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1. PIENĀKUMU SADALE PLENĀRSĒDĒ 
 
1.1. PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
 
Parlamenta priekšsēdētāja pienākumi (22. pants) 
 
Parlamenta priekšsēdētājs vada visu Parlamenta un tā struktūrvienību darbu, un viņam ir visas 
pilnvaras, kas vajadzīgas, lai vadītu Parlamenta apspriedes un nodrošinātu to pienācīgu norisi. 
 
Vadot sēdes, priekšsēdētājs atklāj, pārtrauc un slēdz sēdi, nodrošina Reglamenta ievērošanu, uz tur 
kārtību, dod vārdu, paziņo par debašu slēgšanu, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas 
rezultātus. 
 
Parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšana (15. un 16. pants) 
 
Parlamenta priekšsēdētāju ievēlē aizklātā balsošanā. Kandidatūras izvirza ar kandidātu piekrišanu, un 
tās drīkst izvirzīt tikai politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu. 
Pirms katras balsošanas kārtas kandidātu vārdus iesniedz deputātam, kurš saskaņā ar 14. pantu uz 
laiku pilda priekšsēdētāja pienākumus un kurš tos paziņo Parlamentam. Ja pēc trim balsošanas kārtām 
neviens kandidāts nav saņēmis absolūtu nodoto balsu vairākumu, ceturtajā balsošanas kārtā piedalās 
tikai tie divi kandidāti, kas trešajā kārtā ieguvuši vislielāko balsu skaitu. Ja abi kandidāti saņēmuši 
vienādu balsu skaitu, par ievēlētu pasludina gados vecāko kandidātu. Tiklīdz priekšsēdētājs ir ievēlēts, 
pagaidu priekšsēdētājs sēdes vadīšanu nodod viņam. Atklāšanas runu var teikt tikai ievēlētais 
Parlamenta priekšsēdētājs. 

 
1.2. PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKI 
 
Priekšsēdētāja vietnieku pienākumi (23. pants) 
 
Priekšsēdētāja vietnieki aizvieto priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā vai citā priekšsēdētāja 
aizņemtības gadījumā, vai tad, ja priekšsēdētājs vēlas piedalīties debatēs.  
 
Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (15. un 17. pants) 
 
Priekšsēdētāja vietniekus ievēlē pēc tam, kad ievēlēts priekšsēdētājs. Ir jāaizpilda četrpadsmit šī amata 
vietas. Priekšsēdētāja vietniekus ievēlē aizklātā balsošanā. Kandidatūras izvirza ar kandidātu 
piekrišanu, un tās drīkst izvirzīt tikai politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo 
obligāto minimumu. 
 
Ja izvirzīto kandidātu skaits nepārsniedz aizpildāmo vietu skaitu un ja politiskā(s) grupa(s) vai deputāti, 
kuru skaits sasniedz vismaz augsto obligāto minimumu, nepieprasa aizklātu balsošanu, kandidātus var 
ievēlēt ar aklamāciju. Šādā gadījumā priekšsēdētāja vietnieku hierarhisko secību nosaka aizklātā 
balsošanā. Ja vienā balsošanas kārtā jāievēlē vairāk nekā viena amatpersona, vēlēšanu zīme ir derīga 
tikai tad, ja nodota vairāk nekā puse pieejamo balsu. 
 
Kandidātus, kuri pirmajā balsošanas kārtā saņēmuši absolūtu nodoto balsu vairākumu, pasludina par 
ievēlētiem par viņiem nodoto balsu skaita secībā. Ja pēc pirmās balsošanas kārtas paliek neaizpildītas 
amata vietas, tiek rīkota otrā balsošanas kārta. Ja nepieciešama arī trešā balsošanas kārta, kandidātus 
atlikušajās brīvajās vietās ievēlē ar relatīvu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, par ievēlētiem 
pasludina gados vecākos kandidātus. 
 

1.3. AMATA PILNVARU LAIKS 
 
Amata pilnvaru laiks: ilgums (19. pants) 
 
Priekšsēdētāja un viņa vietnieku amata pilnvaru laiks ir divarpus gadi. 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-022+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-016+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-014+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-023+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-017+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-019+DOC+XML+V0//LV


 

 

Amata pilnvaru laiks: brīvas amata vietas (20. pants) 
 
Ja jāaizstāj Parlamenta priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, jauno priekšsēdētāju vai vietnieku ievēlē 
saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem noteikumiem. Atbrīvojoties Parlamenta priekšsēdētāja vietai, 
priekšsēdētāja funkcijas līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai pilda priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 

 

1.4. PAGAIDU PRIEKŠSĒDĒTĀJS (14. pants) 

 
Līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai sēdi vada iepriekšējais priekšsēdētājs vai, ja tas nav iespējams, kāds 
no iepriekšējiem priekšsēdētāja vietniekiem hierarhiskā secībā, vai — viņu prombūtnē — deputāts, kas 
visilgāk bijis amatā. Kad sēdi vada pagaidu priekšsēdētājs, apspriest var tikai tos jautājumus, kas 
attiecas uz Parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu un deputātu pilnvaru pārbaudi.  

 
1.5. PREZIDIJS 
 
Prezidija sastāvs (24. pants) 
 
Prezidiju veido Parlamenta priekšsēdētājs un četrpadsmit priekšsēdētāja vietnieki. Kvestori ir Prezidija 
locekļi ar padomdevēja tiesībām. 
 
Prezidija pienākumi (25. pants) 
 
Prezidijs pieņem finansiālus, organizatoriskus un administratīvus lēmumus par deputātiem un lēmumus 
par Parlamenta, tā sekretariāta un struktūrvienību iekšējo organizāciju. Tas arī risina jautājumus, kas 
attiecas uz sēžu norisi. 
 

1.6. PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCE 
 
Priekšsēdētāju konferences sastāvs (26. pants) 
 
Priekšsēdētāju konferenci veido Parlamenta priekšsēdētājs un politisko grupu priekšsēdētāji. 
Parlamenta priekšsēdētājs uzaicina vienu deputātu, kas pārstāv pie politiskajām grupām nepiederošos 
deputātus, piedalīties Priekšsēdētāju konferences sanāksmēs, kurās minētais deputāts piedalās bez 
balsstiesībām. 
 
Priekšsēdētāju konferences pienākumi (27. pants) 
 
Priekšsēdētāju konference līdzās citiem pienākumiem lemj par Parlamenta darba organizēšanu un par 
jautājumiem, kas saistīti ar likumdošanas plānošanu. Tā pieņem Parlamenta sesiju darba kārtības 
projektus un galīgos darba kārtības projektus. 
 

1.7. KOMITEJU PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCE (29. un 157. pants) 
 
Komiteju priekšsēdētāju konferenci veido visu pastāvīgo un pagaidu komiteju priekšsēdētāji. Komiteju 
priekšsēdētāju konference sniedz ieteikumus Priekšsēdētāju konferencei attiecībā uz sesiju darba 
kārtību sagatavošanu. 
 

1.8. DEPUTĀTI 

Vietu sadalījums sēžu zālē (37. pants) 
 
Priekšsēdētāju konference lemj par vietu sadalījumu sēžu zālē politiskajām grupām, pie politiskajām 
grupām nepiederošajiem deputātiem un Eiropas Savienības iestādēm. 
 
Vietu izkārtojuma plāns 
 

Pirms katras sesijas izplata un plenārsēdes tīmekļa vietnē publicē aktualizētu vietu izkārtojuma plānu. 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-020+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-014+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-024+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-025+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-026+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-027+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-029+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-037+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html


 

 

1.9. POLITISKĀS GRUPAS (33. pants) 
 
Deputāti var apvienoties politiskajās grupās saskaņā ar savu politisko pārliecību. Politiskajā grupā ir 
jābūt vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu ievēlētiem deputātiem. Lai izveidotu politisko grupu, tajā jābūt 
vismaz 23 deputātiem. 
 
Ikviens deputāts var darboties tikai vienā politiskajā grupā. 

 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-033+DOC+XML+V0//LV


 

 

2. PLENĀRSESIJU ORGANIZĀCIJA 

 
Parlaments katru mēnesi tiekas Strasbūrā četras dienas ilgā sesijā, kas ilgst no pirmdienas līdz 
ceturtdienai. Papildu sesijas notiek arī Briselē. 
 
Katrai sesijai tiek sagatavota darba kārtība. 

 
2.1. PARLAMENTA GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS 
 
Parlamenta sasaukums (153. pants) 
 
Parlamenta sasaukums sakrīt ar deputātu pilnvaru laiku, kas ilgst piecus gadus. 
 
Parlamenta sasaukšana (154. pants) 
 
Parlaments bez īpaša paziņojuma sanāk katru gadu marta otrajā otrdienā un nosaka, cik ilgi būs 
pārtraukumi starp gadskārtējām sesijām. Turklāt Parlaments bez īpaša paziņojuma sanāk pirmajā 
otrdienā pēc tam, kad ir pagājis viens mēnesis kopš Eiropas Parlamenta ievēlēšanas. 
 
Priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc deputātu vairākuma, Komisijas vai Padomes pieprasījuma 
var sasaukt Parlamentu arī ārpus kārtas. 
 
Parlamenta sesiju grafiks 
 
Parlamenta sesiju ikgadējo grafiku pieņem plenārsēdē.  
 
Gadskārtējās sesijas, sesijas, sēdes (153. pants) 
 
Gadskārtējā sesija ilgst vienu gadu. Sanāksmes, kurās Parlaments parasti tiekas katru mēnesi, sauc 
par sesijām. Sesijas sīkāk iedala sēdēs, kas ilgst vienu dienu. 
 
Vienlaikus ar plenārsēdi notiekošas sanāksmes 
 
Tā kā plenārsēdes ir galvenais Parlamenta deputātu forums, vienlaikus ar tām parasti nedrīkst notikt 
citas sanāksmes. 

 
 
2.2. DARBA KĀRTĪBA 
 
Darba kārtība 
 
Katrai sesijai publicē: 

darba kārtības projektu; 
galīgo darba kārtības projektu; 

darba kārtību. 

Darba kārtības projekts (157. pants) 
 
Gaidāmās sesijas darba kārtības projektu pieņem Priekšsēdētāju konference savā priekšpēdējā 
sanāksmē pirms attiecīgās sesijas. To tulko, izdrukā un izplata visās oficiālajās valodās un publicē 
plenārsēdes tīmekļa vietnē. 
 
Galīgais darba kārtības projekts (157. pants) 
 
Izskatījusi politisko grupu ierosinātos darba kārtības projekta grozījumus, 
Priekšsēdētāju konference savā pēdējā sanāksmē pirms attiecīgās sesijas pieņem galīgo darba 
kārtības projektu.  
 
Galīgo darba kārtības projektu tulko, izdrukā un izplata visās oficiālajās valodās un publicē plenārsēdes 
tīmekļa vietnē. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-153+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-154+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-153+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html


 

 

 
Darba kārtības pieņemšana (158. pants) 
 
Katras sesijas sākumā Parlaments pieņem sesijas darba kārtību. Komiteja, politiskā grupa vai deputāti, 
kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var ierosināt tajā grozījumus. Grozījumu 
priekšlikumi jāiesniedz Parlamenta priekšsēdētājam vismaz vienu stundu pirms sesijas atklāšanas. 
Attiecībā uz katru ierosināto grozījumu priekšsēdētājs var dot vārdu tā iesniedzējam un vienam 
runātājam, kas iebilst pret grozījuma priekšlikumu. Uzstāšanās laiks abos gadījumos ir ne vairāk kā 
viena minūte. 
 
