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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Parlamenta Reglamenta grozīšanu, ņemot vērā Parlamentārās reformas darba 
grupas priekšlikumus par darbu plenārsēdēs un patstāvīgajiem ziņojumiem
(2007/2272(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 25. oktobra un 12. decembra lēmumu,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2007. gada 15. novembra un 2008. gada … janvāra vēstuli,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferencei 2007. gada 6. septembrī iesniegto Parlamentārās 
reformas darba grupas Pirmo starpposma ziņojumu par plenārsēdēm un pasākumu 
kalendāru (PE 392.600/CPG) un tajā izklāstītos secinājumus par pastāvīgajiem 
ziņojumiem,

– ņemot vērā EK līguma 199. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. nolemj Reglamentā izdarīt turpmāk minētos grozījumus;

2. norāda, ka šie grozījumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā, izņemot jaunā 
IIa pielikuma 2. un 3. punkta grozījumus, kas stāsies spēkā Parlamenta tā pilnvaru laika 
pirmajā dienā, kurš sāksies 2009. gada jūlijā; norāda, ka 45. panta 1.a punktu piemēro arī 
ziņojumiem, kuru sagatavošanai atļauja saņemta pirms šā noteikuma stāšanās spēkā;

3. nolemj, ka grozījums Nr. 5, kas attiecas uz 39. panta 2. punktu un ir iekļauts 2007. gada 
13. novembra lēmumā1 par Parlamenta Reglamenta grozījumiem atbilstīgi Deputātu 
nolikumam, stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

4. nolemj saskaņā ar 204. panta c) apakšpunktu Reglamentam kā pielikumu pievienot 
Priekšsēdētāju konferences lēmumu par Noteikumiem un praksi attiecībā uz 
patstāvīgajiem ziņojumiem, kurš grozīts ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 
12. decembra lēmumu;

5. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai zināšanai.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2007)0500.
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Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
39.a pants (jauns)

39.a pants
Līgumos Parlamentam piešķirtās 

iniciatīvas tiesības
Ja Līgumos Parlamentam ir piešķirtas 
iniciatīvas tiesības, atbildīgā komiteja var 
pieņemt lēmumu sagatavot patstāvīgu 
ziņojumu.
Šajā ziņojumā ir iekļauts: 
a) rezolūcijas priekšlikums,
b) vajadzības gadījumā lēmuma vai 
priekšlikuma projekts,
c) paskaidrojums, kurā, ja vajadzīgs, 
ietver finanšu pārskatu.
Ja pirms tiesību akta pieņemšanas 
Parlamentā ir vajadzīgs Padomes 
apstiprinājums vai piekrišana un 
Komisijas atzinums vai piekrišana, 
Parlaments pēc balsošanas par tiesību 
akta priekšlikumu un pamatojoties uz 
referenta ierosinājumu, var pieņemt 
lēmumu, ka balsošanu par rezolūcijas 
priekšlikumu atliek, līdz Padome vai 
Komisija būs paziņojušas savu nostāju.

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

1.a Izņemot 39. un 39.a pantā minētās 
iniciatīvas tiesības, kā arī ziņojumus, ko 
Priekšsēdētāju konference ir kvalificējusi 
kā stratēģiskus1, pastāvīgos ziņojumus 
izskata plenārsēdē saskaņā ar 131.a pantā 
noteikto procedūru. 
Šo ziņojumu grozījumus plenārsēdē 
neizskata. Šādos gadījumos var iesniegt 
alternatīvus rezolūcijas priekšlikumus 
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saskaņā ar 151. panta 4. punktu. 
Izņēmuma kārtā un pienācīgi pamatotu 
iemeslu dēļ Priekšsēdētāju konference var 
pieņemt lēmumu, ka šāds ziņojums ir 
jāizskata atbilstīgi vispārējiem 
procesuālajiem noteikumiem.
______________
1 Sk. attiecīgo Priekšsēdētāju konferences lēmumu, 
kas pievienots Reglamentam kā … pielikums.

