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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārēju pārskatīšanu
(2007/2124(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas un 
Budžeta kontroles komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. nolemj Reglamentā kā XVI e pielikumu iekļaut Rīcības kodeksu sarunām par koplēmuma 
dokumentiem, kuru Priekšsēdētāju konference apstiprināja 2008. gada 18. septembrī;

3. atgādina, ka grozījumi Nr. […], kas atzīmēti ar zvaigznīti (*), stāsies spēkā pirmajā dienā 
pēc tam, kad spēkā būs stājies attiecīgais Līguma noteikums;

4. atgādina, ka pārējie grozījumi stāsies spēkā Parlamenta 7. sasaukuma pirmajā dienā;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai informācijas nolūkā.

Grozījums Nr. 1

Reglaments
28. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Ikviens deputāts var uzdot jautājumus 
par Prezidija, Priekšsēdētāju konferences 
un kvestoru darbību. Šos jautājumus 
rakstiski iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam, un trīsdesmit dienu laikā 
pēc iesniegšanas tos publicē Parlamenta 
biļetenā kopā ar atbildēm, kas uz tiem 
sniegtas.

2. Ikviens deputāts var uzdot jautājumus 
par Prezidija, Priekšsēdētāju konferences 
un kvestoru darbību. Šos jautājumus 
rakstiski iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam, un trīsdesmit dienu laikā 
pēc iesniegšanas tos publicē Parlamenta 
tīmekļa vietnē kopā ar atbildēm, kas uz 
tiem sniegtas.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemts vērā, ka biļetenu vairs neizdod.
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Grozījums Nr. 2

Reglaments
34. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

34. pants 34. pants

Pamattiesību, subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu, tiesiskuma 

un finansiālās ietekmes ievērošanas 
pārbaude

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
ievērošana

Likumdošanas priekšlikuma izskatīšanas 
laikā Parlaments pievērš īpašu uzmanību 
pamattiesību ievērošanai un it īpaši seko, 
lai tiesību akts atbilstu Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai, subsidiaritātes un 
proporcionalitātes, kā arī tiesiskuma 
principiem. Turklāt, ja priekšlikumam ir 
finansiāla ietekme, Parlaments 
pārliecinās, vai ir paredzēti pietiekami 
finanšu resursi.

1. Parlaments visā savā darbībā pilnībā 
ievēro pamattiesības, kas noteiktas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

2. Ja atbildīgā komiteja, politiskā grupa 
vai vismaz četrdesmit deputāti uzskata, ka 
tiesību akta priekšlikums vai tā daļas 
neatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā paredzētajām tiesībām, jautājumu 
pēc komitejas, grupas vai deputātu 
pieprasījuma nodod komitejai, kura 
atbildīga par Pamattiesību hartas 
interpretāciju. Šīs komitejas atzinumu 
pievieno par jautājuma izskatīšanu 
atbildīgās komitejas ziņojumam.

Or. en

(Sk. 36. panta -1. punkta un 36.a panta (jauna) grozījumu.)

Pamatojums

Tiek ieviesta jauna procedūra pamattiesību ievērošanas pārbaudei. Ar to nosaka arī 
mazākuma tiesības.
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Grozījums Nr. 3

Reglaments
36. pants – -1. punkts (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1. Ja tiesību akta priekšlikumam ir 
finansiāla ietekme, Parlaments 
pārliecinās, vai ir paredzēti pietiekami 
finanšu resursi.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma teksts ir tāds pats kā 34. panta pēdējā teikumā, kuru ar grozījumu Nr. 2 pārceļ 
uz 36. pantu.

Grozījums Nr. 4

Reglaments
36. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Neskarot 40. pantu, atbildīgā komiteja 
pārbauda visu Komisijas iesniegto 
priekšlikumu vai citu normatīva rakstura 
dokumentu finansiālo atbilstību finanšu 
plānam.

1. Neskarot 40. pantu, atbildīgā komiteja 
pārbauda visu Komisijas iesniegto 
priekšlikumu vai citu normatīva rakstura 
dokumentu finansiālo atbilstību daudzgadu 
finanšu shēmai.
(Horizontāls grozījums: vārdi „finanšu 
plānam” jāaizstāj ar vārdiem „daudzgadu 
finanšu shēmai”.)

Or. en

Pamatojums

Tehniski un terminoloģiski pielāgojumi.

Adlib Express Watermark



PE405.935v02-00 6/61 PR\755684LV.doc

LV

Grozījums Nr. 5

Reglaments
36.a pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

36.a pants (*)
Subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa, kā arī 
tiesiskuma ievērošanas pārbaude

1. Tiesību akta priekšlikuma izskatīšanas 
laikā Parlaments īpašu uzmanību pievērš 
subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa, kā arī 
tiesiskuma ievērošanai. Izņemot 
steidzamos gadījumus, kas minēti 
Protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 4. punktā, Parlaments 
pirmo lasījumu pabeidz ne agrāk kā 
astoņas nedēļas pirms  termiņa, kurš 
noteikts Protokola par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu 6. punktā.
2. Komiteja, kas atbildīga par 1. punktā 
minētajiem jautājumiem, pēc atbildīgās 
komitejas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas var nolemt sagatavot 
ieteikumus par jebkuru tiesību akta 
priekšlikumu.
3. Ja valsts parlaments saskaņā ar 
Protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 3. punktu un Protokola 
par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. punktu iesniedz priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, šo dokumentu nodod 
atbildīgajai komitejai un informēšanas 
nolūkā nosūta komitejai, kas atbildīga par 
subsidiaritātes principa ievērošanu. Ja 
Parlaments saņem pamatotu atzinumu 
pēc tam, kad atbildīgā komiteja ir 
apstiprinājusi savu ziņojumu, šis atzinums 
ir jāizdala visiem deputātiem, pirms par to 
balso kā par sesijas dokumentu. 
Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var 
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pieprasīt, lai jautājumu nodod atkārtotai 
izskatīšanai komitejā.
4. Ja pamatoti atzinumi par leģislatīva 
akta projekta neatbilstību subsidiaritātes 
principam ir saņēmuši vismaz trešo daļu 
no visām balsīm, kas piešķirtas valstu 
parlamentiem, vai ceturto daļu no šīm 
balsīm gadījumā, kad leģislatīva akta 
projekts ir iesniegts, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
76. pantu, Parlaments nepieņem lēmumu, 
pirms priekšlikuma iesniedzējs nav 
paziņojis, kā paredzējis rīkoties.
5. Ja saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru pamatoti atzinumi par 
leģislatīva akta priekšlikuma neatbilstību 
subsidiaritātes principam ir saņēmuši 
vismaz vienkāršu vairākumu no valstu 
parlamentiem piešķirtajām balsīm, tad par 
subsidiaritātes principa ievērošanu 
atbildīgā komiteja, ņemot vērā valstu 
parlamentu un Komisijas pamatotos 
atzinumus, vai nu iesaka Parlamentam 
priekšlikumu noraidīt tāpēc, ka ir 
pārkāpts subsidiaritātes princips, vai arī 
iesniegt Parlamentam citu ieteikumu, 
kurā var būt iekļauti ierosinājumi izdarīt 
grozījumus, kas saistīti ar subsidiaritātes 
principa ievērošanu.
Šo ieteikumu iesniedz Parlamentam 
apspriešanai un balsošanai. Ja ieteikums 
noraidīt priekšlikumu ir pieņemts ar 
Eiropas Parlamenta nodoto balsu 
vairākumu vai ja vairākums no 55 % 
Padomes locekļu ir iebilduši pret 
priekšlikumu, priekšsēdētājs paziņo, ka 
procedūra ir pabeigta. Ja Parlaments 
priekšlikumu nenoraida, procedūra tiek 
turpināta, ņemot vērā visus Parlamenta 
apstiprinātos ieteikumus.
6. Ja Reģionu komiteja nosūta 
Parlamentam atzinumu, kurā iebilst pret 
ierosināto tiesību aktu tāpēc, ka ir 
pārkāpts subsidiaritātes princips, šo 
atzinumu nodod atbildīgajai komitejai un 
komitejai, kas atbildīga par subsidiaritātes 
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principa ievērošanu. Par subsidiaritātes 
principa ievērošanu atbildīgā komiteja var 
iesniegt ieteikumus, par kuriem balso 
pirms pirmā lasījuma pabeigšanas.

Or. en

(Sk. 34. panta grozījumu.)

Pamatojums

Ar šo grozījumu Reglamentā tiek iekļautas jaunās, valstu parlamentiem paredzētās 
procedūras attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu („dzeltenās kartītes” procedūra 
un „oranžās kartītes” procedūra). 
Saskaņā ar 8. punktu Protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu Reģionu komiteja var iesniegt prasību, to pamatojot ar subsidiaritātes principa 
pārkāpšanu, tāpēc Parlamentam īpaši jāņem vērā jebkurš šīs komitejas atzinums, kurā šāda 
pamatojuma dēļ izteikti iebildumi pret tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr. 6

Reglaments
41. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Dalībvalsts izteikto ierosinājumu 
apspriešana

Likumdošanas procedūras par dalībvalsts 
izteiktajiem ierosinājumiem

Or. en

Grozījums Nr. 7

Reglaments
51. pants – 2. punkts – otrā daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Līdz ar normatīvās rezolūcijas projekta 
pieņemšanu beidzas apspriežu procedūra. 
Ja Parlaments normatīvo rezolūciju 
nepieņem, priekšlikumu nodod atpakaļ 
atbildīgajai komitejai.

Līdz ar normatīvās rezolūcijas projekta 
pieņemšanu beidzas pirmais lasījums. Ja 
Parlaments normatīvo rezolūciju nepieņem, 
priekšlikumu nodod atpakaļ atbildīgajai 
komitejai.
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Or. en

Grozījums Nr. 8

Reglaments
51. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Parlamenta apstiprināto priekšlikuma 
tekstu un pievienoto rezolūciju 
Parlamenta priekšsēdētājs nodod Padomei 
un Komitejai kā Parlamenta atzinumu.

3. Parlamenta apstiprinātā priekšlikuma
konsolidētās versijas izstrādi pabeidz 
saskaņā ar 172.a un 172.b pantu. 
Parlamenta priekšsēdētājs konsolidēto 
versiju un pievienoto rezolūciju nodod 
Padomei un Komisijai kā Parlamenta 
nostāju.

(Horizontāls grozījums: visos noteikumos 
par parasto likumdošanas procedūru vārdi 
„Parlamenta atzinums” visā Reglamenta 
tekstā jāaizstāj ar „Parlamenta nostāja”.)

Or. en

Pamatojums

Parlaments pirmajā lasījumā pieņem nostāju, nevis atzinumu, kā iepriekš.

Grozījums Nr. 9

Reglaments
52. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ja Komisijas priekšlikums nav saņēmis 
nodoto balsu vairākumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs pirms Parlamenta balsojuma 
par normatīvās rezolūcijas projektu lūdz 
Komisiju savu priekšlikumu atsaukt.

1. Ja Komisijas priekšlikums nav saņēmis 
nodoto balsu vairākumu vai ir pieņemts 
atbildīgās komitejas vai vismaz deputātu 
desmitās daļas iesniegts priekšlikums to 
noraidīt, Parlamenta priekšsēdētājs pirms 
Parlamenta balsojuma par normatīvās 
rezolūcijas projektu lūdz Komisiju savu 
priekšlikumu atsaukt.