Šādi pieņemtā darba kārtība ietver: 
 
norādi uz dažādām Parlamenta procedūrām (izklāstot secību, kādā notiks balsošana par darba 
kārtības punktiem); 
debašu un citu jautājumu sarakstu; 
sīkāku informāciju par katru jautājumu (atsauces dokumenti un procedūra);  

uzstāšanās ilgumu; 
ar darba kārtības jautājumiem saistīto dokumentu iesniegšanas termiņus un termiņus, kādos 
jāiesniedz pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un/vai pēc saraksta.  
 
Darba kārtību tulko, izdrukā un izplata visās oficiālajās valodās un publicē plenārsēdes tīmekļa vietnē. 
 
Darba kārtības grozīšana 
 
Reglaments paredz, ka pieņemto darba kārtību var grozīt tikai šādos trijos gadījumos: 
 
ja ir iesniegts pieprasījums steidzamā kārtā izskatīt kādu likumdošanas priekšlikumu (163. pants); 

ja ir iesniegts priekšlikums attiecībā uz procedūru (sk. 197., 198., 199., 200. un 201. pantu); 
ja to ir ierosinājis Parlamenta priekšsēdētājs (Parlamenta priekšsēdētājs parasti ar šādu priekšlikumu 
nāk klajā tikai tad, ja ir panākta vienošanās ar politiskajām grupām). 
 
Ja pieprasījums grozīt darba kārtību tiek noraidīts, to nevar iesniegt atkārtoti tās pašas sesijas laikā.  

 

2.3. DEBATES 
 
Grafiks 
 
Plenārsēdes debašu tiešraidei var sekot līdzi plenārsēdes tīmekļa vietnē. Gaidāmo debašu 
provizoriskais grafiks un runātāju saraksts tiek publicēts un atjaunināts reāllaikā.  
 
Debašu vai balsošanas atlikšana (200. pants) 
 
Sākoties debatēm, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 
var iesniegt priekšlikumu atlikt debates līdz noteiktai dienai un laikam. Nodoms ierosināt debašu 
atlikšanu ir jāpaziņo Parlamenta priekšsēdētājam vismaz 24 stundas iepriekš, un Parlamenta 
priekšsēdētājs par to nekavējoties informē Parlamentu. Ja priekšlikumu noraida, to nevar ierosināt 
atkārtoti tās pašas sesijas laikā. 
 
Priekšlikumu atlikt balsošanu var iesniegt politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo 
obligāto minimumu, pirms balsošanas vai tās laikā, un par šādu nodomu nav jāpaziņo iepriekš. Par 
šādu priekšlikumu balso nekavējoties. 
 
Debašu slēgšana (199. pants) 
 
Parlamenta priekšsēdētājs var ierosināt vai politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz  vismaz 
zemo obligāto minimumu, var prasīt, lai debates tiktu slēgtas, pirms ir izteikušies visi runātāju sarakstā 
iekļautie runātāji.  Par šādu priekšlikumu vai pieprasījumu balso nekavējoties. 
 
Ja priekšlikumu vai pieprasījumu pieņem, izteikties var tikai pa vienam deputātam no tām politiskajām 
grupām, no kurām attiecīgajās debatēs vēl nav uzstājies neviens runātājs. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-158+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-163+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-197+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-198+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-199+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-200+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-201+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-200+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-199+DOC+XML+V0//LV


 

 

 
Ja priekšlikums vai pieprasījums slēgt debates tiek noraidīts, to atkārtoti ierosināt to pašu debašu laikā 
var tikai priekšsēdētājs. 
 
Saskaņā ar 174. pantu priekšsēdētājam ir tiesības izbeigt pārmērīgi daudzu priekšlikumu iesniegšanu, 
piemēram, attiecībā uz Reglamenta neievērošanu, procedūru, balsojuma skaidrojumiem un 
pieprasījumiem balsot atsevišķi, pa daļām vai pēc saraksta, ja viņš i r pārliecināts, ka minēto 
priekšlikumu vai pieprasījumu nepārprotams mērķis un iespējamais iznākums ir Parlamenta procedūru 
ilgstoša un nopietna traucēšana vai deputātu tiesību ierobežošana. 

 

2.4. TERMIŅI 
 
Grozījumu iesniegšanas termiņi 
 
Grozījumu iesniegšanas termiņš tekstiem, par kuriem balso plenārsēdē, parasti ir trešdien plkst. 13.00 
iepriekšējā nedēļā pirms Strasbūras un Briseles sesijām. 
 
Sesijas laikā var pieņemt citus termiņus, it īpaši saistībā ar jauniem 
darba kārtības projektā vai pašā darba kārtībā iekļautiem punktiem. 
 
Termiņus publicē attiecīgās sesijas darba kārtībā un plenārsēdes tīmekļa vietnē. 

Termiņi, kādos jāiesniedz pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām vai pēc saraksta 
 
Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt 
pieprasījumus balsot atsevišķi, pa daļām vai pēc saraksta. Ja Parlamenta priekšsēdētājs nav noteicis 
citu termiņu, šāds pieprasījums jāiesniedz rakstiski ne vēlāk kā iepriekšējā vakarā pirms balsošanas. 
Katra politiskā grupa vienā sesijā var iesniegt ne vairāk kā simt pieprasījumu balsot pēc saraksta.  
 
Balsojot par ziņojumiem, Parlaments balso pēc saraksta ikreiz, kad lēmumu par ziņojumu paredzēts 

pieņemt ar vienu balsojumu, un/vai veicot galīgo balsojumu (188. pants). Minētais neattiecas uz 
ziņojumiem ar deputāta imunitāti saistītajās procedūrās (8. panta 2. punkts) un 9. panta 4., 7., un 

9. punkts). 

Ar likumdošanas procedūrām saistītie termiņi 
 
Ar likumdošanas procedūru īstenošanu saistītos termiņus paziņo priekšsēdētājs, un tie ir saistoši. 
Reglamentā noteiktos termiņus parlamentārajām procedūrām var aplēst, pamatojoties uz šiem 
paziņojumiem. Detalizēts paziņojumu izklāsts ir pieejams attiecīgās sēdes protokolā.  
 

 
2.5. STEIDZAMI GADĪJUMI (163. pants) 
 
Parlamenta priekšsēdētājs, komiteja, politiskā grupa, deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo 
obligāto minimumu, Komisija vai Padome var pieprasīt, lai Parlaments rīkotu tam iesniegta priekšlikuma 
steidzamu apspriešanu. Šāds pieprasījums jāiesniedz rakstiski, izklāstot pamatojumu.  
 
Balsošana par šādu pieprasījumu notiek nākamās sēdes sākumā pēc sēdes, kuras laikā par šo 
pieprasījumu paziņots. Pirms balsošanas vārdu var dot tikai pieprasījuma iesniedzējam, vienam 
oponentam, kā arī atbildīgās komitejas priekšsēdētājam un/vai referentam, katram runātājam atvēlot 
ne vairāk kā trīs minūtes. Parlamenta priekšsēdētājs nosaka laiku, kad steidzamos jautājumus 
apspriedīs un kad par tiem balsos. 
 
Skatīt arī “Procedūra, ja nav grozījumu un debašu” (5.3. sadaļā “Balsošanas procedūra”) un 
“Grozījumi — vienkāršota procedūra” (5.1. sadaļā “Grozījumi”). 

 
 
  

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
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2.6. SVINĪGĀS SĒDES 
 
Svinīgās sēdes tiek noturētas saistībā ar valsts vadītāja vai reliģiska līdera oficiālu vizīti Eiropas 
Parlamentā, kura notiek pēc Parlamenta priekšsēdētāja uzaicinājuma, priekšsēdētājam iepriekš 
apspriežoties ar Priekšsēdētāju konferenci. 
 
Oficiālais viesis sēž prezidija tribīnē pa labi no priekšsēdētāja. Pēc priekšsēdētāja teiktajiem 
apsveikuma vārdiem oficiālais viesis uzrunā Parlamentu no sēžu zāles centrālās tribīnes.  
 
Uzrunai Parlamenta svinīgajā sēdē parasti tiek atvēlētas 30 minūtes, un tā notiek pirms balsošanas 
laika. 
 
Saharova balva 
 
Eiropas Parlamenta Saharova balva par domas brīvību tika izveidota 1988. gadā.  Balva tiek piešķirta 
par izcilu ieguldījumu cīņā par cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē, pievēršot uzmanību cilvēktiesību 
pārkāpumiem un sniedzot atbalstu balvas saņēmējiem un viņu darbībai. Šī balva katru gadu tiek 
piešķirta svinīgā Parlamenta sēdē, kas parasti notiek decembrī. 
 
Saharova balvas piešķiršanas programma ir organizēta un strukturēta līdzīgā veidā kā oficiālās vizītes. 

  



 

 

3. SANĀKŠANAS VIETA, SĒŽU ZĀLE, BALKONI 
 
Parlaments katru mēnesi tiekas Strasbūrā četras dienas ilgā sesijā (no pirmdienas līdz ceturtdienai). 
Papildu sesijas notiek arī Briselē. Katrai sesijai tiek sagatavota darba kārtība.  
 
Piekļuve sēžu zālei 
 
Saskaņā ar 166. pantu sēžu zālē drīkst ienākt tikai Parlamenta deputāti, Komisijas un Padomes locekļi, 
Parlamenta ģenerālsekretārs, darbinieki, kuru klātbūtne nepieciešama darba pienākumu veikšanai, un 
Parlamenta priekšsēdētāja uzaicinātas personas. 
 
Politisko grupu darbiniekiem sēžu zālē piešķir noteiktu vietu skaitu. Viņi sēžu zālē drīkst ienākt vienīgi 
tad, kad ir jāpalīdz deputātiem veikt viņu pienākumus sēžu zālē, un viņiem ir jāuzrāda attiecīga 
caurlaide, kas visu laiku jānēsā redzamā veidā. 
 
Parlamenta ierēdņi drīkst ienākt sēžu zālē tikai izņēmuma gadījumos un vienīgi tad, kad ir jāpalīdz 
deputātiem veikt viņu pienākumus sēžu zālē. Viņiem ir jāuzrāda attiecīga caurlaide, kas visu laiku 
jānēsā redzamā veidā. Ar Parlamenta darbu saistītus dokumentus drīkst izdalīt tikai Parlamenta 
tehniskie darbinieki sēdes vadītāja pārraudzībā. 
 
Grupu apmeklējumu pieteikšana 
 
Pieteikumus grupu apmeklējumiem var nosūtīt uz turpmāk norādītajām adresēm: 
 
apmeklējumiem Briselē un Strasbūrā plenārsēžu norises laikā — 
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
Visits and Seminars 

PHS 01C003 
rue Wiertz 60 
1047 Brussels 

BELGIUM 
Tālr.: +32/2 283 20 51  

E-pasts: visit@europarl.europa.eu 
 

apmeklējumiem Strasbūrā laikā, kad plenārsēdes nenotiek — 
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
Strasbourg Conference and Visitor Services Unit (CVU) 

1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 9104 

67070 Strasbourg Cedex 
FRANCE 

Tālr.: +33 3 88 1 72007 / 720 08 / 73 124 

E-pasts: VisitesStrasbourg@europarl.europa.eu 
 

Papildu informācija: https://www.europarl.europa.eu/visiting/lv/visitor-offer 

 
Piekļuve balkoniem 
 
Parlamenta debates ir publiskas, izņemot gadījumus, kad asambleja pieņem pretēju lēmumu. Balkonos 
drīkst ielaist tikai personas, kuras saņēmušas Parlamenta priekšsēdētāja vai attiecīgo 
Ģenerālsekretariāta dienestu atļauju. 
 