Grozījums Nr. 3
45. panta 2. punkts

2. Šī panta noteikumi pēc analoģijas 
attiecas arī uz gadījumiem, kad Līgumi 
piešķir iniciatīvas tiesības Parlamentam.

2. Ja uz ziņojuma tematu attiecas 
39.a pantā minētās iniciatīvas tiesības, 
atļauju var nedot tikai tad, ja nav izpildīti 
Līgumos paredzētie nosacījumi.

Grozījums Nr. 4
45. panta pēdējais teikums kļūst par 2.a punktu (jaunu)

Šādos gadījumos Priekšsēdētāju 
konference pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā.

2.a Abos gadījumos Priekšsēdētāju 
konference pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā.

Grozījums Nr. 5
110. panta 1. punkts

1. Ikviens deputāts var uzdot Padomei vai 
Komisijai jautājumus, uz kuriem jāatbild 
rakstiski. Par jautājuma saturu ir atbildīgs 
tā iesniedzējs.

1. Ikviens deputāts saskaņā ar 
pamatnostādnēm1 var uzdot Padomei vai 
Komisijai jautājumus, uz kuriem jāatbild 
rakstiski. Par jautājuma saturu ir atbildīgs 
tā iesniedzējs.
______________
1 Sk. IIa pielikumu.

Grozījums Nr. 6
110. panta 2. punkts

2. Jautājumus iesniedz rakstiski Parlamenta 2. Jautājumus iesniedz rakstiski Parlamenta 
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priekšsēdētājam, kurš tos nosūta 
attiecīgajai iestādei. 

priekšsēdētājam, kurš tos nosūta 
attiecīgajai iestādei. Ja ir šaubas par 
jautājuma pieņemamību, lēmumu pieņem 
priekšsēdētājs. Viņa lēmumu dara zināmu 
jautājuma iesniedzējam.

Grozījums Nr. 7
110. panta 4. punkta otrā daļa

Uz pārējiem jautājumiem (kuri nav 
prioritāri) atbildi sniedz sešu nedēļu laikā 
no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai 
iestādei.

Uz pārējiem jautājumiem (kuri nav 
prioritāri) atbildi sniedz sešu nedēļu laikā 
no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai 
iestādei. Katrs deputāts ik mēnesi var 
iesniegt trīs jautājumus, kas nav 
prioritāri.

Grozījums Nr. 8
131.a pants (jauns)

131.a pants
Īss izklāsts

Pēc referenta pieprasījuma un 
Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma 
Parlaments var arī nolemt, ka tematu, par 
kuru nav vajadzīgas plašas debates, var 
izskatīt, referentam plenārsēdē sniedzot 
īsu izklāstu. Tādā gadījumā Komisijai ir 
iespēja izteikties un katram deputātam ir 
tiesības paust savu viedokli, iesniedzot 
papildu rakstisku deklarāciju saskaņā ar 
142. panta 7. punktu.

Grozījums Nr. 9
142. panta 5. punkts

5. Komisijai un Padomei dod vārdu debatēs 
par ziņojumu uzreiz pēc tam, kad referents 
to ir nolasījis. Tomēr, ja notiek debates par 
Komisijas priekšlikumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs aicina Komisijas pārstāvi 
vispirms ar to īsumā iepazīstināt, un, ja 
debates attiecas uz Padomes iesniegto 

5. Komisijai un Padomei dod vārdu debatēs 
par ziņojumu uzreiz pēc tam, kad referents 
to ir nolasījis. Komisija, Padome un 
referents var izteikties vēlreiz, it īpaši, lai 
atbildētu uz deputātu paziņojumiem.
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tekstu, Parlamenta priekšsēdētājs var 
aicināt Padomi izteikties vispirms; šādos 
gadījumos referents uzstājas pēc tam.
Padome un Komisija var izteikties vēlreiz, 
it īpaši, lai atbildētu uz deputātu 
paziņojumiem.