Or. en
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Pamatojums

Līdz šim Reglamentā nebija paredzēta iespēja pirmajā lasījumā iesniegt priekšlikumu par 
Komisijas priekšlikuma noraidīšanu, kaut gan atsevišķos gadījumos tas ir vajadzīgs.

Grozījums Nr. 10

Reglaments
52. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Ja Komisija priekšlikumu atsauc, 
Parlamenta priekšsēdētājs paziņo, ka 
apspriežu procedūra nav vajadzīga, un par 
to informē Padomi.

2. Ja Komisija atsauc priekšlikumu, 
Parlamenta priekšsēdētājs paziņo, ka 
procedūra ir pabeigta, un par to informē 
Padomi.

Or. en

Pamatojums

Terminoloģisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 11

Reglaments
52. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja Komisija priekšlikumu neatsauc, 
Parlaments to nodod atpakaļ atbildīgajai 
komitejai bez balsošanas par normatīvās 
rezolūcijas projektu.

3. Ja Komisija priekšlikumu neatsauc, 
Parlaments to nodod atpakaļ atbildīgajai 
komitejai bez balsošanas par normatīvās 
rezolūcijas projektu, izņemot gadījumus, 
kad Parlaments pēc atbildīgās komitejas 
priekšsēdētāja vai referenta, politiskās 
grupas vai vismaz četrdesmit deputātu 
priekšlikuma balso par normatīvo 
rezolūciju.

Šādā gadījumā atbildīgā komiteja sniedz 
Parlamentam mutisku vai rakstisku 
ziņojumu Parlamenta norādītajā termiņā, 
kas nav ilgāks par diviem mēnešiem.

Ja priekšlikums ir nodots atpakaļ 
atbildīgajai komitejai, tā sniedz 
Parlamentam mutisku vai rakstisku 
ziņojumu Parlamenta norādītajā termiņā, 
kas nav ilgāks par diviem mēnešiem.
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Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar koplēmuma procedūru likumdošanas process vairs nav jāpagarina, lai panāktu 
kompromisu ar Komisiju.

Grozījums Nr. 12

Reglaments
53.a pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

53.a pants

Dalībvalstu grupas iesniegtie tiesību aktu 
priekšlikumi

Ja tiesību akta priekšlikumu iesniedz 
dalībvalstu grupa, šo valstu pārstāvjus
aicina piedalīties diskusijās, kas notiek 
komitejās un plenārsēdē. Attiecīgā 
gadījumā pēc analoģijas piemēro 52. un 
53. pantu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Lisabonas līgumu dalībvalstu grupai tiek dota iespēja atsevišķos gadījumos 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr. 13

Reglaments
54. pants – 1. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Parlaments ir pieņēmis 
atzinumu par Komisijas priekšlikumu, 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājs un 
referents pārrauga, kā virzās priekšlikuma 
pieņemšana Padomē, it īpaši, lai 
pārliecinātos, ka saistības, kuras Padome 

1. Pēc tam, kad Parlaments ir pieņēmis 
nostāju par Komisijas priekšlikumu, 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājs un 
referents pārrauga, kā virzās priekšlikuma 
pieņemšana Padomē, it īpaši, lai 
pārliecinātos, ka saistības, kuras Padome 
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vai Komisija ir uzņēmusies pret 
Parlamentu attiecībā uz grozījumiem, 
pienācīgi ievēro. 

vai Komisija ir uzņēmusies pret 
Parlamentu attiecībā uz nostāju, pienācīgi 
ievēro.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks un terminoloģisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 14

Reglaments
55. pants – 1. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Koplēmuma procedūra Parastā likumdošanas procedūra

Or. en

Grozījums Nr. 15

Reglaments
56. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

56. pants svītrots
Samierināšanas procedūra, kas noteikta 

1975. gada Kopīgajā deklarācijā
1. Ja ir jāpieņem svarīgi Kopienas 
lēmumi, Parlaments var, sniedzot savu 
atzinumu, ar Komisijas aktīvu līdzdalību 
uzsākt samierināšanas procedūru ar 
Padomi, ja tā ir paredzējusi nepievienoties 
Parlamenta atzinumam.
2. Šo procedūru ierosina Parlaments pēc 
savas vai pēc Padomes iniciatīvas.
3. Lai izveidotu delegāciju darbam 
Samierināšanas komitejā, izraudzīto 
procedūru un paziņotu Parlamentam par 
rezultātiem, piemēro 64. panta 
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noteikumus.
4. Atbildīgā komiteja sagatavo ziņojumu 
par samierināšanas rezultātiem, un 
Parlamentā šo ziņojumu apspriež un par 
to balso.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot jaunos budžeta un daudzgadu finanšu shēmas noteikumus, 1975. gada Kopīgā 
deklarācija ir kļuvusi lieka.

Grozījums Nr. 16

Reglaments
57. pants – virsraksts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Padomes kopējās nostājas paziņošana Padomes nostājas paziņošana

(Horizontāls grozījums: vārdi „Padomes 
kopējā nostāja”, „kopējā Padomes 
nostāja” vai „kopējā nostāja” visā 
Reglamenta tekstā jāaizstāj ar vārdiem 
„Padomes nostāja” vai „nostāja”.)

Or. en

Pamatojums

Tehnisks un terminoloģisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 17

Reglaments
58. pants – 1. punkts – otrā daļa (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Jebkuram termiņa pagarinājumam, kuru 
nosaka saskaņā ar EK līguma 252. panta 
g) apakšpunktu vai ES līguma 39. panta 
1. punktu, Parlamenta priekšsēdētājs lūdz 

svītrots
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Padomes piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Lisabonas līgumā vairs nav noteikumu, uz kuriem attiecas šī teksta daļa.

Grozījums Nr. 18

Reglaments
58. pants – 2. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Par Parlamenta vai Padomes ierosināto 
termiņa pagarinājumu, kas noteikts saskaņā 
ar EK līguma 251. panta 7. punktu, 
Parlamenta priekšsēdētājs paziņo 
Parlamentam.

2. Par Parlamenta vai Padomes ierosināto 
termiņa pagarinājumu, kas noteikts saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 294. panta 14. punktu, 
Parlamenta priekšsēdētājs paziņo 
Parlamentam.

(Horizontāls grozījums: ES līguma un EK 
līguma pantu numerācija visā Reglamenta 
tekstā ir pielāgotaLīguma par Eiropas 
Savienību un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību konsolidētajām 
versijām.)

Or. en

Pamatojums

Tehnisks un terminoloģisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 19

Reglaments
58. pants – 3. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Pēc apspriešanās ar atbildīgās 
komitejas priekšsēdētāju Parlamenta 
priekšsēdētājs var apstiprināt Padomes 

svītrots
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pieprasījumu pagarināt termiņu saskaņā 
ar EK līguma 252. panta g) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Sk. 58. panta 1. punkta otrās daļas grozījumu.

Grozījums Nr. 20

Reglaments
59. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6. Atbildīgā komiteja iesniedz ieteikumus 
otrajam lasījumam, ierosinot pieņemt, 
grozīt vai noraidīt Padomes pieņemto 
kopējo nostāju. Ieteikumā ietver īsu 
ierosinātā lēmuma pamatojumu.

6. Atbildīgā komiteja iesniedz ziņojumu, 
ierosinot pieņemt, grozīt vai noraidīt 
Padomes pieņemto kopējo nostāju. 
Ziņojumā ietver paskaidrojumu.

Or. en

Pamatojums

„Ieteikums” domāts „ziņojuma” nozīmē, un tas ir jānosauc atbilstīgi.

Grozījums Nr. 21

Reglaments
61. pants – 4. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, ja Parlaments 
pieņem lēmumu noraidīt kopējo nostāju, 
balstoties uz EK līguma 252. panta 
noteikumiem, Parlamenta priekšsēdētājs 
lūdz Komisiju savu priekšlikumu atsaukt. 
Ja Komiteja savu priekšlikumu atsauc, 
Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē 
paziņo, ka likumdošanas procedūra ir 
pabeigta.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

EK līguma 252. pants ir svītrots.

Grozījums Nr. 22

Reglaments
65.a pants (jauns) (jāiekļauj 6. nodaļā  „Likumdošanas procedūras pabeigšana”)

Spēkā esošais teksts Grozījums

65.a pants
Iestāžu sarunas likumdošanas procedūru 

gaitā
Sarunas ar citām iestādēm, lai 
likumdošanas procedūras gaitā panāktu 
vienošanos, notiek, ņemot vērā Rīcības 
kodeksu sarunām par koplēmuma 
procedūrām1. Komiteja savā lēmumā, ar 
kuru tās locekļiem tiek piešķirta atļauja 
piedalīties šādās sarunās, jo īpaši var 
noteikt pilnvaras, nostādnes vai sarunu 
risināšanas prioritātes.
Ja šādas sarunas beidzas pēc atbildīgās 
komitejas ziņojuma pieņemšanas, 
komiteja var iesniegt grozījumus, kuru 
mērķis ir panākt kompromisu ar Padomi.
____________________________
1 Sk. XVI e pielikumu.

Or. en

Pamatojums
Ar šo grozījumu oficiāli tiek noteikts, kā panākt vienošanos pirmajā vai otrajā lasījumā. Sk. 
arī grozījumus par 182.a pantu (jaunu) un 204. panta ca) daļu (jaunu).

Grozījums Nr. 23

Reglaments
66. pants
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Spēkā esošais teksts Grozījums

66. pants 66. pants
Vienošanās pirmajā lasījumā Vienošanās pirmajā lasījumā

1. Ja saskaņā ar EK līguma 251. panta 
2. punktu Padome informē Parlamentu, ka 
tā ir pieņēmusi Parlamenta grozījumus, bet 
citādi nav grozījusi Komisijas 
priekšlikumu, vai arī ja neviena no abām 
iestādēm nav grozījusi Komisijas 
priekšlikumu, Parlamenta priekšsēdētājs 
paziņo plenārsēdē, ka priekšlikums ir 
pieņemts galīgā variantā.

Ja saskaņā ar EK līguma 251. panta 
2. punktu Padome informē Parlamentu, ka 
tā ir pieņēmusi Parlamenta nostāju, kuras 
galīgā redakcija jāsagatavo saskaņā ar 
172.b pantu, Parlamenta priekšsēdētājs 
paziņo plenārsēdē, ka priekšlikums ir 
pieņemts galīgā variantā.

2. Pirms paziņošanas Parlamenta 
priekšsēdētājs pārbauda, vai Padomes 
veiktie tehniskie pielāgojumi neskar 
priekšlikuma būtību. Ja rodas šaubas, 
viņš apspriežas ar atbildīgo komiteju. Ja 
izrādās, ka daži grozījumi skar 
priekšlikuma būtību, Parlamenta 
priekšsēdētājs informē Padomi, ka 
Parlaments izskatīs priekšlikumu otrajā 
lasījumā, tiklīdz būs izpildīti 57. panta 
nosacījumi.
3. Pēc 1. punktā minētās paziņošanas 
Parlamenta priekšsēdētājs kopā ar 
Padomes priekšsēdētāju paraksta 
ierosināto tiesību aktu un nodrošina tā 
publicēšanu “Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī” saskaņā ar 68. pantu.

Or. en

Pamatojums

Labojums izdarīts, ņemot vērā jauno 172.b pantā (jaunajā) noteikto procedūru.

