiem 
uzliek tās dalībvalsts tiesību akti attiecībā 
uz īpašuma deklarēšanu, no kuras viņi ir 
ievēlēti.

Grozījums Nr. 8
VII pielikuma ca) sadaļa (jauna)

Ca. Personiska rakstura interešu konflikti
Ar Prezidijs piekrišanu deputātam var 
aizliegt iepazīties ar Parlamenta 
dokumentu, ja tas pēc deputāta 
uzklausīšanas ir pārliecināts, ka šāda 
iepazīšanās ar dokumentu radītu 
nepieņemamu kaitējumu parlamenta 
institucionālajām interesēm vai 
sabiedrības interesēm un ka deputāts 
vēlas iepazīties ar dokumentu privātu un 
personīgu motīvu vadīts.
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PAMATOJUMS

Grozījums Nr. 1 – Stājoties spēkā Eiropas Parlamenta deputātu nolikumam, Reglamenta 
8. panta spēkā esošā redakcija vairs neatbildīs aktuālai tiesiskai situācijai. No šī brīža deputātu 
izdevumu atlīdzināšanu un piemaksas reglamentēs nolikuma 9.–23., 27. un 28. pants, nevis 
Parlamenta pašorganizācijas pilnvaras saskaņā ar EK līguma 199. pantu.
Lēmums par šo jautājumu risināšanu arī turpmāk būtu jāpieņem Parlamenta Prezidijam.
8. panta jaunā redakcija paredz attiecīgo pilnvaru uzticēšanu Prezidijam. Saskaņā ar 22. panta 
2. punktu Prezidijam piešķirtās pilnvaras pieņemt finansiālus, organizatoriskus un 
administratīvus lēmumus par deputātiem jāsaglabā, jo tās attiecas uz politisko atbildību par 
noteikumu izpildi katrā atsevišķā gadījumā.

Grozījumi Nr. 2, 3 un 4 – Ierosināto grozījumu mērķis ir īstenot deputātu nolikuma 5. pantā 
paredzētās ikviena deputāta tiesības, ņemot vērā Eiropas Parlamenta iniciatīvas tiesības, 
iesniegt priekšlikumu attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 5 – Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 7. pants piešķir deputātiem tiesības 
uz Parlamenta dokumentu tulkojumu attiecīgajā oficiālajā valodā un viņu uzstāšanos 
tulkojumu visās pārējās oficiālajās valodās.
Šīs nolikumā paredzētās tiesības garantē Reglamenta 138. pants. Šī panta 3. un 4. punktā 
Parlaments, izmantojot savas tiesības, paredz, ka komiteju un delegāciju sanāksmēs valodu 
lietojumu nosaka pēc to faktiskā pieprasījuma. Šie ierobežojumi neapstrīd deputāta 
pamattiesības izmantot savu valodu un atbilst nolikuma noteikumiem.
2006. gada decembrī Parlaments izskatīja 139. panta pārejas noteikumu par izņēmumiem 
attiecībā uz visu valodu nodrošinājumu, ņemot vērā tulkošanas dienestu personāla trūkumu, 
un pagarināja tā darbību uz nākamajiem divarpus gadiem. Tā kā pārejas noteikumam ir 
izņēmuma raksturu, tas nav pretrunā ar Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 7. pantu. Kad 
ir uzkrāta pietiekama pieredze, vēlākais, šī vēlēšanu perioda beigās, šis pārejas noteikums ir 
jāpārskata.
Noteiktas izmaiņas būtu jāveic Reglamenta 150. pantā, kurā noteikts, ka var balsot par 
netulkotiem grozījumu, ja pret to neiebilst vismaz četrdesmit deputāti. Būtu jānovērš situācija, 
kad, ja nav piemērojama kāda no 139. panta atkāpēm, tiek diskriminēti noteiktas valodas 
lietotāji, jo Eiropas Parlamentā dažu valodu pastāvīgo lietotāju skaits ir mazāks par 40. Tas 
būtu pretrunā ar tiesībām izmantot savu valodu, ja kāda deputātu grupa balsojot aizvien 
paliktu mazākumā.
Precīzs šīs problēmas regulējums ir ļoti sarežģīts, un tā īstenošanai būtu nepieciešamas 
apgrūtinošas birokrātiskas procedūras. Tāpēc tiek ierosināts Reglamenta 150. panta 6. punktu 
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papildināt ar vispārīgu noteikumu, paļaujoties uz to, ka Parlaments, pieņemot lēmumus, 
nepieļaus nelabvēlīgu attieksmi pret kādu deputātu grupu.