Grozījums Nr. 10
151. panta 4. punkts

4. Politiskā grupa var iesniegt rezolūcijas 
priekšlikumu ar mērķi aizstāt nenormatīvas 
rezolūcijas projektu, kas ir ietverts 
komitejas ziņojumā.

4. Politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti
var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu ar 
mērķi aizstāt nenormatīvas rezolūcijas 
projektu, kas ir ietverts komitejas 
ziņojumā.

Šādā gadījumā politiskā grupa nevar 
iesniegt grozījumus atbildīgās komitejas 
iesniegtajam rezolūcijas projektam. 
Politiskās grupas iesniegtais rezolūcijas 
priekšlikums nedrīkst būt garāks par 
atbildīgās komitejas iesniegto 
priekšlikumu. To bez grozījumiem iesniedz 
Parlamentam apstiprināšanai vienā 
balsojumā.

Šādā gadījumā politiskā grupa vai 
attiecīgie deputāti nevar iesniegt 
grozījumus atbildīgās komitejas 
iesniegtajam rezolūcijas projektam. 
Alternatīvais rezolūcijas priekšlikums 
nedrīkst būt garāks par atbildīgās komitejas 
iesniegto priekšlikumu. To bez 
grozījumiem iesniedz Parlamentam 
apstiprināšanai vienā balsojumā.

Pēc analoģijas piemēro 103. panta 
4. punktu.

Grozījums Nr. 11
II a pielikums (jauns)

IIa PIELIKUMS
Pamatnostādnes par jautājumiem, uz 

kuriem jāsniedz rakstiskas atbildes 
saskaņā ar 110. pantu

1. Jautājumi, uz kuriem jāsniedz 
rakstiskas atbildes,
– attiecas uz tematiem, kas iekļaujas 
Eiropas Savienības darbības jomā;
– ir precīzi un saprotami;
– nav aizvainojoši;
– neattiecas uz pilnīgu privātu tematu.
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2. Ja jautājums neatbilst šīm 
pamatnostādnēm, sekretariāts jautājuma 
iesniedzējam izsaka atbilstīgu 
priekšlikumu. 
3. Ja tieši tāds pats vai līdzīgs jautājums 
sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir 
uzdots un uz to ir saņemta atbilde, 
sekretariāts iepriekšējā jautājuma un 
atbildes kopiju pārsūta jautājuma 
iesniedzējam. Jautājumu iestādei var 
nosūtīt atkārtoti tikai tad, ja jautājuma 
iesniedzējs atklāj jaunus būtiskus faktus 
vai cenšas saņemt vairāk informācijas.
4. Uz jautājumiem par saistītiem tematiem 
var sniegt kopēju atbildi.
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PASKAIDROJUMS

I. Reformas iniciatīvas priekšvēsture

Panākot veiksmīgu vienošanos par Reformu līgumu, kas ievērojami pastiprina un paplašina
Eiropas Parlamentam kā vienam no galvenajiem likumdošanas procesa dalībniekiem atvēlēto 
lomu, atkal aktuāls ir kļuvis Parlamenta iekšējās reformas plāns. Pašlaik iesāktā reformu 
procesa galvenais mērķis ir uzlabot darba procedūras, padarīt tās pārredzamākas un censties 
padarīt Eiropas Parlamentu par tādu iestādi, kādu to vēlas redzēt pilsoņi. Ierosinātās izmaiņas 
ir dziļu pārdomu rezultāts, kas ir konkretizējies secīgos pasākumos.

Eiropas Parlamenta Priekšsēdētāju konference savā 2007. gada 15. februāra sanāksmē nolēma 
izveidot Parlamentārās reformas darba grupu Dagmar Roth-Behrendt vadībā. Atbilstīgi 
piešķirtajām pilnvarām D. Roth-Behrendt 2007. gada 6. septembrī iesniedza Pirmo 
starpposma ziņojumu, kas veltīts tematam „Plenārsēde un pasākumu kalendārs”.