Grozījums Nr. 24

Reglaments
68. pants – 1. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Parlamenta un Padomes kopīgi 
pieņemtos tiesību aktus paraksta 
Parlamenta priekšsēdētājs un 
ģenerālsekretārs pēc tam, kad ir notikusi 
pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras.

1. Tiesību aktus, ko pieņēmis Parlaments 
viens pats vai kopīgi ar Padomi, paraksta 
Parlamenta priekšsēdētājs un 
ģenerālsekretārs pēc tam, kad ir notikusi 
pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras.

Or. en

Pamatojums

Iespēja Parlamentam ar Padomes piekrišanu pieņemt tiesību aktu, kā ir paredzēts EKL 
190. panta 5. punktā un 195. panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 25

Reglaments
6.a nodaļa – virsraksts (jauns) (*) (jāiekļauj aiz 68. panta un pirms 7. nodaļas)

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.a NODAĻA
KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

Or. en

Grozījums Nr. 26

Reglaments
68.a pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.a pants (*)
Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

1. Saskaņā ar 38.a un 45. pantu atbildīgā 
komiteja var iesniegt Parlamentam 
ziņojumu ar Padomei paredzētiem 
priekšlikumiem grozīt Līgumus.
2. Ja Eiropadome nolemj sasaukt 
Konventu, Eiropas Parlamenta pārstāvjus 
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ieceļ saskaņā ar Priekšsēdētāju 
konferences priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo Lisabonas līgumā ieviestās jaunās Parlamenta tiesības ierosināt Līguma izmaiņas.

Grozījums Nr. 27

Reglaments
68.b pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.b pants (*)
Līguma vienkāršota pārskatīšana

1. Saskaņā ar 38.a un 45. pantu atbildīgā 
komiteja var iesniegt Parlamentam 
ziņojumu, kurā ir iekļauti Eiropadomei 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
48. panta 6. punktā noteikto procedūru 
paredzētie priekšlikumi pilnībā vai daļēji 
pārskatīt Līguma par Eiropas Savienības 
darbību trešo daļu.
2. Ja Eiropadome prasa Parlamenta 
piekrišanu lēmumam nesasaukt Konventu 
Līgumu grozījumu priekšlikumu 
izskatīšanai, jautājumu nodod atbildīgajai 
komitejai saskaņā ar 75. pantu.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo Lisabonas līgumā ieviestās jaunās Parlamenta tiesības ierosināt Līguma izmaiņas.

Grozījums Nr. 28

Reglaments
68.c pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))
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Spēkā esošais teksts Grozījums

68.c pants
Pievienošanās līgumi

1. Visus kādas Eiropas valsts pieteikumus 
kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti 
nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā.
2. Pamatojoties uz atbildīgās komitejas, 
politiskās grupas vai vismaz četrdesmit 
deputātu priekšlikumu, Parlaments var 
pieņemt lēmumu uzaicināt Komisiju vai 
Padomi piedalīties debatēs pirms sarunu 
uzsākšanas ar kandidātvalsti.
3. Visā sarunu gaitā Komisija un Padome 
regulāri un vispusīgi informē atbildīgo 
komiteju, vajadzības gadījumā 
konfidenciāli, par sarunu virzību.
4. Jebkurā sarunu posmā Parlaments, 
pamatojoties uz atbildīgās komitejas 
ziņojumu, var pieņemt ieteikumus un 
prasīt, lai tos ņem vērā, pirms ar 
kandidātvalsti paraksta līgumu par 
pievienošanos Eiropas Savienībai. Lai šos 
ieteikumus pieņemtu, ir vajadzīgs tāds 
pats balsu vairākums kā galīgai 
piekrišanai.
5. Kad sarunas ir beigušās, taču pirms 
jebkādu līgumu parakstīšanas, līguma 
projektu iesniedz Parlamentam, lai tas 
dod piekrišanu.
6. Ja Parlamentam lūdz dot piekrišanu 
kādas Eiropas valsts pieteikumam kļūt par 
Eiropas Savienības dalībvalsti, jautājumu 
nodod izvērtēt atbildīgajai komitejai 
saskaņā ar 75. pantu. Parlaments pieņem 
lēmumu ar deputātu balsu vairākumu.

Or. en

(Šajā grozījumā ir daļēji pārņemts pašreizējā 82. panta teksts (virsraksts, 1.-5. punkts bez 
izmaiņām un 6. punkts ar izmaiņām), kuru svītros, ja šo grozījumu pieņems.)
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Grozījums Nr. 29

Reglaments
68.d pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.d pants (*)
Izstāšanās no Savienības

Ja dalībvalsts saskaņā ar 50. pantu 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
vēlas izstāties no Savienības un līgums 
par izstāšanos ir iesniegts Parlamentam, 
lai tas dotu piekrišanu, jautājumu nodod 
izvērtēt atbildīgajai komitejai saskaņā ar 
75. pantu. Parlaments pieņem lēmumu ar 
nodoto balsu vairākumu. Pēc analoģijas 
piemēro 68.c  pantu.

Or. en

Pamatojums

Dod jaunu iespēju izstāties no Savienības.

Grozījums Nr. 30

Reglaments
68.e pants (jauns) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.e pants
Pamatprincipu pārkāpumi dalībvalstī

1. Pamatojoties uz īpašo ziņojumu, ko 
atbildīgā komiteja sagatavojusi saskaņā 
ar 38.a un 45. pantu, Parlaments var:
a) balsot par pamatotu priekšlikumu, kurā 
aicina Padomi rīkoties saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu;
b) balsot par priekšlikumu, kurā aicina 
Komisiju vai dalībvalstis iesniegt 
priekšlikumu saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 7. panta 2. punktu;
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c) balsot par priekšlikumu, kurā aicina 
Padomi rīkoties saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 7. panta 3. punktu vai 
pēc tam saskaņā ar 7. panta 4. punktu.
2. Visus Padomes pieprasījumus sniegt 
piekrišanu priekšlikumam, kas iesniegts 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
7. panta 1. un 2. punktu, kopā ar 
attiecīgās dalībvalsts apsvērumiem paziņo 
Parlamentam un jautājumu nodod 
atbildīgajai komitejai saskaņā ar 
75. pantu. Izņemot steidzamus un 
pamatotus gadījumus, Parlaments pieņem 
lēmumu par atbildīgās komitejas 
priekšlikumu.
3. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
lēmumus pieņem ar divām trešdaļām 
nodoto balsu vairākuma, kas pārstāv 
Parlamenta deputātu vairākumu.
4. Ar Priekšsēdētāju konferences atļauju 
atbildīgā komiteja var iesniegt pievienotu 
rezolūcijas priekšlikumu. Šāds rezolūcijas 
priekšlikums atspoguļo Parlamenta 
viedokli par smagu pārkāpumu 
dalībvalstī, kā arī par attiecīgām 
sankcijām un to maiņu vai atcelšanu.
5. Atbildīgā komiteja nodrošina, ka 
Parlaments ir pilnībā informēts un ka 
vajadzības gadījumā ir notikusi 
apspriešanās par visiem pārraudzības 
pasākumiem, kas seko Parlamenta 
piekrišanai, kura dota saskaņā ar 
3. punktu. Padomi aicina ziņot par 
notikumu attīstību. Pēc atbildīgās 
komitejas priekšlikuma, kas izstrādāts ar 
Priekšsēdētāju konferences atļauju, 
Parlaments var pieņemt Padomei domātos 
ieteikumus.

Or. en

(Šajā grozījumā gandrīz pilnībā ir pārņemts pašreizējā 95. panta teksts, kuru svītros, ja šo 
grozījumu pieņems, kā arī ir pievienota atsauce uz jauno 38.a pantu.)
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Pamatojums

Ar nelielām izmaiņām tiek pārņemts pašreizējā 95. panta teksts.

Grozījums Nr. 31

Reglaments
68.f pants (jauns) (*) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))

Spēkā esošais teksts Grozījums

68.f pants (*)
Parlamenta sastāvs

Laikus pirms pilnvaru laika beigām 
Parlaments, pamatojoties uz atbildīgās 
komitejas ziņojumu, ko tā izstrādājusi 
saskaņā ar 38.a pantu, var sagatavot 
priekšlikumu par izmaiņām Parlamenta 
sastāvā. Eiropadomes lēmuma projektu 
par Parlamenta sastāva noteikšanu 
izskata saskaņā ar 75. pantu.

Or. en

Pamatojums

Atbilst jaunajām iniciatīvas tiesībām atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 
2. punkta otrajai daļai.

Grozījums Nr. 32

Reglaments
69. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

69. pants svītrots
Kopbudžets

Procedūras, kuras jāpiemēro, izskatot 
Eiropas Savienības kopbudžetu un 
budžeta papildinājumus, saskaņā ar 
Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu 
finanšu noteikumiem pieņem ar 
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Parlamenta rezolūciju un pievieno 
Reglamentam1.

Or. en

Pamatojums

IV pielikums ir iekļauts Reglamentā, tāpēc šis noteikums vairs nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 33

Reglaments
69.a pants (jauns) (*) (jāiekļauj 7. nodaļā „Budžeta procedūras”)

Spēkā esošais teksts Grozījums

69.a pants (*)
Daudzgadu finanšu shēma

Ja Padome prasa Parlamenta piekrišanu 
attiecībā uz priekšlikumu regulai, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu, 
jautājumu nodod atbildīgajai komitejai 
saskaņā ar 75. pantu. Par Parlamenta 
piekrišanu jānobalso deputātu 
vairākumam.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo faktu, ka daudzgadu finanšu shēma ir kļuvusi par leģislatīvu aktu, kura 
pieņemšanai vajadzīga Parlamenta piekrišana.

Grozījums Nr. 34

Reglaments
69.b pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

69.b pants (*)
Darba dokumenti

Adlib Express Watermark



PR\755684LV.doc 25/61 PE405.935v02-00

LV

1. Drukā un izdala šādus dokumentus:
a) Padomes apspriežu pārskatu par 
budžeta projektu;
b) Padomes nostāju par budžeta projektu, 
kas sagatavots saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 314. panta 
3. punktu un EAEK līguma 177. panta 
5. punktu;
c) visus lēmumu projektus par 
provizoriskajām divpadsmitdaļām saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 315. pantu un EAEK līguma 
178. pantu.
2. Šos dokumentus nodod atbildīgajai 
komitejai. Visas attiecīgās komitejas var 
sniegt atzinumus. 
3. Parlamenta priekšsēdētājs nosaka 
termiņu, kurā komitejām, kas vēlas sniegt 
atzinumu, tas jādara zināms atbildīgajai 
komitejai.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts pašreizējā IV pielikuma 1. panta teksts, kuru svītros, ja šo 
grozījumu pieņems.)