Grozījums Nr. 6 – Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 9. pantā paredzētās tiesības uz algu 
ierobežo vien 11. panta noteikums, kurā noteikts, ka algu, ko deputāts saņem par deputāta 
pilnvaru īstenošanu citā parlamentā, ņem vērā, aprēķinot Eiropas Parlamenta algu. Lai 
atvieglotu šī noteikuma piemērošanu, uz to būtu jāattiecina Reglamenta I pielikumā 
paredzētais deklarēšanas pienākums, lai gan, kā turpmāk izklāstīts, šai situācijā tam nebūtu 
lielas praktiskas nozīmes.

2009. gadā stājoties spēkā Eiropas Parlamenta deputātu nolikumam, saskaņā ar 2002. gada 
25. jūnijā un 23. septembrī pieņemtajiem tiešo vēlēšanu aktu grozījumiem 1 dubultais mandāts 
Eiropas Parlamenta deputāta un dalībvalstu deputāta statusā vairs nebūs iespējams. Līdz ar to 
šis noteikums ir piemērojams tikai attiecībā uz algu, ko deputāts saņem par deputāta pilnvaru 
īstenošanu reģiona parlamentā, ja saskaņā ar dalībvalsts likumdošanu dubultais mandāts ir 
pieļaujams.
Prezidija ziņā ir nolikuma īstenošanas noteikumos izskaidrot, kādas atšķirības ir Parlamenta 
mandātam salīdzinājumā ar citām politiskām funkcijām (pašvaldību mandātu).

Grozījums Nr. 7 – Eiropas Parlamenta deputātu nolikumā nav noteikumu par iespējamu 
deputātu pienākumu deklarēt savu īpašumu.

Ja šāds pienākums ir paredzēts valsts tiesību aktos (piemēram, valsts vēlēšanu likumā), tas 
paliek spēkā.

Ierosinātajā grozījumā ņemti vērā šie apstākļi.

Grozījums Nr. 8 – Reglamenta 5. panta 3. punkta noteikumi atbilst Eiropas Parlamenta 
deputātu nolikuma 6. panta 1. punktā noteiktajām katra deputāta tiesībām iepazīties ar visiem 
dokumentiem, kas ir Parlamenta rīcībā, ņemot vērā 2.–4 . punktā minētos ierobežojumus.
Pārskatot VII pielikuma noteikumus par piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem, ir atrodamas 
nepilnības, jo tie attiecas tikai uz dokumentiem, kurus Parlamentam ir iesniegušas citas 
iestādes. Pielikuma A un B daļas noteikumi attiecībā uz šī veida dokumentiem (piemēram, 
Padomes slepeniem dokumentiem drošības politikas jomā) ir lietderīgi un pietiekami, bet tie 
neattiecas uz Parlamenta sagatavotajiem dokumentiem. Uz šiem dokumentiem attiecas 
vispārējais Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma noteikums, ka deputātiem ir tiesības 
iepazīties ar dokumentiem, ja tie neattiecas uz personas lietām un privātiem kontiem. Tomēr ir 
izņēmuma gadījumi, kad ir attaisnojams, ka Parlaments, pievienojot VII pielikumam C daļu, 
ar pienācīgu piesardzību izmanto Eiropas Parlamenta deputātu nolikumā paredzētos 
ierobežojumus.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 Eiropas Parlaments var liegt publisku piekļuvi kādam 
no saviem dokumentiem, bet tas parasti nevar apstrīdēt deputāta tiesības iepazīties ar 
dokumentiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt izņēmuma gadījumus, kad, ņemot vērā interešu 
konfliktu, deputāta tiesības privātu vai personisku iemeslu dēļ iepazīties ar noteiktiem 
dokumentiem var kaitēt Parlamentam. Lēmumu par to, vai iespējamais kaitējums institūcijai 
attaisno deputāta tiesību iepazīties ar dokumentiem ierobežojumu, pieņem Eiropas Parlamenta 

  
1 OV L 283, 21.10.2002., 1. un turpmākās lpp., jo īpaši 1. panta 7.b) punkts
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Prezidijs.
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