Priekšsēdētāju konference savā 2007. gada 25. oktobra sanāksmē ziņojumu novērtēja atzinīgi 
un pieņēma gandrīz visus šajā dokumentā ietvertos reformas ierosinājumus. Daudzas šīs 
izmaiņas var stāties spēkā pēc Priekšsēdētāju konferences apstiprinājuma, bet dažām no tām 
nepieciešami grozījumi Parlamenta Reglamentā.

Tāpēc Priekšsēdētāju konference nolēma nodot Konstitucionālo jautājumu komitejai šādus 
jautājumus:

– procedūras pamatnostādņu izstrāde par Komisijai un Padomei adresētajiem 
jautājumiem, uz kuriem jāsniedz rakstiskas atbildes;

– tādas procedūras ieviešana, saskaņā ar kuru referents plenārsēdē var iepazīstināt ar 
Reglamenta 131. panta 2. punktam atbilstīgiem ziņojumiem, pēc tam Komisija var 
sniegt atbildi un citi deputāti var iesniegt rakstisku materiālu;

– iespēja referentam plenārsēdē sākt un noslēgt debates par tiesību aktiem.

Ņemot vērā darba grupas izteiktos apsvērumus par Parlamenta reformu, Priekšsēdētāju 
konference 2007. gada 12. decembrī nolēma, ka Konstitucionālo jautājumu komitejai tiek 
nodoti vēl citi jautājumi par vienkāršotas procedūras ieviešanu nenormatīviem ziņojumiem un 
Reglamenta pārskatīšanu, lai veicinātu likumdošanas iniciatīvas ziņojumu izstrādi.

Saskaņā ar šo lēmumu un atbilstīgi Reglamenta 202. pantam Konstitucionālo jautājumu 
komiteja ir izskatījusi ierosinātās izmaiņas.

II. Pieņemto reformas pasākumu saturs un skaidrojums

Turpmākajā tekstā ir paskaidrots referenta ierosināto reformas pasākumu pamatojums. Šajā 
ziņojumā ir iekļautas arī sistemātiskas atsauces uz darba grupas formulētiem konkrētiem 
ierosinājumiem par Parlamenta reformu. Reglamenta grozījumi, kas iekļauti Parlamenta 
lēmumā, ir pārgrupēti un parādīti četrās sadaļās, kas attiecas uz dažādiem Priekšsēdētāju 
konferencē izskatītajiem punktiem.
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1. To procedūru reforma, kuras attiecas uz Reglamenta 110. pantā paredzētajiem jautājumiem 
Padomei vai Komisijai, uz kuriem jāatbild rakstiski (5., 6., 7. un 11. grozījums)

Parlamenta reformas darba grupa savos secinājumos ir atzīmējusi, ka acīmredzami 
neapmierinoša ir pašreizējā prakse attiecībā uz jautājumiem, kurus iesniedz Padomei vai 
Komisijai saskaņā ar Reglamenta 110. pantu un uz kuriem jāatbild rakstiski. Komisija ir 
izteikusi arī nopietnas sūdzības par šādu jautājumu daudzumu un administratīvā darba 
slodzi, kas rodas tās dienestiem, lai sniegtu atbildes.

Ņemot vērā centienus ieviest sesijām skaidrāku struktūru un jaunu stratēģisku darba 
plānošanu, Pirmajā starpposma ziņojumā ir ieteikts formulēt šo jautājumu pieņemamības 
kritērijus un pamatnostādnes, kuras būtu līdzīgas tām, kas pašreiz ir spēkā attiecībā uz 
jautājumiem, uz kuriem saskaņā ar Reglamenta 109. pantu jāatbild mutiski. Kā iepriekš 
minēts, Priekšsēdētāju konference atbalstīja šo ierosinājumu.

Tāpēc referents apsvēra, kā īstenot šo priekšlikumu, un secināja, ka piemērots risinājums 
pieņemt daļēju Reglamenta 110. panta grozījumu un pievienot Reglamentam jaunu 
IIa pielikumu. Šā panta 1. punkts tiek grozīts, lai ietvertu norādi uz pielikumu, kas ir 
iekļauts 11. grozījumā un paredz prasītās pamatnostādnes par to jautājumu pieņemamību, 
uz kuriem jāatbild rakstiski.