Grozījums Nr. 35

Reglaments
69.c pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

69.c pants (*)
Budžeta projekta izskatīšana — pirmais 

posms
1. Ikviens deputāts saskaņā ar turpmāk 
noteikto kārtību var iesniegt budžeta 
projekta grozījumu projektus un izteikties 
par tiem.
2. Grozījumu projekti ir pieņemami, ja tie 
ir iesniegti rakstiski, ja tos ir parakstījuši 
vismaz četrdesmit deputāti vai ja tie ir 
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iesniegti politiskās grupas vai komitejas 
vārdā, norādot, uz kuru budžeta pozīciju 
tie attiecas, un ja ir ievērots ieņēmumu un
izdevumu līdzsvara princips. Grozījumu 
projektos ir visi vajadzīgie norādījumi 
attiecībā uz paskaidrojumiem, kuri 
jāpievieno attiecīgajai budžeta pozīcijai.
Visiem budžeta projekta grozījumu 
projektiem pievieno rakstisku 
pamatojumu.
3. Parlamenta priekšsēdētājs nosaka 
grozījumu projektu iesniegšanas termiņu.
4. Atbildīgā komiteja sniedz atzinumu par 
iesniegtajiem tekstiem, pirms tos apspriež 
plenārsēdē.
Par tiem grozījumu projektiem, kurus 
atbildīgā komiteja ir noraidījusi, 
plenārsēdē balso tikai tad, ja Parlamenta 
priekšsēdētāja noteiktajā termiņā to 
rakstiski pieprasa kāda komiteja vai 
vismaz četrdesmit deputāti; šis termiņš 
jebkurā gadījumā ir vismaz divdesmit 
četras stundas pirms balsošanas sākuma.
5. Parlamenta tāmes grozījumu projektus, 
kas līdzīgi tiem, kurus Parlaments ir 
noraidījis šīs tāmes sastādīšanas laikā, 
apspriež tikai tad, ja atbildīgā komiteja ir 
sniegusi labvēlīgu atzinumu.
6. Atkāpjoties no Reglamenta 51. panta 
2. punkta noteikumiem, Parlaments balso 
atsevišķi un secīgi par
– katru grozījuma projektu,
– katru budžeta projekta iedaļu,
– rezolūcijas priekšlikumu par budžeta 
projektu.
Tomēr piemēro Reglamenta 155. panta 4. 
līdz 8. punkta noteikumus.
7. Tos budžeta projekta pantus, nodaļas, 
sadaļas un iedaļas, par kuriem nav 
iesniegti grozījumu projekti, uzskata par 
pieņemtiem.
8. Lai grozījumu projektus pieņemtu, par 
tiem jānobalso Parlamenta deputātu 
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vairākumam.
9. Ja Parlaments ir grozījis budžeta 
projektu, šādi grozīto budžeta projektu 
kopā ar pamatojumu nosūta Padomei un 
Komisijai.
10. Tās sēdes protokolu, kuras laikā 
Parlaments ir sniedzis atzinumu par 
budžeta projektu, nosūta Padomei un 
Komisijai.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts pašreizējā IV pielikuma 3. panta teksts, kuru svītros, ja šo 
grozījumu pieņems.)

Grozījums Nr. 36

Reglaments
69.d pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

69.d pants (*)
Finanšu trialogs

Pēc Komisijas iniciatīvas regulāri tiek 
sasauktas Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas priekšsēdētāju sanāksmes 
saskaņā ar šajā nodaļā minētajām 
budžeta procedūrām. Priekšsēdētāji 
attiecīgi rīkojas, lai sekmētu pārrunas un 
attiecīgo iestāžu nostāju saskaņošanu 
nolūkā veicināt šīs nodaļas noteikumu 
piemērošanu.
Parlamenta priekšsēdētājs var uzticēt šo 
uzdevumu priekšsēdētāja vietniekam, kam 
ir pieredze budžeta jautājumos, vai par 
budžeta jautājumiem atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājam.

Or. en
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Pamatojums

Jaunajā budžeta procedūrā ir noteikts, ka visu trīs iestāžu priekšsēdētājiem jātiekas regulāri.

Grozījums Nr. 37

Reglaments
69.e pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

69.e pants (*)
Budžeta saskaņošana

1. Priekšsēdētājs sasauc Samierināšanas 
komitejas sanāksmi saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
314. panta 4. punktu.
2. Delegācijā, kas Parlamentu pārstāv 
Samierināšanas komitejas sanāksmēs, ir 
tikpat locekļu, cik attiecīgajā Padomes 
delegācijā.
3. Katru gadu pirms balsošanas 
Parlamentā par Padomes nostāju 
politiskās grupas ieceļ delegācijas 
locekļus, vēlams no tās komitejas locekļu 
vidus, kura atbildīga par budžeta 
jautājumiem, un citām komitejām. 
Delegācijas darbu vada Parlamenta 
priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs var uzticēt 
šo amatu priekšsēdētāja vietniekam, kam 
ir pieredze budžeta jautājumos, vai par 
budžeta jautājumiem atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājam.
4. Piemēro 64. panta 2., 4., 7. un 
8. punktu.
5. Kad Samierināšanas komiteja ir 
vienojusies par kopīgu dokumentu, šo 
jautājumu iekļauj tās Parlamenta 
plenārsēdes darba kārtībā, kurai jānotiek 
četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad 
panākta vienošanās. Piemēro 65. panta 2. 
un 3. punktu.
6. Par visu kopīgo dokumentu ir viens 
balsojums. Atbildīgā komiteja vai vismaz 
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desmitā daļa deputātu var iesniegt 
priekšlikumu noraidīt kopīgo dokumentu. 
Balsošana notiek pēc saraksta.
7. Ja Parlaments apstiprina kopīgo 
dokumentu, bet Padome to noraida, 
atbildīgā komiteja var iesniegt visus 
Parlamenta grozījumus vai dažus no tiem 
apstiprināšanai saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 314. panta 
7. punkta d) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Reglaments
69.f pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

69.f pants (*)
Budžeta pieņemšana galīgā variantā

Kad priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka 
budžets pieņemts saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 314. panta 
noteikumiem, viņš paziņo plenārsēdē, ka 
budžets ir pieņemts galīgā variantā. 
Parlamenta priekšsēdētājs nodrošina tā 
publicēšanu “Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī”.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts pašreizējā IV pielikuma 4. panta teksts, kuru svītros, ja šo 
grozījumu pieņems.)

Grozījums Nr. 39

Reglaments
69.g pants (jauns) (*)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

69.g pants (*)
Provizorisko divpadsmitdaļu sistēma

1. Visus Padomes lēmumus, ar kuriem 
tiek atļauts izdevumiem iztērēt vairāk 
nekā provizorisko divpadsmitdaļu, nodod 
atbildīgajai komitejai.
2. Atbildīgā komiteja var iesniegt projektu 
lēmumam, kurā paredzēts samazināt 
1. punktā minētos izdevumus. Parlaments 
par šo projektu lemj 30 dienu laikā no 
dienas, kad Padome pieņēmusi lēmumu.
3. Parlaments pieņem lēmumu ar 
deputātu balsu vairākumu.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts pašreizējā IV pielikuma 7. panta teksts, kuru svītros, ja šo 
grozījumu pieņems.)

Grozījums Nr. 40

Reglaments
73.a pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

73.a pants (*)
Procedūra, kuru piemēro Parlamenta 

tāmes izstrādāšanai
1. Lēmumus par Parlamenta budžetu 
Prezidijs un komiteja, kas atbildīga par 
budžetu, pieņem šādā secībā:
a) par amatu sarakstu,
b) par provizorisko tāmes projektu un par 
tāmes projektu.
2. Lēmumus par amatu sarakstu pieņem 
saskaņā ar šādu procedūru:
a) Prezidijs nosaka amatu sarakstu 
katram finanšu gadam;
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b) ja par budžetu atbildīgās komitejas 
atzinums atšķiras no Prezidija sākotnēji 
pieņemtajiem lēmumiem, uzsāk 
saskaņošanas procedūru;
c) procedūras nobeigumā galīgo lēmumu 
par tāmi amatu sarakstam pieņem 
Prezidijs saskaņā ar Reglamenta 
197. panta 3. punktu, neskarot tos 
lēmumus, kuri pieņemti saskaņā ar LESD 
314. pantu.
3. Attiecībā uz pašu tāmi, tās sastādīšanas 
procedūra sākas uzreiz pēc tam, kad 
Prezidijs ir pieņēmis galīgo lēmumu par 
amatu sarakstu. Šīs procedūras posmi ir 
tādi, kā izklāstīti Reglamenta 73. pantā. 
Saskaņošanas procedūru piemēro 
gadījumos, kad par budžeta jautājumiem 
atbildīgās komitejas un Prezidija nostājas 
ir ļoti atšķirīgas.

Or. en

(Šajā grozījumā gandrīz pilnībā ir pārņemts pašreizējā IV pielikuma 8. panta teksts, kuru 
svītros, ja šo grozījumu pieņems. Ja šo grozījumu pieņems, svītros 73. panta 7. punktu.)

Grozījums Nr. 41

Reglaments
75. pants – virsraksts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Piekrišanas procedūra (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

Tehnisks un terminoloģisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 42

Reglaments
75. pants – 1. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātajam tiesību aktam, Parlaments 
pieņem lēmumu, pamatojoties uz atbildīgās 
komitejas sagatavotu ieteikumu pieņemt 
vai noraidīt minēto tiesību aktu.

1. Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātajam tiesību aktam, Parlaments 
pieņem lēmumu, pamatojoties uz atbildīgās 
komitejas sagatavotu ieteikumu pieņemt 
vai noraidīt minēto tiesību aktu.

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu 
balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā 
ar EK vai ES līgumu vajadzīga Parlamenta 
piekrišana, un nevar iesniegt nekādus 
grozījumus. Vajadzīgo vairākumu, lai 
piekrišanu pieņemtu, nosaka saskaņā ar to 
EK vai ES līguma pantu, kurš veido 
ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu 
balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā 
ar Līgumu par Eiropas Savienību vai 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību
vajadzīga Parlamenta piekrišana, un nevar 
iesniegt nekādus grozījumus. Vajadzīgo 
vairākumu, lai piekrišanu pieņemtu, nosaka 
saskaņā ar to Līguma par Eiropas 
Savienību vai Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pantu, kurš veido 
ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.

Atbildīgā komiteja, saņēmusi 
Priekšsēdētāju konferences atļauju, var 
pieņemt lēmumu sagatavot papildinošu 
rezolūciju.

Or. en

Pamatojums

Terminoloģisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 43

Reglaments
75. pants – 3. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
likumdošanas priekšlikumam, atbildīgā 
komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras 
iznākumu, var pieņemt lēmumu iesniegt 
Parlamentam starpposma ziņojumu par 

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
ierosinātam tiesību aktam vai paredzētam 
starptautiskam nolīgumam, atbildīgā 
komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras 
iznākumu, var pieņemt lēmumu iesniegt 
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Komisijas priekšlikumu kopā ar rezolūcijas 
priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par 
priekšlikuma grozīšanu vai īstenošanu.

Parlamentam starpposma ziņojumu par 
Komisijas priekšlikumu kopā ar rezolūcijas 
priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par 
priekšlikuma grozīšanu vai īstenošanu.

Ja Parlaments pieņem vismaz vienu 
ieteikumu, Parlamenta priekšsēdētājs 
prasa turpināt apspriešanos ar Padomi.
Atbildīgā komiteja, ņemot vērā apspriedes 
rezultātus ar Padomi, izstrādā galīgo 
ieteikumu attiecībā uz Parlamenta 
piekrišanu.

(Horizontāls grozījums: izņemot 52. un 53. 
pantu, visā pārējā Reglamenta tekstā vārdi 
„Komisijas priekšlikums” un 
„likumdošanas priekšlikums” jāaizstāj ar 
vārdiem „tiesību akta priekšlikums”.)

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams to skaidrot visā Reglamentā.