Protokola nodaļa rezervē vietas diplomātu balkonā oficiālām delegācijām, diplomātiskā korpusa 
pārstāvjiem, valstu parlamentu deputātiem un citām ievērojamām personām. Pieteikumi iekļūšanai  
Parlamentā jāiesniedz Prezidentūras ģenerāldirektorāta Protokola nodaļai. Balkonā oficiāliem viesiem 
paredzētajās vietās parasti ielaiž tikai iepriekš minētās personas.  
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-166+DOC+XML+V0//LV
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Iekļūšanu preses pārstāvjiem paredzētajos balkonos reglamentē noteikumi par fotogrāfu un televīzijas 
grupu darbu Parlamenta telpās. Akreditētiem preses pārstāvjiem ir pastāvīgi rezervētas vietas. 
 
Pastāvīgi rezervētas vietas ir arī finansiāli atbalstītām un citām apmeklētāju grupām. Pieteikumi 
iekļūšanai balkonos ir jāiesniedz Komunikācijas ģenerāldirektorāta Apmeklējumu un semināru nodaļai. 
Atļaujas ir derīgas uz noteiktu laiku, kas nav ilgāks par stundu.  
 
Deputātu uzaicinātās grupas, kurās ir mazāk par deviņiem apmeklētājiem, un citus apmeklētājus 
balkonos ielaiž tad, ja ir brīvas vietas. Šiem apmeklētājiem nepieciešamas Drošības nodaļas 
Akreditācijas centra izsniegtas caurlaides. Caurlaides izsniedz tikai uz attiecīgās dienas sēdi, un to 
maksimālais derīguma termiņš ir viena diena. Caurlaides ir jāuzrāda pēc pieprasījuma. 
 
Individuālie apmeklētāji var sekot sesijas norisei ne ilgāk kā vienu stundu. Šie apmeklējumi notiek rindas 
kārtībā. Strasbūrā individuālie apmeklētāji var ne ilgāk kā vienu stundu vērot debates apmeklētāju 
balkonā pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 
plkst. 15.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. 
 
Parlamenta ierēdņus, politisko grupu darbiniekus, deputātu palīgus un ilgtermiņa apmeklētājus sēžu 
zālē ielaiž atkarībā no brīvo vietu skaita balkonos. Ja nepieciešams, viņu rīcībā var nodot atsevišķu 
telpu, kur iespējams vērot tiešraidi no sēžu zāles. 
 
Protokola dienests un Apmeklējumu un semināru nodaļa savlaicīgi nodod Plenārsēžu organizēšanas 
un pārraudzības nodaļai detalizētu informāciju par balkonos esošajām oficiālajām delegācijām vai 
apmeklētāju grupām, lai sēdes vadītājs būtu informēts par klātesošajām personām. 
 
Svinīgo sēžu laikā attiecībā uz piekļuvi diplomātu un apmeklētāju balkoniem var ieviest īpašus 
pasākumus. 
 
Uzvedība sēžu zālē 
 
Sēžu zāles balkonos ielaistās personas paliek savās sēdvietās un ievēro klusumu. Atrodoties balkonos, 
ir jāatturas no jebkādām darbībām, kas kaitē Parlamenta reputācijai vai var traucēt plenārsēdes darbu. 
 
Ir aizliegts izrādīt piekrišanu vai neapmierinātību (166. pants), kā arī fotografēt (izņemot gadījumus, kad 
iepriekš ir saņemta atļauja, turklāt nedrīkst lietot papildu apgaismojuma ierīces vai zibspuldzi). 
 
Sēžu zāles balkonos ir aizliegts lietot mobilos tālruņus, smēķēt, ēst un dzert. 
 
Kad plenārsēdē izsludina klusuma brīdi, balkonos klātesošajām personām ir jāpieceļas.  
 
Balkonos klātesošās personas tiks informētas par Parlamenta uzvedības noteikumiem, kas viņām ir 
jāievēro. Parlamenta darbinieki, kas atbild par balkoniem, var izteikt aizrādījumus vai, ja nepieciešams, 
izraidīt jebkuru personu, kuras apģērbs vai uzvedība neatbilst šiem noteikumiem. 
 
Filmēšana 
 
Televīzijas un kino operatoriem, kā arī fotogrāfiem sesiju laikā ir pastāvīga iespēja iekļūt preses 
pārstāvjiem paredzētajos balkonos ar skatu uz sēžu zāli.  
 
Caurlaidi ar burtu “T” (Tribune = balkons), izsniedz Preses dienesta Audiovizuālās informācijas nodaļa 
uz katru sesiju. 
 
Balkonos ir aizliegts lietot papildu apgaismojuma ierīces un zibspuldzi. 
 

4. DEBAŠU ORGANIZĒŠANA UN NORISE 

Plenārsēžu struktūru galvenokārt veido debatēm un balsošanai atvēlētie laiki (sīkāku informāciju par 
balsošanu skatīt 5. nodaļā “Balsošanas organizēšana un norise”). 
 
Prioritārās debates ir debates, kuras Priekšsēdētāju konference ir noteikusi par politiski ļoti nozīmīgām, 
un bieži tās notiek Strasbūrā trešdienu rītos. Prioritāro debašu laikā nedrīkst vienlaikus rīkot citas 
sanāksmes. 
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4.1. DEBAŠU VEIDI 
 
Komiteju ziņojumi (plašās debates) 
 
Par ziņojumu vispirms rīko debates, un pēc tam par to notiek balsošana. Plašās debates parasti ir 
strukturētas šādi: 
 
referents(-i); 

Padome (ja tā piedalās); 
Komisija; 
atzinumu sagatavotāji; 

runātāju sarakstā iekļautie runātāji; 
brīvais mikrofons; 
Komisija; 
Padome (ja tā piedalās); 

referents(-i). 
 
Referentu runai tiek dotas sešas minūtes. Šo laiku neatskaita no politiskajām grupām piešķirtā laika. 
 
Atzinumu sagatavotājiem tiek dots vārds vienu minūti ilgai runai. Šo laiku neatskaita no politiskajām 
grupām piešķirtā laika. 
 
Jāņem vērā, ka par ziņojumiem, kurus komiteja pieņēmusi ar ievērojamu balsu vairākumu, var balsot 
uzreiz, nenoturot debates (159. pants). 
 
Komiteju ziņojumi (īss izklāsts) (160. pants) 
 
Īsais izklāsts sastāv no referenta runas (4 minūtes) un Komisijas atbildes, kam seko līdz 10 minūtēm 
ilgas debates, kurās priekšsēdētājs var dot vārdu deputātiem, piemērojot brīvā mikrofona procedūru, 
uz laiku līdz 1 minūtei katram. 
 
Līdzšinējā praksē īsajiem izklāstiem parasti ir šāda struktūra: 
 
referents — 4 minūtes; 

brīvais mikrofons — 5’ minūtes (orientējoši); 

Komisija — 5 minūtes. 

Citu iestāžu paziņojumi (132. pants) 
 
Debates var rīkot par Eiropadomes, Padomes, Komisijas vai Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumiem. 
Debates var tikt noslēgtas ar rezolūciju. 
 
Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim 
adresēti jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (136. pants) 
 
Komiteja, politiskās grupas vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu  (5 % 
Parlamenta deputātu), var iesniegt jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski, un prasīt, lai tie tiktu iekļauti 
Parlamenta darba kārtībā. Priekšsēdētāju konference saskaņā ar Reglamenta 157. pantu lemj par to, 
vai jautājumi iekļaujami darba kārtības projektā. 
 
Ja mutisku jautājumu iesniegusi komiteja, iesniedzējam dod piecas minūtes, lai to izklāstītu. 
 
Attiecībā uz mutiskajiem jautājumiem, kurus iesniegušas politiskās grupas vai deputāti, kuru skaits 
sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, katram iesniedzējam tiek dotas divas minūtes uzstāšanās 
laika. 
 
Jautājuma iesniedzēju iepriekš izraudzīts deputāts izklāsta jautājumu plenārsēdē. Minētā deputāta 
prombūtnes gadījumā jautājums tiek anulēts. 
Debates par vienu vai vairākiem mutiskajiem jautājumiem var tikt noslēgtas ar rezolūciju.  

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-159+DOC+XML+V0//LV
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Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (144. pants) 
 
Vienreiz mēnesī ceturtdienā Parlaments Strasbūrā rīko debates par cilvēktiesību, demokrātijas un 
tiesiskuma principu pārkāpumiem. Katru reizi tiek aplūkoti trīs temati. Darba kārtībā nevar paredzēt 
temata izskatīšanu šāda veida debatēs, ja tas jau ir iekļauts sesijas darba kārtībā. Kopējam debašu 
ilgumam nevajadzētu pārsniegt 60 minūtes. 
 
Debates uzsāk rezolūciju priekšlikumu iesniedzēji, kuriem tiek dots vārds (viena minūte katram). Pēc 
viņiem vārds tiek dots runātājiem, kuri pārstāv politiskās grupas. Katrās debatēs divas minūtes tiek 
paredzētas brīvā mikrofona procedūrai. Debates noslēdz Komisija. 
 
Balsošana par debašu noslēgumā iesniegtajiem rezolūciju priekšlikumiem notiek tūlīt pēc debatēm.  
 
Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski (139. pants) 
 
Plaša interpelācija ietver jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski un kurus politiskā grupa iesniedz 
Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās 
un drošības politikas jautājumos. 

Kad saņemta rakstiska atbilde, plašo interpelāciju iekļauj Parlamenta galīgajā darba kārtības projektā, 

ja to pieprasa deputāti vai politiskās(-o) grupas(-u) locekļi, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto 
minimumu (10 % Parlamenta deputātu). 

Ja adresāts sešu nedēļu laikā pēc tam, kad tam ir nosūtīta plašā interpelācija, uz to nav atbildējis, 
interpelāciju pēc iesniedzēja pieprasījuma iekļauj Parlamenta galīgajā darba kārtības projektā.  

Vienas sesijas laikā apspriežamo plašo interpelāciju skaits nepārsniedz trīs. Ja vienas un tās pašas 
sesijas laikā ir pieprasītas debates par vairāk nekā trijām plašām interpelācijām, Priekšsēdētāju 

konference tās iekļauj galīgajā darba kārtības projektā tādā secībā, kādā ir saņemti minēto debašu 
pieprasījumi. 

Iesniedzēja vai debašu pieprasītāju iepriekš izraudzīts deputāts izklāsta plašo interpelāciju plenārsēdē. 

Attiecīgā deputāta prombūtnes gadījumā plašā interpelācija tiek anulēta. Iesniedzēja rīcībā ir divas 
minūtes uzstāšanās laika. 

Plašu interpelāciju kopējais skaits gadā nepārsniedz 30, tās ir taisnīgi sadalītas starp politiskajām 
grupām, un neviena politiskā grupa nedrīkst iesniegt vairāk kā vienu plašu interpelāciju mēnesī. 
 
Debates par aktuāliem jautājumiem (162. pants) 
 
Katrā sesijā notiek vienas vai divas vienu stundu ilgas debates par ES politikai īpaši nozīmīgiem 
aktuāliem jautājumiem. Katrai grupai ik gadu ir tiesības pieprasīt vismaz vienas šādas debates. 
Priekšsēdētāju konference nodrošina taisnīgu sadali. 
 
Ja Priekšsēdētāju konferences četru piektdaļu vairākums nepiekrīt debašu tematam, tās nenotiek. 
 
Debates atklāj tās politiskās grupas pārstāvis, kura ierosinājusi aktuālo jautājumu, un viņa uzstāšanās 
laiks ir četras minūtes. Šajās debatēs nav nedz brīvā mikrofona, nedz zilās kartītes jautājumu. 
 
 
 
Ārkārtas debates (161. pants) 
 
161. pants paredz iespēju rīkot ārkārtas debates par īpaši nozīmīgu jautājumu. Šādu pieprasījumu var 
iesniegt politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu. Ārkārtas 
debašu ilgums nepārsniedz sešdesmit minūtes, un to noslēgumā netiek pieņemta rezolūcija. 
 