Reglamenta 110. panta 2. punkta grozījums nosaka, ka priekšsēdētājs lemj par šo
jautājumu pieņemamību. Tomēr, lai novērstu bažas, ka pārmērīga darba slodze varētu
traucēt priekšsēdētāja darbībai, ir piebilsts, ka saskaņā ar Reglamenta 20. panta 3. punktu 
viņš vienmēr varēs izmantot iespēju un Reglamenta 110. panta 2. punktā paredzēto 
pilnvaru īstenošanu deleģēt kādam no priekšsēdētāja vietniekiem.

Kritēriji ir formulēti, pilnībā ņemot vērā deputātu tiesības uzdot Komisijai jautājumus, uz 
kuriem jāatbild rakstiski, un tiesības šo atbildi sagaidīt noteiktā laikā. No otras puses, ir 
ieviesti skaidri noteikumi, lai novērstu šo tiesību jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu, it
sevišķi noteikums, ka neprioritārie jautājumi ir ne vairāk kā trīs (Reglamenta 110. panta 
4. punkta grozījums), prasība noraidīt identiskus vai līdzīgus jautājumus (jaunā pielikuma 
2. punkts), kā arī tādu jautājumu nepieņemamība, kuros ir aizvainojoši izteicieni (jaunā 
pielikuma 1. punkts). Šim punktam it sevišķi jānovērš jebkādi iespējami rupji Eiropas 
Savienības pamatvērtību pārkāpumi.

Priekšsēdētāja sekretariāts būs atbildīgs par pienācīgu ierosinājumu iesniegšanu tiem 
deputātiem, kuru jautājumi neatbilst IIa pielikumā ietvertajām pamatnostādnēm. Lai 
sekretariātam dotu zināmu laiku, kad pielāgot savu iekšējo struktūru šo uzdevumu 
veikšanai, IIa pielikuma 2. un 3. punkts stāsies spēkā vēlāk.

2. Jauna 131.a panta ieviešana par tāda ziņojuma īsu izklāstu, kuram nav vajadzīgas plašas 
debates (8. grozījums)

Parlamentārās reformas darba grupa atzīmēja, ka, lai uzlabotu sesiju darba kārtības 
plānošanas kvalitāti, referenti un „ēnu” referenti ir jāstimulē labāk izmantot Reglamenta 
131. pantu par plenārsēdes procedūru, ja nav grozījumu un debašu. Pirmajā starpposma 
ziņojumā „Plenārsēde un pasākumu kalendārs” bija ierosināts ieviest stimulu referentiem 
atteikties no plašām debatēm, atvēlot viņiem laiku, kad viņi plenārsēdē varētu iepazīstināt 
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ar saviem ziņojumiem, bet pēc tam nebūtu debašu.

Ņemot vērā šo ierosinājumu, referents izšķīrās par jauna 131.a panta ieviešanu. Šis 
grozījums uzlabos pašreizējo praksi. Parlaments pēc referenta pieprasījuma un 
Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma varētu turpmāk lemt par to, ka ziņojumu, kam 
nav vajadzīgas plašas debates, referents izklāsta plenārsēdē tam īpaši paredzētā laikā. 
Referenta izklāstam sekos vienīgi Komisijas atbilde, un deputātiem nebūs nekādu citu 
iespēju uzstāties. Tomēr viņi varēs iesniegt rakstiskas deklarācijas saskaņā ar Reglamenta 
142. panta 7. punkta noteikumiem.

Turklāt saskaņā ar Pirmā starpposma ziņojuma 4. nodaļā ietvertajiem ieteikumiem par 
parlamentāro reformu un Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 12. decembra lēmumiem 
šis jaunais pants nodrošinās vispārējo procedūru patstāvīgo ziņojumu (ar dažiem 
izņēmumiem) izskatīšanai plenārsēdē (sk. 4. sadaļu turpmāk).