Grozījums Nr. 44

Reglaments
76. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

76. pants 76. pants

Procedūras Parlamentā Procedūras Parlamentā
1. Dalībvalstu pieprasījumus vai Komisijas 
priekšlikumus veidot ciešāku sadarbību 
starp dalībvalstīm un apspriesties ar 
Parlamentu saskaņā ar ES līguma 
40.a panta 2. punktu Parlamenta 
priekšsēdētājs nodod izskatīšanai 
atbildīgajā komitejā. Vajadzības gadījumā 
piemēro Reglamenta 35., 36., 37., 40., 49. 
līdz 56. un 75. pantu.

1. Dalībvalstu pieprasījumus veidot ciešāku 
sadarbību starp dalībvalstīm saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 20. pantu
Parlamenta priekšsēdētājs nodod 
izskatīšanai atbildīgajā komitejā. 
Vajadzības gadījumā piemēro Reglamenta 
35., 36., 37., 40., 49. līdz 55. un 75. pantu.

2. Atbildīgā komiteja pārbauda, vai ir 
ievērots EK līguma 11. pants un ES līguma 

2. Atbildīgā komiteja pārbauda, vai ir 
ievērots Līguma par Eiropas Savienību 
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27.a, 27.b, 40., 43., 44. un 44.a pants. 20. pants un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 326. līdz 334. pants.

3. Turpmākos tiesību aktus, kurus ierosina 
attiecībā uz ciešāku sadarbību pēc tam, kad 
tā ir izveidota, izskata Parlamentā saskaņā 
ar tām pašām procedūrām kā gadījumos, 
kad ciešāku sadarbību nepiemēro.

3. Turpmākos tiesību aktus, kurus ierosina 
attiecībā uz ciešāku sadarbību pēc tam, kad 
tā ir izveidota, izskata Parlamentā saskaņā 
ar tām pašām procedūrām kā gadījumos, 
kad ciešāku sadarbību nepiemēro. Piemēro 
40. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 45

Reglaments
80.b pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

80.b pants (*)
Deleģētie akti

Ja ar leģislatīvu aktu Komisijai ir dotas 
pilnvaras papildināt vai grozīt atsevišķus 
nebūtiskus leģislatīva akta elementus, 
atbildīgā komiteja
– izskata visus deleģēto aktu projektus, 
kad tie ir atsūtīti Parlamentam kontrolei, 
kuras termiņš noteikts leģislatīvajā aktā;
– var Parlamentam ar rezolūcijas 
priekšlikumu iesniegt jebkādu piemērotu 
priekšlikumu saskaņā ar leģislatīvā akta 
noteikumiem.
Reglamenta 81. panta noteikumus 
piemēro pēc analoģijas.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir Reglamentā pārņemt jauno sistēmu, kas attiecas uz deleģētajiem aktiem.
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Grozījums Nr. 46

Reglaments
IIa sadaļas virsraksts (jauns) (jāiekļauj pirms 12. nodaļas)

Spēkā esošais teksts Grozījums

IIa SADAĻA
ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

Or. en

Pamatojums

Iekļauts, lai uzsvērtu šā aspekta nozīmi.

Grozījums Nr. 47

Reglaments
12. nodaļa – virsraksts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

LĪGUMI UN STARPTAUTISKI 
NOLĪGUMI

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

Or. en

Pamatojums

Nodaļu pārveidošanas rezultāts.

Grozījums Nr. 48

Reglaments
83. pants – 6.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.a Pirms balsošanas par piekrišanu 
atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai 
vismaz desmitā daļa deputātu var 
ierosināt, lai Parlaments lūdz Tiesas 

Adlib Express Watermark



PE405.935v02-00 36/61 PR\755684LV.doc

LV

atzinumu par to, vai starptautiskais 
nolīgums ir saderīgs ar Līgumiem. Ja 
Parlaments šo priekšlikumu apstiprina, 
balsošanu par piekrišanu atliek, līdz Tiesa 
ir sniegusi savu atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek īstenots Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 300. panta 6. punkts.

Grozījums Nr. 49

Reglaments
85. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

85. pants svītrots
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas 

Augstā pārstāvja iecelšana
1. Pirms kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas Augstā pārstāvja iecelšanas 
Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
Padomes priekšsēdētāju sniegt 
paziņojumu Parlamentam saskaņā ar ES 
līguma 21. pantu. Parlamenta 
priekšsēdētājs aicina arī Komisijas 
priekšsēdētāju sniegt paziņojumu tajā 
pašā sēdē.
2. Kad saskaņā ar EK līguma 207. panta 
2. punktu ir iecelts Augstais pārstāvis 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
jautājumos un pirms viņš ir sācis oficiāli 
pildīt savas funkcijas, Parlamenta 
priekšsēdētājs viņu aicina sniegt 
paziņojumu atbildīgajai komitejai un 
atbildēt uz tās uzdotajiem jautājumiem.
3. Pēc 1. un 2. punktā minētā paziņojuma 
un atbilžu noklausīšanās un pēc 
atbildīgās komitejas ierosinājuma vai 
saskaņā ar 114. pantu Parlaments var 
sniegt ieteikumu.
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Or. en

Pamatojums

Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā kļūst par Komisijas locekli. 
Tāpēc vairs nav vajadzīgi īpaši noteikumi.

Grozījums Nr. 50

Reglaments
86. pants – 4.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a Kad Padome ieceļ īpašo pārstāvi un 
piešķir tam pilnvaras saistībā ar 
atsevišķiem politiskiem jautājumiem, viņu 
var aicināt sniegt paziņojumu atbildīgajai 
komitejai pēc viņa paša vai Parlamenta 
iniciatīvas.

Or. en

(Šajā grozījumā ir pārņemts pašreizējā 87. panta 3. punkta teksts, kuru svītros.)

Grozījums Nr. 51

Reglaments
87. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

87. pants svītrots
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
Augstā pārstāvja un citu īpašo pārstāvju 

paziņojumi
1. Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas 
un drošības politikas jautājumos sniedz 
Parlamentam paziņojumu vismaz četras 
reizes gadā. Piemēro 103. panta 
noteikumus.
2. Vismaz četras reizes gadā Augsto 
pārstāvi aicina piedalīties atbildīgās 
komitejas sanāksmēs, sniegt paziņojumu 
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un atbildēt uz jautājumiem. Augsto 
pārstāvi var uzaicināt arī citos gadījumos, 
kad komiteja to uzskata par vajadzīgu, vai 
arī pēc Augstā pārstāvja iniciatīvas.
3. Kad Padome ieceļ īpašo pārstāvi un 
piešķir tam pilnvaras saistībā ar 
atsevišķiem politiskiem jautājumiem, viņu 
var aicināt sniegt paziņojumu atbildīgajai 
komitejai pēc viņa paša vai Parlamenta 
iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Sk. 85. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 52

Reglaments
89. pants – 2. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Attiecīgās komitejas cenšas panākt, lai 
Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas jautājumos, Padome un 
Komisija tām regulāri un savlaicīgi sniedz 
informāciju par Eiropas Savienības kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas attīstību un 
īstenošanu katru reizi, kad saistībā ar šo 
politiku pieņem lēmumu, kam ir finansiāla 
ietekme, kā arī par visiem citiem 
finansiālajiem apsvērumiem attiecībā uz 
darbību, kas saistīta ar šīs politikas
īstenošanu. Izņēmuma gadījumos pēc 
Komisijas, Padomes vai Augstā pārstāvja 
pieprasījuma komiteja var nolemt noturēt 
sanāksmes aiz slēgtām durvīm.

2. Attiecīgās komitejas cenšas panākt, lai 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / 
Savienības augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos, Padome un 
Komisija tām regulāri un savlaicīgi sniedz 
informāciju par Eiropas Savienības kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas attīstību un 
īstenošanu katru reizi, kad saistībā ar šo 
politiku pieņem lēmumu, kam ir finansiāla 
ietekme, kā arī par visiem citiem 
finansiālajiem apsvērumiem attiecībā uz 
darbību, kas saistīta ar šīs politikas 
īstenošanu. Izņēmuma gadījumos pēc 
Komisijas, Padomes vai augstā pārstāvja 
pieprasījuma komiteja var nolemt noturēt 
sanāksmes aiz slēgtām durvīm.
(Horizontāls grozījums: „Augstais 
pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas jomā” visā Reglamenta tekstā 
jāaizstāj ar vārdiem „Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks / Savienības 
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augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos”.)

Or. en

Grozījums Nr. 53

Reglaments
89. pants – 3. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Katru gadu notiek debates par Padomes
izstrādāto apspriedes dokumentu, kurā 
izklāstīti kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas galvenie aspekti un prioritātes, 
ieskaitot arī to finansiālo ietekmi uz 
Savienības budžetu. Piemēro 103. pantā 
noteiktās procedūras.

3. Divreiz gadā notiek debates par 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieka / 
Savienības augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos izstrādāto 
apspriedes dokumentu, kurā izklāstīti 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas, 
tostarp kopējās drošības un aizsardzības 
politikas, galvenie aspekti un prioritātes, 
kā arī to finansiālā ietekme uz Savienības 
budžetu. Piemēro 103. pantā noteiktās 
procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Reglaments
14. nodaļa – virsraksts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

POLICIJAS UN TIESU IESTĀŽU 
SADARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir kļuvis lieks.
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Grozījums Nr. 55

Reglaments
92. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

92. pants svītrots
Parlamenta informēšana par policijas un 

tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās
1. Atbildīgā komiteja nodrošina, ka 
Parlaments ir pilnībā un regulāri 
informēts par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību krimināllietās un ka tā 
atzinumi ir atbilstoši ņemti vērā, kad 
Padome pieņem kopējās nostājas par 
Savienības pieeju kādā noteiktā 
jautājumā saskaņā ar ES līguma 
34. panta 2. punkta a) apakšpunktu.
2. Izņēmuma gadījumos pēc Komisijas vai 
Padomes pieprasījuma komiteja var 
nolemt noturēt sanāksmes aiz slēgtām 
durvīm.
3. ES līguma 39. panta 3. punktā minētās 
debates notiek saskaņā ar Reglamenta 
103. panta 2., 3. un 4. punktā noteikto 
kārtību.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir kļuvis lieks.

Grozījums Nr. 56

Reglaments
93. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

93. pants svītrots
Apspriešanās ar Parlamentu par policijas 
un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

Adlib Express Watermark



PR\755684LV.doc 41/61 PE405.935v02-00

LV

ES līguma 34. panta 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunktā noteiktā apspriešanās ar 
Parlamentu jāveic saskaņā ar Reglamenta 
34. līdz 37., 40., 41. un 51. pantu.
Vajadzības gadījumā priekšlikuma 
izskatīšanu iekļauj vēlākais pēdējās 
plenārsēdes darba kārtībā, pirms beidzies 
termiņš, kas noteikts saskaņā ar ES 
līguma 39. panta 1. punktu.
Ja notiek apspriešanās ar Parlamentu par 
Padomes iesniegto lēmuma projektu 
attiecībā uz Eiropas Policijas dienesta 
(Eiropola) vadītāja vai valdes locekļu 
iecelšanu, pēc analoģijas piemēro 
Reglamenta 101. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir kļuvis lieks.