Praksē šo noteikumu izmanto ārkārtīgi reti. 
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Jautājumu laiks (137. pants) 
 
Katrā sesijā var rīkot 90 minūtes ilgu jautājumu laiku, lai uzdotu jautājumus Komisijai par vienu vai 
vairākiem konkrētiem horizontāliem tematiem, par kuriem Priekšsēdētāju konference pieņēmusi 
lēmumu vienu mēnesi pirms attiecīgās sesijas. 
 
Uzaicināto komisāru atbildības joma ir saistīta ar konkrēto horizontālo tematu vai tematiem, par kuriem 
viņiem tiks uzdoti jautājumi. Katrā sesijā var piedalīties ne vairāk kā divi komisāri, taču atkarībā no 
jautājumu laikam izvēlētā konkrētā horizontālā temata vai tematiem ir iespējams uzaicināt arī trešo 
komisāru. 
 
Jautājumu laiku iepriekš konkrēti nesadala. Priekšsēdētājs pēc iespējas nodrošina, ka jautājumus pēc 
kārtas var uzdot deputāti ar dažādiem politiskajiem uzskatiem un no dažādām dalībvalstīm. 
Jautājumiem un papildjautājumiem ir jābūt tieši saistītiem ar konkrēto horizontālo tematu, par kuru 
Priekšsēdētāju konference nolēmusi vienu mēnesi pirms sesijas. Priekšsēdētājs var lemt par jautājumu 
pieņemamību. 
 
Deputātam ir viena minūte laika, lai noformulētu jautājumu, un komisāram ir divas minūtes,  lai uz to 
atbildētu. Attiecīgais deputāts var uzdot 30 sekundes ilgu papildjautājumu, kam ir tiešs sakars ar 
galveno jautājumu. Komisāram ir divas minūtes, lai atbildētu uz papildjautājumu. 
 
Praksē šo noteikumu izmanto ārkārtīgi reti. 
 
Atklāta uzklausīšana un debates par pilsoņu iniciatīvām (222. pants) 
 
Pēc tam, kad ir notikusi atklāta uzklausīšana, Parlaments plenārsēdē rīko debates par katru Komisijas 
reģistrā publicēto pilsoņu iniciatīvu. Minētās debates var tikt noslēgtas ar rezolūciju.  
 

 
4.2. DEBATĒS IZMANTOTĀS PROCEDŪRAS 
 
Brīvais mikrofons (171. panta 6. punkts) 
 
Lai debates būtu spontānākas un deputāti tajās vairāk piedalītos, noteikts laiks ir atvēlēts īsām deputātu 
runām (ne ilgāk kā minūti), piemērojot brīvā mikrofona procedūru. Tas notiek, kad beigušās parastajā 
runātāju sarakstā paredzētās runas, tieši pirms (attiecīgā gadījumā) Komisijas, Padomes un referenta(-
u) noslēguma runām. 
 
Brīvajam mikrofonam darba kārtībā parasti ir atvēlētas piecas minūtes, taču saskaņā ar 171. pantu 
priekšsēdētājs šo laiku var saīsināt vai pagarināt, ņemot vērā kopējo pieejamo laiku. 
 
Deputāti, kuri vēlas uzstāties saskaņā ar šo procedūru, pievērš priekšsēdētāja uzmanību, paceļot roku. 
Priekšroku parasti dod tiem deputātiem, kuri ir bijuši klāt visu debašu laiku un debašu gaitā vai debatēm 
atvēlētajā laikā vēl nav izteikušies. 
 
Kopumā priekšsēdētājs cenšas nodrošināt, lai brīvā mikrofona uzstāšanās būtu līdzsvarota un lai varētu 
izteikties dažādu politisko grupu un valstu pārstāvji. 
 
Izņēmuma kārtā, pieņemot galīgo darba kārtības projektu, Priekšsēdētāju konference var nolemt, ka 
debatēs notiks tikai viena uzstāšanās kārta un nebūs nedz brīvā mikrofona uzstāšanos, nedz zilās 
kartītes jautājumu. 
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Zilā kartīte (171. panta 8. punkts) 
 
Deputātiem, kuri cita deputāta runas laikā ar paceltu zilo kartīti pauž vēlmi uzdot runātājam jautājumu, 
priekšsēdētājs var dot vārdu, atvēlētajam laikam nepārsniedzot pusminūti, ja runātājs tam piekrīt un ja 
priekšsēdētājs uzskata, ka tas neizraisīs debašu pārtraukšanu. 
 
Deputātam paceļot zilo kartīti, priekšsēdētājs, ja viņa ieskatā tas ir piemēroti, runātājam — parasti runas 
noslēgumā — vaicā, vai runātājs vēlas uzklausīt jautājumu, un tad attiecīgi dod vārdu deputātam, kas 
pacēlis zilo kartīti. 
 
Jautājumam jābūt saistītam ar attiecīgā deputāta teikto, un priekšsēdētājs cenšas nodrošināt, ka, 
deputātiem uzstājoties, nerodas liela nelīdzsvarotība politisko grupu pārstāvībā. Deputātam, kas 
pacēlis zilo kartīti, ir 30 sekundes, lai uzdotu jautājumu, un sākotnējam runātājam — 30 sekundes, lai 
atbildētu. Ja priekšsēdētājs to atļauj, runātāju var pārtraukt vairāki zilo kartīti pacēluši deputāti. Vienu 
debašu laikā deputāts var vairākkārt pieprasīt vārdu, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu. Priekšsēdētājs 
pieņem lēmumu par to, vai apmierināt vai noraidīt šādus pieprasījumus.  
 
Paceļot zilo kartīti, var pārtraukt arī referentu vai runātāju brīvā mikrofona laikā. Zilās kartītes jautājumus 
nevar uzdot citu iestāžu pārstāvjiem. 
 
Izņēmuma kārtā, pieņemot galīgo darba kārtības projektu, Priekšsēdētāju konference var nolemt, ka 
debatēs notiks tikai viena politisko grupu runātāju uzstāšanās kārta un nebūs nedz brīvā mikrofona 
uzstāšanos, nedz zilās kartītes jautājumu. 
 

 
4.3. UZSTĀŠANĀS PLENĀRSĒDĒ 
 
Deputātiem, kuri vēlas uzstāties plenārsēdes darba kārtībā paredzētās debatēs, jāprasa, lai to politiskā 
grupa piešķirtu tiem uzstāšanās laiku. Viņi var arī prasīt iespēju uzstāties saskaņā ar brīvā mikrofona 
procedūru (skatīt 4.2. sadaļu). 
 
Deputāti, kas nav izteikušies debatēs, ne biežāk kā vienu reizi sesijā var iesniegt rakstisku paziņojumu, 
kura garums nepārsniedz 200 vārdus, un to pievieno debašu stenogrammai (171. panta 11. punkts). 
 
Runātāji 
 
Deputāti pieceļas un runā no savas vietas, vēršoties pie priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka. 
 
Uzstāšanās laika sadale un uzstāšanās secība (171. pants) 
 
Uzstāšanās laiku nosaka visai sesijai un norāda sesijas darba kārtībā. Pamatojoties uz šo informāciju, 
politiskās grupas sadala uzstāšanās laiku un veido savus runātāju sarakstus.  
 
Sadalot uzstāšanās laiku plenārsēdē, ņem vērā to, ka deputātiem ar invaliditāti var būt vajadzīgs vairāk 
laika.  
 
Uzstāšanās secība ir atkarīga no debašu veida.  
   
A. Debates par ziņojumu (parastā likumdošanas procedūra, piekrišanas procedūra, apspriežu 
procedūra un patstāvīgie ziņojumi1) 
 
Debatēs par ziņojumu Komisijai un Padomei parasti vārdu dod uzreiz pēc attiecīgā(-o) referenta(-u) 
uzstāšanās. Komisijai, Padomei un referentam(-iem) var vēlreiz dot vārdu debašu beigās, it īpaši, lai 
atbildētu uz deputātu izteikumiem. 
 
Tas nozīmē (ar dažiem izņēmumiem), ka uzstāšanās secība visās debatēs parasti ir šāda: 
1. Referents(-i) 

                                                             
1
 Patstāvīgie ziņojumi, kas nav īsi izklāsti. 
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2. Padome (ja tā piedalās)2
 

3. Komisija3
 

4. Atzinuma sagatavotāji 
5. Citi runātāju sarakstā iekļautie runātāji 
6. Brīvais mikrofons 
7. Komisija 

8. Padome (ja tā piedalās) 

9. Referents(-i) 
 
B. Īpašas debates par ziņojumiem 
 
a) citu iestāžu gada ziņojumi (142. pants) 
 
1. Referents  
2. Uzaicinātā iestāde 
3. (iespējams) Komisija 
4. Atzinuma sagatavotāji 
5. Citi runātāju sarakstā iekļautie runātāji 
6. Brīvais mikrofons 
7. Komisija 

8. Referents 
 
b) īsi izklāsti 
 
1. Referents 
2. Brīvais mikrofons 
3. Komisija 
 
c) Reglamenta grozīšana (REG) 
 
Parasti šajās debatēs nav paredzēts uzstāties ne Padomei, ne Komisijai, līdz ar to struktūra ir šāda: 
 
1. Referents 
2. Runātāju sarakstā iekļautie runātāji 
3. Brīvais mikrofons 
4. Referents 
 
C. Citas procedūras 
 
a) Eiropadomes / Padomes / Komisijas priekšsēdētāja vietnieka / augstā pārstāvja / Komisijas 
paziņojums(-i) (132. pants): 
 
1. Attiecīgā(-s) iestāde(-s) 
2. Runātāju sarakstā iekļautie runātāji 
3. Brīvais mikrofons 
4. Attiecīgā(-s) iestāde(-s) 
5. Iespējams, viena uzstāšanās kārta apgrieztā secībā 
 
b) mutiski jautājumi (136. pants) 
 
1. Mutiskā(-o) jautājuma(-u) iesniedzējs(-i) 
2. Attiecīgā(-s) iestāde(-s) 
3. Runātāju sarakstā iekļautie runātāji 
4. Brīvais mikrofons 
5. Attiecīgā(-s) iestāde(-s) 
 
 

                                                             
2
 Apspriežot ziņojumus par tematiem, kas ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieka  / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības 

politikas jautājumos (PV/AP) kompetencē, pēc referenta uzstājas PV/AP. Prombūtnes gadījumā PV/AP nolemj, vai viņu aizstās 

Padomes prezidentvalsts pārstāvis vai Komisijas loceklis. 
3 ibid. 
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c) debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (144. pants) 
 
1. Rezolūciju priekšlikumu iesniedzēji 
2. Runātāju sarakstā iekļautie runātāji 
3. Brīvais mikrofons 
4. Komisija 
 
d) politiskās grupas pieprasītas debates par aktuāliem jautājumiem (162. pants): 
 
1. Runātājs, kas uzstājas tās politiskās grupas vārdā, kura pieprasījusi debates par aktuāliem 
jautājumiem 
2. Padome (ja tā piedalās) 

3. Komisija (ja tā piedalās) 

4. Citi runātāju sarakstā iekļautie runātāji 
5. Komisija (ja tā piedalās) 

8. Padome (ja tā piedalās) 

 
e) plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski (139. pants): 
 
1. Plašas interpelācijas iesniedzējs(-i) 
2. Attiecīgā(-s) iestāde(-s) 
3. Runātāju sarakstā iekļautie runātāji 
4. Brīvais mikrofons 
5. Attiecīgā(-s) iestāde(-s) 
 
 
D. Vispārīgie principi 

 
1. Eiropadome / Padome / Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  / augstais pārstāvis / Komisijas un 
uzaicinātās iestādes tiek lūgtas nepārsniegt atvēlēto uzstāšanās ilgumu, kas norādīts darba kārtībā.  
 