3. Parlamenta pamanāmības palielināšana debatēs, izdarot grozījumus 142. pantā par 
uzstāšanās laika sadali (9. grozījums)

Attiecībā uz Parlamenta prioritātēm ikgadējo debašu organizēšanā Parlamentārās reformas 
darba grupa atzīmēja, ka jāpalielina Parlamenta pamanāmība un jāveicina raitākas
diskusijas.

Lai sasniegtu šo mērķi, darba grupas izstrādātajā Pirmajā starpposma ziņojumā ir ieteikts 
debašu organizēšanu mainīt, īstenojot vairākus pasākumus. Starp tiem īpaši iezīmējas 
noteikums, kas būtu vispārēja prasība, ka referents sāk un noslēdz diskusijas par 
normatīviem dokumentiem.

Minētā ieteikuma īstenošanai ir paredzēts šajā lēmumā iekļautais vienkāršais 142. panta 
5. punkta grozījums. Tas, ka vispirms referents sniedz Parlamenta ziņojuma izklāstu, lielā 
mērā sekmēs galvenās uzmanības pievēršanu Eiropas Parlamenta nostājai par attiecīgo 
tematu, kuru apspriež tiesību aktu izstrādes procesā.

No otras puses, ja šāda kārtība ir vispārējs parastās debašu norises noteikums, tas pats par 
sevi netraucē Parlamenta priekšsēdētājam konkrētos apstākļos nolemt, ka sevišķu 
apsvērumu dēļ Komisijas pārstāvim vai Padomes pārstāvim ir jāļauj uzstāties pirmajam.

Visbeidzot, referenta ierosinātais formulējums nodrošina arī to, ka pēc tam, kad saņemts 
paziņojums, ko iesniedz Padome un/vai Komisija, kā arī politisko grupu oficiāli ieceltie 
runātāji, debašu otro daļu var rezervēt to deputātu izteikumiem un jautājumiem, kuri ir 
apmeklējuši sēdi un piedalījušies tās darbā. Tādēļ procedūra ir iecerēta tā, lai būtu
iespējama visaptveroša diskusija par Komisijas priekšlikumiem, kā arī par Padomes 
izstrādātajiem dokumentiem.

4. Grozījumi pantos par patstāvīgajiem ziņojumiem (1., 2., 3., 4. un 10. grozījums)

Priekšsēdētāju konference 2007. gada 12. decembrī apstiprināja turpmākos reformas 
pasākumus, kuru mērķis ir klasificēt dažādus patstāvīga ziņojuma veidus un pamatoties uz 
Parlamentārās reformas darba grupas ierosinājumiem. Būs piecas patstāvīgu ziņojumu 
kategorijas, un katrai būs sava apstiprināšanas un izskatīšanas procedūra plenārsēdē: 
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likumdošanas iniciatīvas ziņojumi, stratēģiskie ziņojumi (atbildot uz stratēģijas un 
prioritāšu iniciatīvām Komisijas ikgadējā likumdošanas un darba programmā), nenormatīvi 
patstāvīgi ziņojumi, gada darbības un pārraudzības ziņojumi, īstenošanas ziņojumi.

Ņemot vērā šo dalījumu, Priekšsēdētāju konference arī nolēma nodot Konstitucionālo 
jautājumu komitejai citus noteikumus, kas Parlamenta Reglamentā jāgroza. Komitejai arī 
lūdza sākt saskaņotu Reglamenta tehnisko konsolidāciju, domājot par nenormatīviem 
ziņojumiem vispār un patstāvīgiem ziņojumiem it īpaši. Saskaņā ar šo lūgumu referents 
ierosina saskaņotu grozījumu kopumu.