Grozījums Nr. 57

Reglaments
94. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

94. pants svītrots
Ieteikumi par policijas un tiesu iestāžu 

sadarbību krimināllietās
1. Komiteja, kas atbildīga par dažādiem 
aspektiem policijas un tiesu iestāžu 
sadarbībā krimināllietās, var sagatavot 
ieteikumus Padomei tajā jomā, uz kuru 
attiecas ES līguma VI sadaļa, kad tā ir 
saņēmusi Priekšsēdētāju konferences 
atļauju vai pamatojoties uz priekšlikumu 
[Reglamenta] 114. panta nozīmē.
2. Steidzamos gadījumos 1. punktā minēto 
atļauju var dot Parlamenta priekšsēdētājs, 
kurš var arī atļaut attiecīgās komitejas 
ārkārtas sanāksmes sasaukšanu.
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3. Šādā veidā formulētus ieteikumus 
iekļauj nākamās sesijas darba kārtībā. 
Pēc analoģijas piemēro 90. panta 
4. punktu.
(Sk. arī 114. pantam pievienoto 
komentāru.)

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir kļuvis lieks.

Grozījums Nr. 58

Reglaments
97. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Parlaments izveido Parlamenta 
dokumentu reģistru. Normatīvajiem 
dokumentiem un pārējiem pielikumā 
minētajiem dokumentiem saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001 ir tieša 
piekļuve ar Parlamenta dokumentu reģistra 
palīdzību. Atsauces uz citiem Parlamenta 
dokumentiem iespēju robežās iekļauj 
reģistrā.

3. Parlaments izveido Parlamenta 
dokumentu reģistru. Normatīvajiem 
dokumentiem un atsevišķiem citiem 
dokumentu veidiem saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001 ir tieša piekļuve ar 
Parlamenta dokumentu reģistra palīdzību. 
Atsauces uz citiem Parlamenta 
dokumentiem iespēju robežās iekļauj 
reģistrā.

Tos dokumentu veidus, kuriem ir tieša 
piekļuve, uzskaita Parlamenta
apstiprinātajā sarakstā, kas pievienots 
pielikumā. Šis saraksts neierobežo tiesības 
piekļūt dokumentiem, kas neietilpst 
uzskaitītajos dokumentu veidos.

Tos dokumentu veidus, kuriem ir tieša 
piekļuve, uzskaita Prezidija apstiprinātajā 
sarakstā, kas publiskots Parlamenta 
tīmekļa vietnē. Šis saraksts neierobežo 
tiesības piekļūt dokumentiem, kas 
neietilpst uzskaitītajos dokumentu veidos; 
šādi dokumenti ir pieejami pēc rakstiska 
pieteikuma iesniegšanas.

Tie Parlamenta dokumenti, kuriem nav 
tiešas piekļuves ar reģistra palīdzību, ir 
pieejami pēc rakstiska pieteikuma 
iesniegšanas.

Prezidijs var saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 pieņemt noteikumus, kuri 
nosaka veidus, kā dokumentiem var 
piekļūt, un šos noteikumus publicē 

Prezidijs var saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 pieņemt noteikumus, kuri 
nosaka veidus, kā dokumentiem var 
piekļūt, un šos noteikumus publicē 
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“Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums padara noteikumus par reģistra lietošanu elastīgākus un Reglamenta 
noteikumus — vienkāršākus. Ja to pieņems, tiks svītrots XV pielikums.

Grozījums Nr. 59

Reglaments
98. pants – 1. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Padome ir vienojusies par 
kandidātu Komisijas priekšsēdētāja 
amatam, Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
amata kandidātu teikt uzrunu un 
iepazīstināt Parlamentu ar savām 
politiskajām pamatnostādnēm. 
Programmas izklāstam seko debates.

1. Parlaments pēc Padomes priekšlikuma 
ievēlē Komisijas priekšsēdētāju ar 
deputātu balsu vairākumu. Ja kandidāts 
neiegūst vajadzīgo balsu vairākumu, 
priekšsēdētājs aicina Eiropadomi mēneša 
laikā ierosināt jaunu kandidatūru 
vēlēšanām saskaņā ar tādu pašu 
procedūru.

Padomi aicina piedalīties debatēs.

Or. en

Pamatojums

Tiek ņemtas vērā jaunās Parlamenta tiesības ievēlēt Komisijas priekšsēdētāju.

Grozījums Nr. 60

Reglaments
98. pants – 2. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Parlaments apstiprina vai noraida 
izvirzīto kandidatūru ar nodoto balsu 
vairākumu.
Balsošana notiek aizklāti. 2. Balsošana notiek aizklāti.
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Or. en

Pamatojums

Sk. 98. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 61

Reglaments
100.a pants (jauns) (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

100.a pants (*)
Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu 

izvirzīšana
Parlaments pēc atbildīgās komitejas 
priekšlikuma ieceļ savu kandidātu 
amatam komitejā, kura sastāv no 
septiņām personām un kuras uzdevums ir 
izvērtēt Tiesas tiesnešu un 
ģenerāladvokātu amatu kandidātu 
atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi jaunajiem uzdevumiem, kas Parlamentam paredzēti Tiesas amatu kandidātu 
izvirzīšanā.

Grozījums Nr. 62

Reglaments
103. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Komisijas, Padomes un Eiropadomes 
locekļi var jebkurā brīdī prasīt, lai 
Parlamenta priekšsēdētājs viņiem dod 
vārdu paziņojuma izteikšanai. Parlamenta 
priekšsēdētājs lemj, kad šo paziņojumu 
varēs izteikt un vai tam sekos plašas 

1. Eiropadomes priekšsēdētājs pēc katras 
sēdes sniedz ar to saistītu paziņojumu. 
Komisijas, Padomes un Eiropadomes 
locekļi var jebkurā brīdī prasīt, lai 
Parlamenta priekšsēdētājs viņiem dod 
vārdu paziņojuma izteikšanai. Parlamenta 
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debates vai arī būs atvēlētas trīsdesmit 
minūtes, kad deputāti varēs uzdot īsus un 
precīzus jautājumus.

priekšsēdētājs lemj, kad šo paziņojumu 
varēs izteikt un vai tam sekos plašas 
debates vai arī būs atvēlētas trīsdesmit 
minūtes, kad deputāti varēs uzdot īsus un 
precīzus jautājumus.

Or. en

Pamatojums

Noteikums pielāgots Eiropadomes priekšsēdētāja īpašajam statusam. 

Grozījums Nr. 63

Reglaments
114. pants – 1. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Politiskā grupa vai vismaz četrdesmit 
deputāti var iesniegt Padomei ieteikuma 
priekšlikumu par ES līguma V un 
VI sadaļas jautājumiem vai gadījumos, kad 
nav notikusi apspriešanās ar Parlamentu 
par kādu starptautisku nolīgumu, kā 
noteikts Reglamenta 83. un 84. pantā. 

1. Politiskā grupa vai vismaz četrdesmit 
deputāti var iesniegt Padomei ieteikuma 
priekšlikumu par Līguma par Eiropas 
Savienību V sadaļas jautājumiem vai 
gadījumos, kad nav notikusi apspriešanās 
ar Parlamentu par kādu starptautisku 
nolīgumu, kā noteikts Reglamenta 83. un 
84. pantā.

Or. en

Pamatojums

ES līguma VI sadaļas pašreizējos noteikumus par policijas un tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās aizstās LESD V sadaļas noteikumi, kuros noteikts, ka ar Parlamentu ir vismaz 
jāapspriežas par šiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 64

Reglaments
116. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Kad deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 

3. Kad deklarāciju ir parakstījis Parlamenta 
deputātu vairākums, Parlamenta 
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priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un parakstītāju vārdus publicē protokolā.

priekšsēdētājs par to informē Parlamentu 
un parakstītāju vārdus publicē protokolā un 
savukārt deklarāciju publicē pieņemtajos 
tekstos.

Or. en

Pamatojums

Reglamenta pielāgojums, lai ņemtu vērā, ka protokols un pieņemtie teksti ir divi dažādi 
dokumenti. Sk. jauno 172.a pantu (jauns).

Grozījums Nr. 65

Reglaments
116. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Sesijas beigās šo deklarāciju, norādot
parakstītāju vārdus, nodod deklarācijā 
minētajām iestādēm. To iekļauj tās sēdes 
protokolā, kuras laikā par to paziņoja. 
Protokola publicēšana norāda, ka 
procedūra ir beigusies.

4. Procedūra tiek pabeigta, sesijas beigās 
šo deklarāciju un parakstītāju vārdus 
nosūtot adresātiem.

Or. en

Pamatojums

Reglamenta pielāgojums, lai ņemtu vērā, ka protokols un pieņemtie teksti ir divi dažādi 
dokumenti. Sk. jauno 172.a pantu (jauns).

Grozījums Nr. 66

Reglaments
125. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

125. pants 125. pants
Parlamentu konference Parlamentu konference

Priekšsēdētāju konference ieceļ Parlamenta 
delegāciju locekļus jebkuram konventam,

Priekšsēdētāju konference ieceļ Parlamenta 
delegāciju locekļus jebkurai konferencei 
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konferencei vai līdzīgam pasākumam, kurā 
piedalās parlamentu pārstāvji, un piešķir tai 
pilnvaras saskaņā ar attiecīgajām 
Parlamenta rezolūcijām. Delegācija ievēlē 
vadītāju un vajadzības gadījumā vienu vai 
vairākus vadītāja vietniekus.

vai līdzīgam pasākumam, kurā piedalās 
parlamentu pārstāvji, un piešķir tai 
pilnvaras saskaņā ar attiecīgajām 
Parlamenta rezolūcijām. Delegācija ievēlē 
vadītāju un vajadzības gadījumā vienu vai 
vairākus vadītāja vietniekus.

Or. en

Pamatojums

Parlamenta pārstāvība Konventā ir noteikta 68.a pantā (jaunā).

Grozījums Nr. 67

Reglaments
142. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

142. pants 142. pants

Uzstāšanās laika sadale Uzstāšanās laika sadale un runātāju 
saraksts

1. Priekšsēdētāju konference var ierosināt, 
lai debatēs runātājiem iedala katram savu 
laiku. Par šo priekšlikumu Parlaments 
pieņem lēmumu bez debatēm.

1. Priekšsēdētāju konference var ierosināt, 
lai debatēs runātājiem iedala katram savu 
laiku. Par šo priekšlikumu Parlaments 
pieņem lēmumu bez debatēm.

1.a Deputāti var uzstāties tikai tad, ja 
Parlamenta priekšsēdētājs viņiem ir devis 
vārdu. Runātājs uzstājas no savas vietas 
un uzrunā Parlamenta priekšsēdētāju. Ja 
kāds runātājs novirzās no temata, 
Parlamenta priekšsēdētājs viņam par to 
aizrāda.
1.b Priekšsēdētājs īpaši iedalītā debašu 
laika pirmajai daļai var sagatavot 
runātāju sarakstu ar vienu vai vairākām 
runātāju kārtām, iekļaudams tajā visas 
politiskās grupas, kas vēlas izteikties, un 
ņemdams vērā to lielumu, kā arī vienu pie 
politiskajām grupām nepiederošo 
deputātu.

2. Uzstāšanās laiku sadala atbilstoši šādiem 
kritērijiem:

Šīs debašu daļas uzstāšanās laiku sadala 
atbilstoši šādiem kritērijiem:
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a) pirmo uzstāšanās laika daļu sadala 
vienlīdzīgi visām politiskajām grupām;

a) pirmo uzstāšanās laika daļu sadala 
vienlīdzīgi visām politiskajām grupām;

b) otro uzstāšanās laika daļu sadala 
politiskajām grupām proporcionāli 
deputātu skaitam tajās;

b) otro uzstāšanās laika daļu sadala 
politiskajām grupām proporcionāli 
deputātu skaitam tajās;

c) pie politiskajām grupām 
nepiederošajiem deputātiem piešķir 
kopumā tādu uzstāšanās laiku, kas ir 
aprēķināts, ņemot vērā katrai politiskajai 
grupai piešķirto laiku saskaņā ar a) un 
b) apakšpunktu.

c) pie politiskajām grupām 
nepiederošajiem deputātiem piešķir 
kopumā tādu uzstāšanās laiku, kas ir 
aprēķināts, ņemot vērā katrai politiskajai 
grupai piešķirto laiku saskaņā ar a) un 
b) apakšpunktu.