2. Debatēs, kurās darba kārtībā paredzēta tikai viena uzstāšanās kārta,  nav brīvā mikrofona un netiek 
pieņemti zilās kartītes jautājumi. 
 
3. Secība, kādā uzstājas mutisko jautājumu (136. pants) vai rezolūciju priekšlikumu (144. pants) 
iesniedzēji, atbilst jautājumu vai rezolūciju priekšlikumu iesniegšanas hronoloģiskajai secībai. 
 
Maksimālo uzstāšanās laiku parasti nosaka šādi: 
 
Referents(-i)  6’ (4’+2’) 
Referents(-i) (īss izklāsts)  4’ 

 
Atzinuma(-u) sagatavotājs(-i)  1’  
Mutiska jautājuma iesniedzējs 
– komitejas vārdā 
– politiskās grupas vai deputātu, kuru 
skaits sasniedz vismaz zemo obligāto 
minimumu, vārdā 

  
5’ 
2’ 

Plašas interpelācijas iesniedzējs  2’ 
Brīvais mikrofons  1’ 

 
Balsojumu skaidrojumi 
– grupas vārdā 
– personīgi 

194. pants  
2’ 
1’ 

Priekšlikumi attiecībā uz procedūru 196. pants 1’ 
 

Reglamenta neievērošana 195. pants 1’ 
Personiski paziņojumi  173. pants 3’ 
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Vienu minūti ilgas uzstāšanās (172. pants) 
 
Katras sesijas pirmajā sēdē priekšsēdētājs, ņemot vērā Plenārsēžu organizēšanas un pārraudzības 
nodaļas sagatavotu sarakstu, ne ilgāk kā uz 30 minūtēm dod vārdu deputātiem, kuri vēlas pievērst 
Parlamenta uzmanību kādam svarīgam politiskam jautājumam.  Katram deputātam piešķirtais 
uzstāšanās laiks nepārsniedz vienu minūti. 
 
Vienu minūti ilgās uzstāšanās laikā nevar uzdot zilās kartītes jautājumus. 
 
Personiski paziņojumi (173. pants) 
 
Deputātam, kurš vēlas nākt klajā ar personisku paziņojumu, vārdu dod vai nu pēc tam, kad ir beigušās 
debates, vai tad, kad pieņem tās sēdes protokolu, uz kuru attiecas deputāta lūgums.  
 
Attiecīgais deputāts izsakās nevis par lietas būtību debatēs, bet gan vienīgi atspēko debašu laikā par 
viņu izteiktās piezīmes vai viedokļus, kurus viņam piedēvē, vai arī precizē savus iepriekšējos 
izteikumus. 
 
Uzstāšanās laiks nepārsniedz trīs minūtes (ja vien Parlaments nav nolēmis citādi). 
 
Priekšlikumi attiecībā uz procedūru (196. pants) 
 
Ja deputāti lūdz vārdu, lai izteiktos par procedūru, pirmām kārtām vārdu dod attiecībā uz šādiem 
priekšlikumiem: 
 
atzīt jautājumu par nepieņemamu (197. pants); 

nodot jautājumu atpakaļ komitejai (198. pants); 
slēgt debates (199. pants); 
atlikt debates vai balsošanu (200. pants); 

pārtraukt vai slēgt sēdi (201. pants). 
 
Par šiem priekšlikumiem bez priekšlikuma ierosinātāja vēl var izteikties tikai viens runātājs, kas iebilst 
pret priekšlikumu, un atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai referents. Uzstāšanās laiks nepārsniedz 
vienu minūti. 
 

Plenārsēžu debašu mutiskais tulkojums (167. pants) 

Plenārsēžu debates sinhroni tulko visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.  
 
Ja runātājs uzstājas valodā, kas nav kāda no oficiālajām valodām, viņa runa netiek tulkota un to 
neiekļauj debašu stenogrammā. 
 
Runātāji var iepriekš iesniegt runas tekstu, ar kuru viņi uzstāsies plenārsēdē. 
 
Mutiskās tulkošanas kabīņu un skaņu celiņu numuri: 
 
1 DE 
Vācu 
 

2 EN 
Angļu 
 

3 FR 
Franču 
 

4 IT 
Itāļu 
 

5 NL 
Nīderlandiešu 
 

6 DA 
Dāņu 
 

7 EL 
Grieķu 

8 ES 
Spāņu 

9 PT 
Portugāļu 
 

10 SU 
Somu 
 

11 SV 
Zviedru 
 

12 CS 
Čehu 
 

13 ET 
Igauņu 
 

14 LV 
Latviešu 

15 LT 
Lietuviešu 
 

16 HU 
Ungāru 
 

17 MT 
Maltiešu 
 

18 PL 
Poļu 
 

19 SK 
Slovāku 
 

20 SL 
Slovēņu 
 

21 BG 
Bulgāru 
 

22 RO 
Rumāņu 
 

23 GA 
Īru 
 

24 HR 
Horvātu 
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4.4. IZTURĒŠANĀS SĒŽU ZĀLĒ 

 
Izturēšanās normas (10. pants) 
 
Saskaņā ar 10. pantu deputātu izturēšanos nosaka savstarpēja cieņa, ņemot vērā Līgumos un jo īpaši 
Pamattiesību hartā noteiktās vērtības un principus. Deputāti ar cieņu izturas pret Parlamentu un nekaitē 
tā reputācijai. 
 
Turklāt deputāti netraucē nedz Parlamenta darba norisi, nedz drošības un kārtības uzturēšanu 
Parlamenta ēkās, nedz Parlamenta iekārtu darbību. 
 
Deputāti neizjauc Parlamenta kārtību un atturas no nepiedienīgas uzvedības, neizliek transparentus un 
Parlamenta debatēs neizmanto aizvainojošus izteicienus. 
 
Reglamenta piemērošana nekādā citā veidā netraucē aktīvām debatēm Parlamentā un neietekmē 
deputātu vārda brīvību. 
 
Deputāti atturas no jebkāda veida psiholoģiski vai seksuāli aizskarošas izturēšanās un, pildot savus 
pienākumus, ievēro Reglamentam pievienoto Eiropas Parlamenta deputātu pienācīgas rīcības 
kodeksu, kas jāievēro pienākumu izpildē. 
 
Aizrādījumi (175. pants) 
 
Priekšsēdētājs aizrāda ikvienam deputātam, kurš pārkāpj attiecīgos 10. panta noteikumus par 
izturēšanās normām. 
 
Atkārtota pārkāpuma gadījumā priekšsēdētājs deputātam vēlreiz izsaka aizrādījumu, un to ieraksta 
sēdes protokolā. 
 
Ja pārkāpums turpinās vai ja tiek izdarīts vēl kāds pārkāpums, priekšsēdētājs var traucētājam liegt 
vārdu un viņu izraidīt no zāles uz atlikušo sēdes laiku. 
 
Ja sēdes laikā notiek nekārtības, kuras traucē parlamentārā darba norisi, priekšsēdētājs, lai nodibinātu 
kārtību, uz zināmu laiku pārtrauc sēdi vai to slēdz. 
 
Priekšsēdētājs var pieņemt lēmumu pārtraukt sēdes tiešraidi, ja deputāts pārkāpj 11.  pantu, un izdot 
rīkojumu izdzēst no debašu audiovizuālajiem ierakstiem to deputāta runas daļu, kas pārkāpj 11.  pantu. 
 
Sankcijas (176. pants) 
 
Gadījumos, kad ir nopietni pārkāpts 11. pants, priekšsēdētājs, pēc tam, kad ir uzaicinājis attiecīgo 
deputātu iesniegt apsvērumus (vai pēc mutiskas uzklausīšanas), pieņem pamatotu lēmumu par 
atbilstīgajām sankcijām. Par sankcijām paziņo plenārsēdē, iepriekš tās darot zināmas attiecīgajam 
deputātam. 
 
Novērotās izturēšanās vērtēšanā jāņem vērā, vai tā ir atsevišķs gadījums, atkārtojas vai ir pastāvīga, 
kā arī tās nopietnība, un attiecīgā gadījumā — cik lielā mērā tā, iespējams, kaitējusi Parlamenta cieņai 
un reputācijai. 
 
Sods cita starpā var būt dalības pagaidu apturēšana visās vai atsevišķās Parlamenta darbībās, 
neskarot tiesības balsot plenārsēdē. 
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5. BALSOŠANAS ORGANIZĒŠANA UN NORISE 
 
Balsošana plenārsēdē notiek pēc debatēm, parasti ap pusdienlaiku. Kvorums ir sasniegts, ja sēžu zālē 
atrodas trešā daļa deputātu. Šaubu gadījumā priekšsēdētājs prasa balsot ar elektroniskās balsošanas 
iekārtas palīdzību. 
 
Balsošanas beigās deputāti, kuri vēlas, var uzstāties, lai sniegtu balsojuma skaidrojumu.  
 

 
5.1. GROZĪJUMI 
 
Grozījuma mērķis var būt mainīt teksta (rezolūcijas priekšlikuma, normatīvās rezolūcijas projekta vai 
tiesību akta priekšlikuma) daļu, svītrojot, pievienojot vai aizstājot vārdus vai skaitļus attiecīgajā tekstā. 
Grozījumam ir jāatbilst noteiktiem pieņemamības kritērijiem. 
 
Grozījumus iesniedz slejās, jauno ierosināto tekstu izvietojot labajā slejā. 
 
Grozījumus izskatīšanai plenārsēdē var iesniegt vienīgi atbildīgā(-s) komiteja(-s), politiskā grupa vai 
deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu. 
 
Grozījumu iesniedzējiem grozījumi ir jāparaksta un rakstiski jāiesniedz attiecīgajam Parlamenta 
dienestam. Parlamenta darbinieki (Dokumentu iesniegšanas nodaļa) ir atbildīgi par grozījumu 
koordinēšanu un apstrādi no to iesniegšanas brīža līdz brīdim, kad par tiem tiek balsots. 
 
Skatīt arī nodaļu “Grozījumu iesniegšanas termiņi” (2.4. sadaļā “Termiņi”). 
 
Pēc tam, kad Tiesību aktu direktorāts (juristi lingvisti) ir veicis grozījumu pārbaudi, atbildīgā komiteja 
tos publicē, gatavojoties balsošanai plenārsēdē, un izplata, izmantojot plenārsēdes tīmekļa vietni. 
 
Kompromisa grozījumi (181. panta 4. punkts) 
 
Priekšsēdētājs var pieņemt pēc grozījumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtu grozījumu, ja viņš to 
uzskata par kompromisa grozījumu. 
 
Tā rīkojoties, priekšsēdētājs var ņemt vērā šādus vispārējos kritērijus:  

 kompromisa grozījumi attiecas uz teksta daļām, attiecībā uz kurām bija iesniegti grozījumi līdz 
grozījumu iesniegšanas termiņa beigām; 

 kompromisa grozījumus iesniedz politiskās grupas, kas pārstāv Parlamenta deputātu 
vairākumu, attiecīgo komiteju priekšsēdētāji vai referenti vai citu grozījumu iesniedzēji;  

 ja ir iesniegti kompromisa grozījumi, pārējie par to pašu jautājumu iesniegtie grozījumi tiek 
atsaukti. 

 
Vienīgi priekšsēdētājs var izteikt priekšlikumu ņemt vērā kompromisa grozījumus. Priekšsēdētājam 
jāsaņem Parlamenta piekrišana, vaicājot, vai Parlamentam nav iebildumu pret kompromisa grozījuma 
izvirzīšanu balsošanai. Ja tiek pausti iebildumi, Parlaments ar nodoto balsu vairākumu pieņem lēmumu, 
vai balsot par kompromisa grozījumu. 
 
