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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšanu
(2008/2027(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu un Komisiju par procedūrām, lai 
īstenotu Padomes 1999. gada 28. jūlija Lēmumu 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar 
Lēmumu 2006/512/EK, un ar kuru nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

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

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minēto grozījumu;

2. norāda, ka šis grozījums stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

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

Grozījums Nr. 1

Reglaments
81. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.    Ja Komisijas paredzētie īstenošanas 
pasākumi ietilpst „regulatīvajā kontroles 
procedūrā”, 3. punktu nepiemēro, bet 1. un 
2. punktu papildina šādi: 

4.    Ja Komisijas paredzētie īstenošanas 
pasākumi ietilpst „regulatīvajā kontroles 
procedūrā”, 3. punktu nepiemēro, bet 1. un 
2. punktu papildina šādi: 

a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad 
pasākumu projekts ir iesniegts 
Parlamentam visās oficiālajās valodās;

a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad 
pasākumu projekts ir iesniegts 
Parlamentam visās oficiālajās valodās. Ja 
piemēro īsāku termiņu 
(Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
5. punkta b) apakšpunkts) un steidzamos 
gadījumos (Lēmuma 1999/468/EK 
5.a panta 6. punkts) un ja Parlamenta 
komitejas priekšsēdētājs neiebilst, 
kontroles laiku sāk skaitīt no dienas, kad 
Parlaments ir saņēmis īstenošanas 
pasākumu galīgo projektu valodu versijās, 
kas iesniegtas tās komitejas locekļiem, 
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kura izveidota saskaņā ar 
Lēmumu 1999/468/EK. Šādā gadījumā 
138. pantu nepiemēro.

Pamatojums

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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