3. Ja vairākiem darba kārtības jautājumiem 
ir piešķirts kopējs uzstāšanās laiks, 
politiskās grupas paziņo Parlamenta 
priekšsēdētājam, cik daudz no tām 
piešķirtā laika tās paredz veltīt katram 
jautājumam. Parlamenta priekšsēdētājs 
nodrošina piešķirtā uzstāšanās laika 
ievērošanu.

3. Ja vairākiem darba kārtības jautājumiem 
ir piešķirts kopējs uzstāšanās laiks, 
politiskās grupas paziņo Parlamenta 
priekšsēdētājam, cik daudz no tām 
piešķirtā laika tās paredz veltīt katram 
jautājumam. Parlamenta priekšsēdētājs 
nodrošina piešķirtā uzstāšanās laika 
ievērošanu.

3.a Pārējo debatēm paredzēto laiku 
iepriekš īpaši nepiešķir. Taču
priekšsēdētājs var noteikt, ka deputāti 
uzstājas ne ilgāk kā vienu minūti. 
Priekšsēdētājs nodrošina — ciktāl tas 
iespējams —, ka pēc kārtas tiek uzklausīti 
runātāji ar dažādiem politiskajiem 
uzskatiem un no dažādām dalībvalstīm.
3.b Pēc pieprasījuma vārdu vispirms var 
piešķirt atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājam vai referentam un 
politisko grupu priekšsēdētājiem, kas 
vēlas izteikties savas politiskās grupas 
vārdā, vai runātājiem, kuri viņus aizstāj.
3.c Priekšsēdētājs, ja ir pārliecināts, ka tas 
neizjauks debašu kārtību, var dot vārdu 
deputātiem, kas cita deputāta uzstāšanās 
laikā, paceļot zilo kartīti, pauž vēlmi uzdot 
runātājam jautājumu, kurš nav ilgāks par 
pusminūti.

4. Uzstāšanās par sēdes protokolu, 
priekšlikumiem attiecībā uz procedūru, 
grozījumiem apstiprinātajā darba kārtības 
projektā vai grozījumiem darba kārtībā 
nepārsniedz vienu minūti.

4. Uzstāšanās par sēdes protokolu, 
priekšlikumiem attiecībā uz procedūru, 
grozījumiem apstiprinātajā darba kārtības 
projektā vai grozījumiem darba kārtībā 
nepārsniedz vienu minūti.
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4.a Parlamenta priekšsēdētājs, 
neierobežojot citas savas pilnvaras 
attiecībā uz disciplīnu, no sēžu 
stenogrammām var svītrot to deputātu 
uzstāšanās, kuri nav saņēmuši 
uzaicinājumu uzstāties vai kuri ir 
pārsnieguši viņiem atvēlēto uzstāšanās 
laiku.

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.

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.

6. Neskarot EK līguma 197. pantu, 
Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties 
ar Komisiju un Padomi par tām piemērotu 
uzstāšanās laika sadalījumu.

6.  Neskarot EK līguma 197. pantu, 
Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties 
ar Komisiju un Padomi par tām piemērotu 
uzstāšanās laika sadalījumu.

7. Deputāti, kas nav izteikušies debatēs, ne 
biežāk kā vienu reizi sesijā var iesniegt 
rakstisku deklarāciju, kura nepārsniedz 
divsimt vārdus, un to pievieno debašu 
stenogrammai.

7. Deputāti, kas nav izteikušies debatēs, ne 
biežāk kā vienu reizi sesijā var iesniegt 
rakstisku deklarāciju, kura nepārsniedz 
divsimt vārdus, un to pievieno debašu 
stenogrammai.

(Ja šo grozījumu pieņem, 141. un 
143. pants nav spēkā.)

Or. en

Pamatojums

There is currently considerable duplication and cross-referencing between Rules 141, 142 
and 143 and it would thus be desirable to consolidate them in a single rule.
This amendment would also recognise the traditional procedure of lists of speakers from 
Groups as the standard procedure for the start of debates, but allow for a "catch-the-eye" 
procedure at the end of debates.
The paragraphs of the proposed new Rule 142 correspond to the following paragraphs of the 
present Rules 141 - 143 :
Rule 142(1a)=141(1) 1st phrase + 141(2) 1st phrase
Rule 142(1b)=1st subparagraph : new
Rule 142(1b)=2nd subparagraph : 142(2) unchanged except "for this part of a debate"
Rule 142(3)=142(3) unchanged
Rule 142(3a) = new
Rule 142(3b) = 143(3)
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Rule 142(3c) = new
Rule 142(4) = 142(4) unchanged except the words "of proceedings"
Rule 142(4a)=141(3)
Rule 142(5)=142(5) unchanged
Rule 142(6)= 142(6) unchanged
Rule 142(7)= 142(7) unchanged
Rule 141(1) 1st phrase, 141(2) sd phrase, 141(4), 143(1), 143(2) and 143(4) are not 
incorporated into the new Rule 142

Grozījums Nr. 68

Reglaments
142. pants – 6. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 197. pantu, 
Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties 
ar Komisiju un Padomi par tām piemērotu 
uzstāšanās laika sadalījumu. 

6. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 230.  pantu, 
Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties 
ar Komisiju, Padomi un Eiropadomes 
priekšsēdētāju par tiem piemērotu 
uzstāšanās laika sadalījumu.

Or. en

(Šis punkts kļūst par 142. panta pēdējo punktu.)

Pamatojums

Pielāgošanās mainītajam Eiropadomes statusam.

Grozījums Nr. 69

Reglaments
156. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja kādam ziņojumam ir iesniegti vairāk 
nekā piecdesmit grozījumi izskatīšanai 
plenārsēdē, pēc apspriešanās ar atbildīgās 
komitejas priekšsēdētāju Parlamenta 
priekšsēdētājs var lūgt, lai komiteja sasauc 

Ja izskatīšanai plenārsēdē ir iesniegti 
vairāk nekā piecdesmit grozījumi kādam 
ziņojumam un pieprasījumi balsot pa 
daļām vai atsevišķi, pēc apspriešanās ar 
atbildīgās komitejas priekšsēdētāju 
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sanāksmi to izskatīšanai. Ja šajā posmā 
viena desmitā daļa komitejas locekļu nav 
nobalsojusi par šo grozījumu, to balsošanai 
plenārsēdē neizvirza.

Parlamenta priekšsēdētājs var lūgt, lai 
atbildīgā komiteja sasauc sanāksmi šo 
grozījumu vai pieprasījumu izskatīšanai. 
Ja šajā posmā viena desmitā daļa komitejas 
locekļu nav nobalsojusi par kādu 
grozījumu vai pieprasījumu balsot pa 
daļām vai atsevišķi, to balsošanai 
plenārsēdē neizvirza.

Or. en

Pamatojums

Šā panta mērķis ir vienkāršot plenārsēdē arī balsu skaitīšanu balsojumam pa daļām.

Grozījums Nr. 70

Reglaments
157. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Politiskā grupa vai vismaz četrdesmit 
deputāti var prasīt balsošanu pa daļām, ja 
teksts, par kuru jābalso, satur vairākus 
noteikumus, ja tas attiecas uz vairākiem 
jautājumiem vai arī ja to var sadalīt 
vairākās daļās, kurām katrai ir sava
loģiskā nozīme vai sava normatīvā vērtība.

1. Politiskā grupa vai vismaz četrdesmit 
deputāti var prasīt balsošanu pa daļām, ja 
teksts, par kuru jābalso, satur vairākus 
noteikumus, ja tas attiecas uz vairākiem 
jautājumiem vai arī ja to var sadalīt 
vairākās daļās, kurām ir atšķirīga nozīme 
vai normatīva vērtība.

Or. en

Pamatojums

Ir izrādījies, ka šis pants pašreizējā redakcijā ir pārāk ierobežojošs un neatbilst Parlamenta 
darba vajadzībām.

Grozījums Nr. 71

Reglaments
162. pants – 4. punkts – pirmā daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Aizklātajā balsošanā nodotās balsis 4. Ja vien nenotiek elektroniskā 
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skaita divi līdz seši balsu skaitītāji, kurus 
izlozē no deputātu vidus.

balsošana, aizklātajā balsošanā nodotās 
balsis skaita divi līdz astoņi balsu skaitītāji, 
kurus izlozē no deputātu vidus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek radīta iespēja iesaistīt vairāk balsu skaitītāju, lai, neraugoties uz lielāku 
deputātu skaitu, aizklātā balsošana noritētu raitāk.

Grozījums Nr. 72

Reglaments
172. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Katras sēdes protokolu ar Parlamenta 
pieņemtajiem lēmumiem un runātāju 
vārdiem izdala vismaz pusstundu pirms 
nākamās pēcpusdienas sēdes sākuma. 

1. Katras sēdes protokolu ar tās norises 
izklāstu, Parlamenta pieņemtajiem 
lēmumiem un runātāju vārdiem izdala 
vismaz pusstundu pirms nākamās 
pēcpusdienas sēdes sākuma.

Likumdošanas procedūrā par “lēmumiem” 
uzskata arī visus Parlamenta pieņemtos 
grozījumus, arī tad, ja saskaņā ar 
52. panta 1. punktu noraida Komisijas 
priekšlikumu vai saskaņā ar 61. panta 
3. punktu noraida Padomes kopējo nostāju.

Likumdošanas procedūrā par “lēmumiem” 
šā panta izpratnē uzskata arī visus 
Parlamenta pieņemtos grozījumus, arī tad, 
ja saskaņā ar 52. panta 1. punktu noraida 
Komisijas priekšlikumu vai saskaņā ar 
61. panta 3. punktu noraida Padomes 
nostāju.

Parlamenta pieņemtos tekstus izdala 
atsevišķi. Ja Parlamenta pieņemtajos 
normatīvajos tekstos ir grozījumi, publicē 
konsolidēto tekstu.
2. Katras pēcpusdienas sēdes sākumā 
priekšsēdētājs iesniedz Parlamentam 
apstiprināšanai iepriekšējās sēdes 
protokolu.

2. Katras pēcpusdienas sēdes sākumā 
priekšsēdētājs iesniedz Parlamentam 
apstiprināšanai iepriekšējās sēdes 
protokolu.

3. Ja protokolu apstrīd, vajadzības 
gadījumā Parlaments lemj, vai ņemt vērā 
pieprasītos grozījumus. Uzstāšanās laiks, 
lai izteiktos par protokolu, ir viena minūte.

3. Ja protokolu apstrīd, vajadzības 
gadījumā Parlaments lemj, vai ņemt vērā 
pieprasītos grozījumus. Uzstāšanās laiks, 
lai izteiktos par tematu, ir viena minūte.