Grozījumu iesniegšana un ierosināšana (180. pants) 
 
Grozījumus izskatīšanai plenārsēdē var iesniegt atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai deputāti, kuru 
skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu (viena divdesmitā daļa Parlamenta deputātu), vai 
noteiktu procedūru gadījumā viena desmitā daļa Parlamenta deputātu. 
 
Grozījumi ir jāiesniedz rakstiski, un grozījumu iesniedzējiem tie ir jāparaksta. Grozījumu iesniegšanas 
termiņu nosaka priekšsēdētājs. 
 
Debašu laikā grozījumu var izvirzīt tā iesniedzējs vai jebkurš cits deputāts, kuru grozījuma iesniedzējs 
iecēlis par savu aizstājēju. 
 
Principā grozījumu var izvirzīt balsošanai tikai tad, ja tas ir nodrukāts un izplatīts visās oficiālajās 
valodās. Tomēr Parlaments ar balsu vairākumu var nolemt balsot par šādu grozījumu, taču tikai tad, ja 
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38 deputāti vai arī — ja sēdē piedalās mazāk nekā 100 deputātu — viena desmitā daļa klātesošo 
deputātu neiebilst pret šādu lēmumu. 
 
Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt 
alternatīvu rezolūcijas priekšlikumu, lai ar to aizstātu komitejas ziņojumā ietvertu nenormatīvas 
rezolūcijas priekšlikumu (181. panta 3. punkts). Šajā gadījumā iesniedzēji nevar iesniegt šā paša teksta 
grozījumus. Alternatīvais rezolūcijas priekšlikums nedrīkst būt garāks par atbildīgās komitejas iesniegto 
rezolūcijas priekšlikumu. Parlaments par to lemj vienā balsojumā. 
 
Īpaši noteikumi attiecas uz patstāvīgo ziņojumu grozījumu iesniegšanu saskaņā ar Reglamenta 
54. panta 4. punktu.  Grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja tos ir iesniegusi viena desmitā daļa Parlamenta 
deputātu.  Referents var iesniegt grozījumus, lai ņemtu vērā jaunu informāciju, kas saņemta pēc tam, 
kad atbildīgā komiteja ir pieņēmusi attiecīgo dokumentu. 
 
Plenārsēdē iesniegto grozījumu izskatīšana komitejā (184. pants) 
 
Ja attiecībā uz kādu ziņojumu izskatīšanai plenārsēdē ir iesniegti vairāk nekā 50  grozījumi un 
pieprasījumi balsot pa daļām vai balsot atsevišķi, priekšsēdētājs var lūgt atbildīgo komiteju sasaukt 
sanāksmi katra grozījuma vai pieprasījuma izskatīšanai. Grozījumus vai pieprasījumus balsot pa daļām 
vai balsot atsevišķi, kurus šajā posmā balsojot nav atbalstījusi vismaz viena t rešdaļa komitejas locekļu, 
neizvirza balsošanai plenārsēdē. 
 
Secība, kādā norisinās balsošana par grozījumiem (183. pants) 
 
Reglamentā ir paredzēts, kādā secībā par iesniegtajiem grozījumiem balso plenārsēdē. 
 
Ar Parlamenta attiecīgā dienesta, t. i., Dokumentu iesniegšanas nodaļas, palīdzību priekšsēdētājs 
sastāda balsošanas sarakstu attiecībā uz katru tekstu, par kuru darba kārtībā ir paredzēta balsošana. 
 
Skatīt arī “Balsošanas procedūra — otrais lasījums” (5.3. sadaļā “Balsošanas procedūra”). 
Skatīt arī “Balsošanas procedūra — trešais lasījums” (5.3. sadaļā “Balsošanas procedūra”). 
 
Ja divi vai vairāki grozījumi, kas attiecas uz vienu un to pašu teksta daļu, ir savstarpēji izslēdzoši, par 
prioritāru uzskata grozījumu, kurš visvairāk atšķiras no sākotnējā teksta, un par to balso vispirms. Ja 
šo grozījumu pieņem, tas nozīmē, ka pārējie grozījumi vairs nav spēkā. Ja šo grozījumu noraida,  tad 
balso par nākamo grozījumu prioritātes secībā, un tā pēc kārtas par katru atlikušo grozījumu.  
 
Ja rodas šaubas, kuram grozījumam piešķirt prioritāti, lēmumu pieņem priekšsēdētājs, 
nepieciešamības gadījumā apspriežoties ar referentu. Ja visi grozījumi tiek noraidīti, uzskata, ka ir 
pieņemts sākotnējais teksts, izņemot gadījumus, kad noteiktajā termiņā ir pieprasīts atsevišķs 
balsojums. Tomēr priekšsēdētājs var vispirms izvirzīt balsošanai sākotnējo tekstu vai arī pirms 
balsošanas par grozījumiem, kas visvairāk atšķiras no sākotnējā teksta, izvirzīt balsošanai grozījumu, 
kas ir tuvāks sākotnējam tekstam. 
 
Pēc grozījuma pieņemšanas pārējie grozījumi, kas attiecas uz to pašu teksta daļu un nav saderīgi ar 
pieņemto grozījumu, vairs nav spēkā. Principā grozījumi zaudē spēku, ja tie nav saderīgi ar iepriekšējo 
balsojumu. 
 
Identiski grozījumi 
 
Par diviem vai vairākiem identiskiem grozījumiem, kurus iesnieguši dažādi iesniedzēji, balso kā par 
vienu grozījumu. 
 
Grozījumu pamatojumi 
 
Iesniedzot grozījumus normatīva rakstura dokumentiem, tiem var pievienot īsus pamatojumus. Šādu 
pamatojumu vienīgais mērķis ir precizēt grozījuma iesniedzēja apsvērumus. Par pamatojumiem ir 
atbildīgs iesniedzējs, un par tiem nebalso. 
 
Iesniedzot grozījumus nenormatīva rakstura dokumentiem, pamatojumus pievienot nav atļauts. 
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Mutiski grozījumi 
 
Izņēmuma kārtā grozījumus plenārsēdē var ierosināt mutiski pirms balsošanas par attiecīgo tekstu. 
Tomēr, tā kā Reglaments (180. pants) paredz, ka grozījumus var izvirzīt balsošanai tikai pēc tam, kad 
tie ir nodrukāti un izplatīti visās oficiālajās valodās  — ja vien Parlaments nav nolēmis citādi —, sēdes 
vadītājam ir pienākums apspriesties ar deputātiem, vai ņemt vērā mutisku grozījumu. Ja vismaz 
38 deputāti iebilst, mutisko grozījumu nevar ņemt vērā. 
 
Plenārsēdes procedūra, ja nav grozījumu (159. pants) 
 
Visus likumdošanas priekšlikumus (pirmajā lasījumā), kā arī visus nenormatīvo rezolūciju 
priekšlikumus, kas ir pieņemti komitejā, pret tiem balsojot mazāk nekā vienai desmitajai daļai no 
komitejas locekļiem, iekļauj Parlamenta darba kārtības projektā pieņemšanai bez grozījumiem. 
 
Par dokumentu, ko pieņem bez grozījumiem, lemj vienā balsojumā, ja vien pirms galīgā darba kārtības 
projekta sagatavošanas politiskās grupas vai atsevišķi deputāti, kuri kopā pārstāv vienu desmito daļu 
no Parlamenta deputātiem, nav rakstiski prasījuši atļauju iesniegt grozījumus. Šādā gadījumā 
priekšsēdētājs nosaka grozījumu iesniegšanas termiņu. 
 
Izstrādājot sesijas galīgo darba kārtību, Priekšsēdētāju konference var ierosināt tajā iekļaut citus 
jautājumus pieņemšanai bez grozījumiem. Pieņemot darba kārtību, Parlaments šādus ierosinājumus 
nevar pieņemt, ja politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 
vismaz vienu stundu pirms sesijas atklāšanas ir iesnieguši rakstiskus iebildumus. 
 
Grozījumi — vienkāršota procedūra (52. pants) 
 
Pēc pirmajām debatēm par tiesību akta priekšlikumu attiecīgās komitejas priekšsēdētājs var nākt klajā 
ar ierosinājumu apstiprināt šo tiesību akta priekšlikumu bez grozījumiem. Ja vien deputāti vai politiskā 
grupa vai grupas, kas pārstāv vismaz vienu desmito daļu no komitejas, neiebilst, komitejas 
priekšsēdētājs iesniedz Parlamentam ziņojumu par priekšlikuma apstiprināšanu. 
 

Grozījumu pieņemamība (22.  un 181. pants) 
 
Pieņemamības kritēriji ir izklāstīti Eiropas Parlamenta Reglamentā. Atbilstīgi likumdošanas procedūras 
gaitai otrajā lasījumā piemēro vēl citus pieņemamības kritērijus (68.  pants). 
 
Trešajā lasījumā grozījumi nav pieņemami (78. panta 3. punkts). 
 
Par grozījumu pieņemamību lemj Parlamenta priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja lēmums balstās ne tikai 
uz noteikumiem par nepieņemamību, bet arī uz Reglamenta noteikumiem kopumā. Priekšsēdētāja 
lēmums ir galīgs. 
 
Par grozījumu, kas atzīts par nepieņemamu, nebalso. 
 
Grozījumu atsaukšana (180. panta 5. punkts) 
 
Pirms balsojuma grozījumu var atsaukt. Šādā gadījumā grozījums vairs nav spēkā, ja vien to ar tādiem 
pašiem nosacījumiem uzreiz nepārņem cita puse (atbildīgā(-s) komiteja(-s), politiskā grupa vai deputāti, 
kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu). 
 
Svītrojoši grozījumi 
 
Par jebkuru grozījumu, ar kuru svītro teksta daļu, balso pirms citiem grozījumiem, kuri attiecas uz to 
pašu teksta daļu. 
 
Ja uz teksta daļu attiecas svītrojošs grozījums, pieprasījumi par attiecīgo tekstu balsot atsevišķi nav 
pieņemami, un pieprasījumiem balsot pēc saraksta ir jāattiecas uz svītrojošo grozījumu, nevis sākotnējo 
tekstu. 
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Balsošana par grozījumiem kopumā (183. pants) 
 
Balsošana par likumdošanas priekšlikumiem notiek, pamatojoties uz atbildīgās komitejas ieteikumu. Ja 
komiteja ir vienojusies par grozījumu kopumu tekstam, uz kuru attiecas ziņojums, plenārsēdē par 
attiecīgajiem grozījumiem balso kopumā, un prioritārajā secībā tie ir pirmie.  
 
Ja politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, ir pieprasījuši 
balsot atsevišķi vai ja attiecībā uz to pašu teksta daļu ir iesniegti citi nesaderīgi grozījumi, par 
attiecīgajiem komitejas iesniegtajiem grozījumiem balso atsevišķi.  
 
Priekšsēdētājs var izvirzīt balsošanai kopumā citus grozījumus, ja tie ir papildinoši. Šādos gadījumos 
priekšsēdētājs ievēro iepriekš izklāstīto procedūru. Šādu grozījumu iesniedzēji var ierosināt, lai par viņu 
iesniegtajiem grozījumiem tiktu balsots kopumā. 
 
Pēc konkrēta grozījuma pieņemšanas vai noraidīšanas priekšsēdētājs var nolemt virzīt balsošanai 
kopumā vairākus citus grozījumus, kuru saturs vai mērķi ir līdzīgi. Pirms tam priekšsēdētājs var lūgt 
Parlamenta piekrišanu. Šādu grozījumu kopums var attiekties uz dažādām sākotnējā teksta daļām. 
 