Lai Reglamentu precizētu un konsolidētu attiecībā uz ziņojumiem, kas skar Līgumos 
Parlamentam piešķirtās iniciatīvas tiesības, pamatota šķita jauna 39.a panta ieviešana 
(1. grozījums). Atbildīgajai komitejai būs tiesības pieņemt lēmumu par šāda ziņojuma 
izstrādi, kas jāapstiprina Priekšsēdētāju konferencei saskaņā ar Reglamenta 45. pantu. 
39.a pants ir veidots līdzīgi pašreizējam 39. pantam par likumdošanas iniciatīvām. Dažādu 
procedūras aspektu dēļ bija ieteicams ierosināt jaunu pantu, kas iekļautu vairākas 
pamatnostādnes šo ziņojumu projektu izstrādāšanai. Šis jaunais pants, tāpat kā 53. panta 
procedūra, arī dod iespēju atlikt galīgo balsošanu par šādiem ziņojumiem plenārsēdē, lai 
panāktu vienošanos ar Padomi un Komisiju, kad tas ir vajadzīgs. Šāda atlikšana, ja 
nepieciešams, arī ļaus pieņemt Komisijas atzinumu, neprasot iesniegt otru ziņojumu 
izskatīšanai plenārsēdē. Priekšlikumā par jauno 45. panta 2. punkta formulējumu ir 
ierosināts, ka 39.a pantā minēto iniciatīvu apstiprināšana varētu nenotikt vienīgi tad, ja nav 
izpildīti Līgumos paredzētie nosacījumi (3. grozījums), un ka lēmums jāpieņem divu 
mēnešu laikā (4. grozījums), kā tas pašlaik saskaņā ar EK līguma 192. pantu ir noteikts 
attiecībā uz iniciatīvām (Reglamenta 39. pants).

No otras puses, 45. pants tiek vēl papildus grozīts, ieviešot vienkāršotu procedūru citām 
patstāvīgo ziņojumu kategorijām, izņemot tās iniciatīvas, kuras Priekšsēdētāju konference
ir kvalificējusi kā stratēģiskus ziņojumus (2. grozījums). Ierosinātais jaunais 45. panta 
1.a punkts nosaka, ka referentam plenārsēdē jāiepazīstina ar šiem ziņojumiem, Komisijai 
sniedzot paskaidrojumus saskaņā ar 131.a pantu (sk. 8. grozījumu).

Turklāt, ja tiek sagatavoti patstāvīgie ziņojumi, kuru pamatā nav Komisijas dokuments un 
kurus nevar uzskatīt par tiesību aktu sagatavošanas ziņojumiem, darba grupa ierosināja 
iespēju grupām iesniegt alternatīvu rezolūciju vai, iespējams, kompromisa rezolūcijas. 
Tāpēc jaunais 45. panta 1.a punkts nosaka, ka šādu ziņojumu grozījumi būs pieņemami 
tikai tad, ja tie būs iesniegti saskaņā ar 151. panta 4. punktu.

Lai atsevišķiem deputātiem neliegtu iespēju grozīt ierosināto tekstu, 151. panta 4. punkts ir 
grozīts, paplašinot tiesības iesniegt alternatīvu rezolūciju arī četrdesmit deputātu lielai 
grupai (10. grozījums). Pēc referenta domām, šāda procedūra ļaus atsevišķiem deputātiem 
saskaņotā, saprotamā un pārredzamā veidā paust savu politisko gribu. Tas arī novērstu 
pretrunīgu noteikumu pieņemšanu vienā un tajā pašā dokumentā un tādējādi uzlabotu 
attiecīgā dokumenta kvalitāti. Ja ir iesniegti vairāki alternatīvi rezolūcijas priekšlikumi, ir 
labi, ka var iesniegt kompromisu kopēja rezolūcijas priekšlikuma veidā, kā to paredz 
103. panta 4. punkts.

Ierosināto grozījumu mērķis ir arī padarīt jauno noteikumu piemērošanu pietiekami 
elastīgu. Īpašos gadījumos (piemēram, attiecībā uz ziņojumiem, kas paredzēti svarīgām 
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debatēm) 45. panta 1.a punkts dos Priekšsēdētāju konferencei iespēju pienācīgi pamatotu 
iemeslu dēļ pieņemt lēmumu, ka ziņojums izņēmuma kārtā ir izskatāms saskaņā ar 
vispārējiem procesuālajiem noteikumiem.
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