4. Protokolu paraksta Parlamenta 
priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, un to 

4. Protokolu paraksta Parlamenta 
priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, un to 
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glabā Parlamenta arhīvā. Protokolu viena 
mēneša laikā publicē “Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī”.

glabā Parlamenta arhīvā. To publicē 
„Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Or. en

Pamatojums

Reglamenta pielāgojums, lai ņemtu vērā, ka protokols un pieņemtie teksti ir divi dažādi 
dokumenti, uz kuriem jāattiecina dažādi panti (sk. priekšlikumu par jauno 172.a pantu).

Grozījums Nr. 73

Reglaments
172.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

172.a pants
Pieņemtie teksti

1. Parlamenta pieņemto tekstu pagaidu 
redakciju izdala un publicē tūliņ pēc 
balsošanas. To glabā Parlamenta arhīvā.
2. Galīgo redakciju publicē „Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.
3. To leģislatīvo dokumentu galīgo 
redakciju, kurus Parlaments pieņēmis 
viens pats vai kopīgi ar citām iestādēm, 
sagatavo kā konsolidētu tekstu, kurā 
norādīti visi pieņemtie grozījumi.
4. Reglamenta 172. panta 2., 3. un 
4. punktu piemēro pēc analoģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 74

Reglaments
172.b pants (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

172.b pants
Galīgās juridiski lingvistiskās redakcijas 

sagatavošana
1. Tekstiem, ko Parlaments pieņēmis viens 
pats vai kopīgi ar citām iestādēm, 
sagatavo galīgo juridiski lingvistisko 
redakciju, un par to ir atbildīgs Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājs. Ja šādi teksti 
ir pieņemti saskaņā ar Parlamenta un 
Padomes panākto nolīgumu, galīgo 
redakciju sagatavo abu iestāžu 
kompetentie dienesti, cieši sadarbojoties 
un savstarpēji vienojoties.
2. Ja ir nepieciešami pielāgojumi, lai 
nodrošinātu teksta saskaņotību un 
kvalitāti atbilstīgi Parlamenta paustajai 
gribai, pēc analoģijas un kur vajadzīgs 
piemēro 204.a pantā noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šā panta 1. punkta pamatā ir 2007. gadā pieņemtā kopīgā deklarācija par koplēmuma 
procedūru.
Panta 2. punkta mērķis ir dot iespēju izdarīt pielāgojumus, kuri ir kas vairāk nekā 
acīmredzamo kļūdu izlabošana, un ir nepieciešami, lai nodrošinātu teksta saskaņotību. Tā kā 
piemēro 204.a pantā noteikto procedūru, šādus pielāgojumus var veikt tikai ar atbildīgās 
komitejas (un Parlamenta) apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 75

Reglaments
182.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

182.a pants
Komiteju koordinatori un ēnu referenti

1. Politiskās grupas deputāti un pie tām 
nepiederošie deputāti, būdami komitejas 
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locekļi, vienu deputātu no sava vidus var 
iecelt par koordinatoru.
2. Komitejas priekšsēdētājs, ja vajadzīgs, 
var sasaukt tās koordinatorus, lai 
sagatavotu komitejā pieņemamos 
lēmumus, it īpaši lēmumus par procedūru 
un lēmumus par referentu iecelšanu. 
Komiteja var pilnvarot koordinatorus 
pieņemt atsevišķus lēmumus, izņemot 
lēmumus par ziņojumu pieņemšanu. 
Komitejas priekšsēdētāja vietniekus var 
uzaicināt piedalīties komitejas 
koordinatoru sanāksmēs kā 
padomdevējus. Ja koordinatori nevar 
panākt vienprātību, jautājumu var izvirzīt 
balsošanai. Tādā gadījumā katra 
koordinatora nodoto balsu skaits ir 
vienāds ar to komitejas locekļu skaitu, 
kuri pārstāv attiecīgo politisko grupu vai 
pie politiskajām grupām nepiederošos 
deputātus.
3. Politiskās grupas un pie tām 
nepiederošie deputāti katram ziņojumam 
var iecelt ēnu referentu, lai sekotu 
attiecīgā ziņojuma izstrādes gaitai un 
komitejā meklētu kompromisa 
risinājumus savas grupas vai pie grupām 
nepiederošo deputātu vārdā. Ēnu 
referentu vārdus paziņo komitejas 
priekšsēdētājam. Komiteja pēc 
koordinatoru priekšlikuma var īpaši 
pieņemt lēmumu par ēnu referentu 
iesaistīšanu, cenšoties koplēmuma 
procedūrās panākt vienošanos ar Padomi.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ņemt vērā koordinatoru un ēnu referentu faktiskos pienākumus, tos 
definēt un oficiāli noteikt.
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Grozījums Nr. 76

Reglaments
184. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Katras komitejas sanāksmju protokolus 
izdala visiem komitejas locekļiem un tos 
apstiprina nākamās sanāksmes laikā.

Katras komitejas sanāksmju protokolus 
izdala visiem komitejas locekļiem un tos 
apstiprina.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošo termiņu bieži vien nav iespējams ievērot tehnisku iemeslu dēļ (tulkošanas 
termiņi utt.).

Grozījums Nr. 77

Reglaments
186. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komitejas sanāksmēm pēc analoģijas 
piemēro 11., 12., 13., 16., 17., 140., 141. 
pantu, 143. panta 1. punktu, 146., 148., 
150. līdz 153. pantu, 155. pantu, 157. panta 
1. punktu, 158., 159., 161., 162., 164. līdz 
167. pantu, 170. un 171. pantu.

Komitejas sanāksmēm pēc analoģijas 
piemēro 11., 12., 13., 16., 17., 34. līdz 
41. pantu, 140., 141. pantu, 143. panta 1. 
punktu, 146., 148., 150. līdz 153. pantu, 
155. pantu, 157. panta 1. punktu, 158., 
159., 161., 162., 164. līdz 167. pantu, 170. 
un 171. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 78

Reglaments
194. pants – virsraksts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ombuda iecelšana Ombuda ievēlēšana
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Or. en

Pamatojums

Tehnisks pielāgojums atbilstīgi Līguma redakcijai.

Grozījums Nr. 79

Reglaments
194. pants – 7. punkts (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

7. Izvēlēto kandidātu nekavējoties aicina 
nodot zvērestu Eiropas Kopienu Tiesā. 

7. Ievēlēto kandidātu nekavējoties aicina 
nodot zvērestu Eiropas Kopienu Tiesā.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks pielāgojums atbilstīgi Līguma redakcijai.

Grozījums Nr. 80

Reglaments
204. pants – ca daļa (jauna)

Spēkā esošais teksts Grozījums

ca) pamatnostādnes un rīcības kodeksi, ko 
pieņēmušas attiecīgās Parlamenta 
struktūrvienības (XVIa, XVIb un 
XVIe pielikums).

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz jauns pielikumu veids, kuri attiecas uz Parlamenta darbību, taču nav Reglamenta 
sastāvdaļa.
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Grozījums Nr. 81

Reglaments
IV pielikums – 2. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. pants svītrots
Likme

1. Ikviens deputāts saskaņā ar turpmāk 
noteikto kārtību var iesniegt 
priekšlikumus un izteikties par lēmumu 
noteikt jaunu maksimālo likmi.
2. Šādi priekšlikumi ir pieņemami, ja tie ir 
iesniegti rakstiski un ja tos ir parakstījuši 
vismaz četrdesmit deputāti, vai ja tie ir 
iesniegti politiskās grupas vai komitejas
vārdā.
3. Parlamenta priekšsēdētājs nosaka 
termiņu šādu priekšlikumu iesniegšanai.
4. Pirms šos priekšlikumus apspriež 
plenārsēdē, atbildīgā komiteja par tiem 
sagatavo ziņojumu.
5. Parlaments par šiem priekšlikumiem 
balso. 
Parlaments pieņem lēmumu ar tā 
deputātu vairākumu un trīs piektdaļām 
nodoto balsu.
Ja Padome ir paziņojusi Parlamentam par 
tās piekrišanu noteikt jaunu likmi, 
Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē 
paziņo, ka grozītā likme ir pieņemta.
Pretējā gadījumā Padomes nostāju nodod 
atbildīgajai komitejai.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums kļūst lieks.
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Grozījums Nr. 82

Reglaments
IV pielikums – 5. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Padomes apspriežu rezultātu izskatīšana -

otrais posms
1. Ja Padome ir labojusi vienu vai 
vairākus Parlamenta pieņemtos 
grozījumus, tekstu ar Padomes 
izdarītajiem labojumiem nodod 
atbildīgajai komitejai.
2. Ikviens deputāts saskaņā ar turpmāk 
noteikto kārtību var iesniegt Padomes 
labotā teksta grozījumu projektus un 
izteikties par tiem.
3. Šādi grozījumu projekti ir pieņemami, 
ja tie ir iesniegti rakstiski, ja tos ir 
parakstījuši vismaz četrdesmit deputāti vai
ja tie ir iesniegti komitejas vārdā, un ja ir 
ievērots ieņēmumu un izdevumu līdzsvara 
princips. Reglamenta 46. panta 5. punktu 
nepiemēro.
Ir pieņemami tikai tie grozījumu projekti, 
kuri attiecas uz Padomes laboto tekstu.
4. Parlamenta priekšsēdētājs nosaka 
grozījumu projektu iesniegšanas termiņu.
5. Atbildīgā komiteja izsakās par Padomes 
labotajiem tekstiem un sniedz atzinumu 
par šo tekstu grozījumu projektiem.
6. Neskarot 3. panta 4. punkta otrās daļas 
noteikumus, plenārsēdē balso par 
Padomes laboto tekstu grozījumu 
projektiem. Parlaments pieņem lēmumu 
ar tā deputātu vairākumu un trīs 
piektdaļām nodoto balsu. Ja šos 
grozījumu projektus pieņem, Padomes 
laboto tekstu noraida. Ja tos noraida, 
uzskata, ka ir pieņemts Padomes labotais 
teksts.
7. Par Padomes apspriežu pārskatu 
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saistībā ar Parlamenta pieņemtajiem 
ierosinātajiem labojumiem notiek debates, 
kuru nobeigumā var balsot par rezolūcijas 
priekšlikumu.
8. Ja šajā pantā noteiktā procedūra ir 
pabeigta un ja 6. panta noteikumi ir 
izpildīti, Parlamenta priekšsēdētājs 
plenārsēdē paziņo, ka budžets ir pieņemts 
galīgajā variantā. Parlamenta 
priekšsēdētājs nodrošina tā publicēšanu 
“Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums kļūst lieks.

Grozījums Nr. 83

Reglaments
IV pielikums – 6. pants (*)

Spēkā esošais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Pilnīgs noraidījums

1. Ja tam ir svarīgi iemesli, kāda komiteja 
vai vismaz četrdesmit deputāti var iesniegt 
priekšlikumu noraidīt budžeta projektu 
kopumā. Šis priekšlikums ir pieņemams, 
ja tas ir iesniegts kopā ar rakstisku 
pamatojumu un Parlamenta 
priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. 
Noraidījuma iemesli nedrīkst būt 
pretrunīgi.
2. Atbildīgā komiteja sniedz atzinumu par 
šādu priekšlikumu, pirms par to balso 
plenārsēdē.
Parlaments pieņem lēmumu ar tā 
deputātu vairākumu un divām trešdaļām 
nodoto balsu. Ja priekšlikumu pieņem, 
budžeta projektu kopumā nodod atpakaļ 
Padomei.
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Or. en

Pamatojums

Šis noteikums kļūst lieks.

Adlib Express Watermark


	755684lv.doc