 
5.2. BALSOŠANAS ORGANIZĒŠANA 
 
Atbildīgais dienests 
 
Par tekstu iesniegšanu, par kuriem paredzēts balsot Parlamentā, ir atbildīga Dokumentu iesniegšanas 
nodaļa, kura atbild arī par to, lai tiktu pārbaudīta minēto tekstu atbilstība noteikumiem un pieņemamība. 
Strīdīgus jautājumus izskata Parlamenta priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja lēmums ir galīgs.  
 
Dokumentu iesniegšanas nodaļa sagatavo priekšsēdētājam informatīvus paziņojumus (briefings), kā 
arī publicē plenārsēdes tīmekļa vietnē balsošanas grafikus un balsošanas sarakstus attiecībā uz 
balsošanas organizēšanu un norisi. Pirms balsošanas atbildīgais ierēdnis informē priekšsēdētāju un 
paziņo viņam par jebkādām ar procedūru un/vai izklāstu saistītām problēmām, kas var rasties 
balsošanas laikā. 
 
Secība, kādā notiek balsošana par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem 
 
Balsošana par dokumentiem notiek, ievērojot plenārsēdes tīmekļa vietnē publicētajā balsošanas grafikā 
noteikto secību. 
 
Balsošanas saraksti 
 
Katram jautājumam, par kuru notiek balsošana, sagatavo balsošanas sarakstu. 
 
Pēc grozījumu saņemšanas Dokumentu iesniegšanas nodaļa sākotnējo sarakstu publicē plenārsēdes 
tīmekļa vietnē. Tajā ir izklāstīta secība, kādā norisināsies balsošana par grozījumiem. Beidzoties 
termiņam, kurā jāiesniedz pieprasījumi balsot pēc saraksta, atsevišķi vai pa daļām, balsošanas 
saraksta galīgo redakciju, tostarp sīkāku informāciju par šiem pieprasījumiem, publicē plenārsēdes 
tīmekļa vietnē. 
 
Uzstāšanās balsošanas laikā (159. pants un 182. panta 4. punkts) 
 
Balsošanas laikā Parlamentā nevienam deputātam nevar dot vārdu. Balsošanas laikā Parlamentu var 
uzrunāt tikai priekšsēdētājs, kā arī atbildīgās komitejas referents vai priekšsēdētājs. 
 
Ja kādu jautājumu izskata bez debatēm, referents vai atbildīgās komitejas priekšsēdētājs tieši pirms 
balsošanas var uzstāties ar paziņojumu ne ilgāk par divām minūtēm. 
 
Citiem deputātiem var atļaut izteikties nolūkā vērst uzmanību uz Reglamenta ievērošanu balsošanas 
kontekstā. 
 
Deputātam nevar dot vārdu, lai pamatotu izskatāmos grozījumus vai atsāktu debates par lietas būtību. 
 
Balsojuma apstrīdēšana (193. pants) 
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Priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc Parlamenta pieprasījuma var pārbaudīt balsošanā ar 
paceltu roku iegūtos rezultātus, izmantojot elektronisko balsošanas iekārtu.  
 
Balsošanas rezultātus vispirms parāda tikai priekšsēdētāja monitorā. Kad priekšsēdētājs paziņo 
rezultātu, tas nozīmē, ka balsošanas rezultāts ir apstiprināts. Priekšsēdētāja lēmums  ir galīgs. 
 
Elektroniskā balsošana (192. pants) 
 
Elektroniskā balsošana notiek, izmantojot personalizētu viedkarti zilā krāsā.  
 
Deputāti, izmantojot personalizēto karti, var balsot no jebkuras vietas sēžu zālē.  
 
Balsošanas karti ievieto attiecīgā deputāta sēdvietas termināļa spraugā tā, lai kartes puse, uz kuras ir 
deputāta vārds, būtu pavērsta pret viņu. Tad terminālis sāk darboties. 
 
Ja karte ir ievietota nepareizi, iedegsies dzeltena brīdinājuma gaisma un uz ekrāna parādīsies 
norādījumi. 
 
Ja karte ir ievietota pareizi, uz ekrāna parādīsies: 
– kartes numurs, 
– deputāta vārds, 
– datums. 
 
Kad priekšsēdētājs ir nodevis priekšlikumu balsošanai, deputātiem ir jānospiež viena no termināļa 
pogām, kas atbilst viņu balsošanas nodomam. Tad terminālī iedegsies attiecīgais gaismas signāls:  
– kreisā poga  PAR    ZAĻA gaisma 
– vidējā poga  ATTURAS   BALTA gaisma 
– labā poga  PRET    SARKANA gaisma 
 
Ja balsošana notiek aizklāti, parādīsies tikai ZILA gaisma, kas nozīmē, ka attiecīgais deputāts 
balsojumā ir piedalījies. 
 
Uz ekrāna būs redzama informācija par balsojumu un attiecīgās piktogrammas: 
– balsojuma temats 
– balsojuma būtība: par (+), pret (-), atturas (0) (ja balsošana ir atklāta); 

X (ja balsošana ir aizklāta); 
– balsojuma veids: vienkāršs balsojums, balsojums pēc saraksta vai aizklāts balsojums 
– balsošanas statuss: balsošana sākusies vai beigusies. 
 
Kamēr priekšsēdētājs nav paziņojis, ka balsojums ir beidzies, deputāti var mainīt savu nostāju, 
nospiežot citu pogu. Deputāti nedrīkst izņemt balsošanas karti no termināļa, kamēr priekšsēdētājs nav 
paziņojis, ka balsojums ir beidzies.  Pretējā gadījumā balsojums netiks reģistrēts. 
 
Priekšsēdētājs izvērtē balsošanas iekārtas sniegtos datus, konstatē rezultātus un paziņo tos.  
 
Pēc tam, kad priekšsēdētājs ir paziņojis balsošanas rezultātus, tie ir redzami uz termināļa ekrāna un 
viena no lielajiem plenārsēžu zāles ekrāniem. 
 
Debašu laikā un laikā, kad nenotiek balsošana, uz displeja parādīsies šāda informācija: 
– debašu temats, 
– runātāja vārds, 
– nākamo runātāju vārdi, 
– nākamie darba kārtības punkti. 
 
Balsošana pēc saraksta (190. pants) 
 
Pēc saraksta balso tad, ja politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto 

minimumu, termiņā, kas noteikts plenārsēdes tīmekļa vietnē publicētajā balsošanas grafikā, ir 
iesnieguši attiecīgu rakstisku pieprasījumu. Balsošana pēc saraksta notiek, izmantojot elektronisko 
balsošanas iekārtu. Balsošanas rezultātus reģistrē, norādot katra balsotāja vārdu, un publicē sēdes 
protokola pielikumā. 
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Balsojot par ziņojumiem, pēc saraksta vienmēr tiek balsots galīgajā balsojumā vai ja lēmumu par 
ziņojumu paredzēts pieņemt ar vienu balsojumu (188.  pants). Minētais neattiecas uz ziņojumiem ar 
deputāta imunitāti saistītajās procedūrās (9. pants). 
 
Balsojumu labojumi 
 
Pieprasījumi labot balsojumu, ar kuriem deputāti nāk klajā mutiski sēdes gaitā, kā arī rakstveidā vai 
elektroniski iesniegti pieprasījumi var attiekties tikai uz balsojumiem pēc saraksta. 
 
Visus deputātu iesniegtos pieprasījumus labot balsojumu ieprotokolē sarakstā „Rezultāti balsojumiem 
pēc saraksta”, kas pieejams drukātā veidā un elektroniski plenārsēdes tīmekļa vietnē, taču balsošanas 
rezultātu nemaina. 
 
Deputāti, kuri vēlas norādīt uz labojumu balsojumā pēc saraksta, to var darīt, izmantojot elektronisko 
veidlapu “Roll-call vote correction” (“Labojumi balsojumā pēc saraksta”), kas pieejama plenārsēdes 
tīmekļa vietnē sadaļā “Members only” (“Tikai deputātiem”). 
 
Labojumus, kuri saņemti līdz plkst. 18.30 balsošanas dienā, tajā pašā dienā publicē plenārsēdes 
tīmekļa vietnē un attiecīgās sēdes protokolā pēc balsošanas rezultātiem. 
 
Balsojumu labojumu iesniegšanas termiņš ir piektdien plkst.  12.00 otrajā nedēļā pēc attiecīgās sesijas. 
 
Balsojumu skaidrojumi (194. pants) 
 
Beidzoties balsošanas laikam, deputāti var nākt klajā ar mutiskiem balsojuma skaidrojumiem. Katrs 
deputāts vienas sesijas laikā var sniegt ne vairāk kā trīs mutiskus balsojuma skaidrojumus. Deputāti 
var iesniegt arī rakstiskus balsojuma skaidrojumus, kuru garums nepārsniedz 200 vārdus. Šos 
balsojuma skaidrojumus ievieto Parlamenta tīmekļa vietnes sadaļā “Deputāti”.  
 
Ja deputāts vēlas sniegt mutisku balsojuma skaidrojumu, viņam jāiesniedz attiecīgs pieprasījums 
Plenārsēžu organizēšanas un pārraudzības nodaļai, pirms beidzies balsošanas laiks. Tiklīdz sākusies 
attiecīgās sēdes pirmā balsojuma skaidrojuma izklāstīšana, balsojuma skaidrojumu pieprasījumi vairs 
netiek pieņemti. 
 
Mutiskiem balsojuma skaidrojumiem atvēlētais uzstāšanās laiks ir viena minūte, ja deputāts sniedz 
personisku skaidrojumu, un divas minūtes, ja deputāts izsakās politiskās grupas vārdā.  
 
Balsojuma skaidrojumi netiek pieņemti attiecībā uz: 
– aizklātiem balsojumiem; 
procedūras jautājumiem; 
rezolūcijām, kas iesniegtas saistībā ar debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma 
principu pārkāpumiem (144. pants). 
 
Attiecībā uz jautājumiem, kuri ir iekļauti darba kārtībā balsošanai bez debatēm (159. pants), pieņem 
vienīgi rakstiskus balsojumu skaidrojumus. 
 
Kvorums (178. pants) 
 
Kvorums ir sasniegts, ja sēžu zālē ir klāt viena trešā daļa no Parlamenta deputātiem.  
 
Ikviens balsojums ir spēkā neatkarīgi no nobalsojušo deputātu skaita, izņemot gadījumus, kad 
priekšsēdētājs, reaģējot uz pieprasījumu, kas izteikts pirms balsošanas sākuma, konstatē, ka nav 
kvoruma. 
 
Pieprasījumu konstatēt kvorumu var iesniegt vismaz 38 deputāti. Ja kvorumam vajadzīgā deputātu 
skaita nav, priekšsēdētājs paziņo, ka kvoruma nav. Šādā gadījumā balsošanu iekļauj nākamās sēdes 
darba kārtībā. 
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Vairākums 
 
Ja Līgumos un/vai Reglamentā nav paredzēts citādi, lēmumus pieņem ar nodoto balsu vairākumu (par 
un pret). Bieži to dēvē par vienkāršu vairākumu. 
 
Dažos gadījumos, piemēram, lemjot par budžeta grozījumiem, balsojot otrajā lasījumā likumdošanas 
procedūrās un lemjot par Reglamenta grozījumiem, lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams Parlamenta 
deputātu balsu vairākums. Bieži to dēvē par kvalificētu vairākumu.  
 
Dažos gadījumos, piemēram, lai pieņemtu lēmumus par līdzekļu izmantošanu saistībā ar Elastības 
instrumentu vai Globalizācijas pielāgošanās fondu, ir nepieciešams Parlamenta deputātu balsu 
vairākums un arī trīs piektdaļas nodoto balsu (par un pret).  
 
Dažos gadījumos, piemēram, lai pieņemtu lēmumus saskaņā ar Reglamenta 21. vai 89. pantu, ir 
nepieciešams Parlamenta deputātu balsu vairākums un arī divas trešdaļas nodoto balsu (par un pret). 
 
Balsošanas rezultāti 
 
Balsošanas rezultātus publicē sēdes protokola pielikumā. Tie ir pieejami arī plenārsēdes tīmekļa vietnē 
attiecīgajā balsošanas dienā. 

 
 
5.3. BALSOŠANAS KĀRTĪBA 
 
Balsošana par ziņojumiem norisinās šādā kārtībā: 
 
a) vispirms attiecīgā gadījumā balso par grozījumiem juridiski saistoša akta priekšlikumā; 
b) tad balso par grozīto vai negrozīto priekšlikumu kopumā;  
c) pēc tam balso par rezolūcijas priekšlikuma vai normatīvas rezolūcijas projekta grozījumiem;  
d) visbeidzot balso par rezolūcijas priekšlikumu kopumā.  
 
Balsošanas kārtība — otrais lasījums (67., 68., un 69. pants) 
 
Ja nav iesniegts priekšlikums noraidīt vai grozīt Padomes kopējo nostāju, to uzskata par apstiprinātu.  
Grozījumu pieņemšanai otrajā lasījumā ir nepieciešams Parlamenta deputātu balsu vairākums.  
 
Par priekšlikumu noraidīt kopējo nostāju balso pirms balsošanas par grozījumiem. Ja ir iesniegti vairāki 
kopējās nostājas grozījumi, par tiem balso 183. pantā noteiktajā secībā. 
 
Balsošanas kārtība — trešais lasījums (78. pants) 
 
Par visu kopīgo dokumentu lemj ar vienu balsojumu. Kopīgais dokuments ir apstiprināts, ja par to ir 
saņemts nodoto balsu vairākums (vienkāršs vairākums). 
 
Kopīgajam dokumentam nevar iesniegt grozījumus. 
 
Plenārsēdes procedūra, ja nav grozījumu (159. pants) 
 
Par jebkuru ziņojumu, kas komitejā pieņemts, pret to balsojot mazāk nekā vienai desmitajai daļai no 
komitejas locekļiem, saskaņā ar 159. pantu plenārsēdē lemj ar vienu balsojumu. Tas nozīmē, ka nevar 
iesniegt nedz grozījumus, nedz arī pieprasījumus balsot atsevišķi vai pa daļām. Lemjot ar vienu 
balsojumu, balsošana notiek pēc saraksta (188. pants). 
 
Procedūra, ja nav grozījumu un debašu 
 
Par sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem tiek rīkotas debates, izņemot jautājumus, kas 
pieņemti saskaņā ar vienkāršotu procedūru vai procedūru bez debatēm un grozījumiem (52.  un 
159. pants). 
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Priekšlikums par Komisijas priekšlikuma noraidīšanu pirmajā lasījumā (59. panta 2. punkts) 
 
Balsošana par priekšlikumu pilnībā noraidīt Komisijas priekšlikumu notiek pirms balsošanas par 
grozījumiem. Šādu priekšlikumu var iesniegt tikai atbildīgā(-s) komiteja(-s) vai deputāti, kuru skaits 
sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu. 
 
Nodošana atpakaļ komitejai (198. pants) 

 
Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var nākt klajā ar 
priekšlikumu nodot jautājumu atpakaļ komitejai. Šāds priekšlikums iespējams trijos procedūras posmos: 
– Parlamentam sesijas sākumā nosakot darba kārtību; 
– sākot debates par attiecīgo jautājumu; 
– balsošanas laikā — jebkurā brīdī pirms galīgā balsojuma. 
 
Katrā no trim minētajiem posmiem šādu pieprasījumu var iesniegt tikai vienu reizi.  
 
Attiecībā uz pirmajiem diviem minētajiem posmiem par nodomu ierosināt jautājuma nodošanu atpakaļ 
komitejai vismaz divdesmit četras stundas iepriekš ir jāinformē priekšsēdētājs, kuram par to ir 
nekavējoties jāinformē Parlaments. 
 
Ja jautājumu nodod atpakaļ komitejai, debates par šo darba kārtības punktu pārtrauc. 
 
Minēto procedūru nepiemēro debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu 
pārkāpumiem (144. pants). Saskaņā ar 132. un 136. pantu tā attiecas tikai uz komiteju iesniegtiem 
dokumentiem. 
 
Balsošanas atlikšana (200. pants) 
 
Pirms balsošanas vai balsošanas laikā politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var nākt klajā arī ar 
priekšlikumu atlikt balsošanu, un šādā gadījumā par šo priekšlikumu balso nekavējoties. 
 

 

5.4. BALSOŠANAS VEIDI 

Balsošana pa daļām (185. pants) 
 
Balsošana pa daļām nozīmē, ka izskatāmā teksta grozījumu, pantu vai punktu sadala divās vai vairākās 
daļās un balso par katru no tām. 
 
Balsošanu pa daļām var pieprasīt politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo 
obligāto minimumu. Pieprasījumi balsošanai pa daļām ir jāiesniedz termiņā, kas norādīts Parlamenta 
plenārsēdes tīmekļa vietnes sadaļā “Balsojumi” publicētajā balsošanas grafikā.  
 
Atsevišķs balsojums (183. pants) 
 
Ja atbildīgā komiteja ir iesniegusi grozījumu kopumu tekstam, uz kuru attiecas ziņojums, priekšsēdētājs 
tos izvirza balsošanai kopumā, izņemot gadījumus, kad ir pieprasīti atsevišķi balsojumi, vai arī ir 
iesniegti citi grozījumi (183. panta 6. punkts). 
 
Atsevišķs balsojums var attiekties arī uz punktu rezolūcijā, par kuru notiek balsošana (182.  panta 
1. punkta d) apakšpunkts). 
 
Atsevišķu balsojumu var pieprasīt politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz  vismaz zemo 
obligāto minimumu. Termiņš šāda pieprasījuma iesniegšanai ir norādīts Parlamenta plenārsēdes 
tīmekļa vietnes sadaļā “Balsojumi” publicētajā balsošanas grafikā. 
 
Viens balsojums (159. pants) 
 
Par jautājumiem, kurus darba kārtībā paredzēts pieņemt bez grozījumiem, plenārsēdē notiek viens 
balsojums. Pieprasījumi balsot pa daļām vai balsot atsevišķi nav pieņemami.  
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6. AR PLENĀRSĒDES NORISI SAISTĪTIE DOKUMENTI 
 
Skatīt arī: 

“Grozījumi” (5.1. sadaļa) 
“Balsošanas saraksti” (5.2. sadaļa “Balsošanas organizēšana”) 
“Runātāju saraksti” (4.3. sadaļa “Uzstāšanās plenārsēdē”) 
 
Protokols (202. pants) 
 
Katras sēdes protokolu ar detalizētu tās norises izklāstu, Parlamenta pieņemtajiem lēmumiem un 
runātāju vārdiem izdala vismaz pusstundu pirms nākamās pēcpusdienas sēdes sākuma. 
 
Katras pēcpusdienas sēdes sākumā priekšsēdētājs aicina Parlamentu apstiprināt iepriekšējās sēdes 
protokolu. Ja protokolu apstrīd, vajadzības gadījumā Parlaments lemj, vai ņemt vērā pieprasītās 
izmaiņas. 
 
Protokolu paraksta priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs. Protokolu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. 
 
Deputātu plenārsēdes apmeklējumu reģistrēšana (156. pants) 
 
Sēžu norises laikā ārpusē pie sēžu zāles ieejas izliek apmeklējumu reģistru.  
 
To deputātu vārdus, kuru klātbūtne reģistrēta apmeklējumu reģistrā, norāda katras sēdes protokolā ar 
atzīmi “klātesošs”. To deputātu vārdus, kuru prombūtni Parlamenta priekšsēdētājs ir attaisnojis, norāda 
katras sēdes protokolā ar atzīmi „attaisnoti nepiedalās”. 
 
Deputātiem, kas nevar piedalīties plenārsēdē attaisnojošu iemeslu dēļ, ir jāiesniedz kvestoru 
sekretariātam attiecīgs pieprasījums, nosūtot to pa parasto vai elektronisko pastu.  
 
Deputāts var informēt Plenārsēžu protokolu un stenogrammu nodaļu par to, ka viņš ir piedalījies sēdē, 
lai gan viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav. Attiecīgo informāciju publicē sēdes protokolā, bet 
apmeklējumu reģistra ierakstus nemaina. 
 
Pieņemtie teksti (203. pants) 
 
Plenārsēdē pieņemtie teksti ir Eiropas Parlamenta akti. Pieņemtie teksti var būt rezolūcijas, normatīvās 
rezolūcijas, tiesību akti, atzinumi, deklarācijas, lēmumi, ieteikumi u.  c. 
 
Parlamenta pieņemtos tekstus publicē uzreiz pēc balsošanas. Tos iesniedz Parlamentam kopā ar 
attiecīgās sēdes protokolu un glabā Parlamenta arhīvā. 
 
Parlamenta pieņemtajiem tekstiem sagatavo galīgo juridiski lingvistisko redakciju, un par to ir atbildīgs 
Parlamenta priekšsēdētājs. Ja šādi teksti ir pieņemti, pamatojoties uz Parlamenta un Padomes panāktu 
vienošanos, galīgo redakciju sagatavo abas iestādes, cieši sadarbojoties un savstarpēji vienojoties.  
 
Nostājas, ko Parlaments pieņēmis saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, sagatavo kā 
konsolidētu tekstu. Ja Parlamenta balsojums nav balstīts uz vienošanos, kas panākta ar Padomi, 
konsolidētajā tekstā iezīmē visus pieņemtos grozījumus. 
 
Kad ir sagatavota pieņemto tekstu galīgā redakcija, tos paraksta Parlamenta priekšsēdētājs un 
ģenerālsekretārs un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
 
Stenogramma (204. pants) 
 
Katras sēdes debašu stenogrammu sagatavo kā daudzvalodu dokumentu, kurā visa mutiski sniegtā 
informācija ir oficiālajā oriģinālvalodā. Stenogrammai pievieno arī rakstiskos paziņojumus (171. panta 
11. punkts). 
 
Stenogrammu publicē kā pielikumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
 
Debašu audiovizuālie ieraksti (205. pants) 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-202+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-156+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-203+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-204+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-205+DOC+XML+V0//LV


 

 

 
Parlaments savā tīmekļa vietnē reālajā laikā pārraida plenārsēžu debates valodās, kurās tās notiek, kā 
arī daudzvalodu skaņas celiņu no visām aktīvajām mutiskās tulkošanas kabīnēm.  
 
Tūlīt pēc katras sēdes Parlaments ievieto savā tīmekļa vietnē indeksētus plenārsēžu debašu 
audiovizuālos ierakstus, kuri ir sasaistīti ar debašu daudzvalodu protokoliem un pieejami straumēšanai, 
lejupielādēšanai un augšupielādēšanai sociālajos plašsaziņas līdzekļos. 
 
Dokumentu izplatīšana (165. un 169. pants) 
 
Dokumentus, par kuriem notiek debates un par kuriem Parlaments pieņem lēmumus, drukā un izdala 
deputātiem. Tie ir pieejami arī plenārsēdes tīmekļa vietnē. Šo dokumentu sarakstu publicē Parlamenta 
sēžu protokolā. 
 
Izņemot Reglamentā paredzētos steidzamības gadījumus, teksta apspriešanu un balsošanu par to 
plenārsēdē var sākt tikai tad, ja tas ir izdalīts vismaz divdesmit četras stundas iepriekš.  
 
Normatīvi ziņojumi (51. pants) 
 
Ar jēdzienu “normatīvs ziņojums” apzīmē tekstus, ko Parlaments izskata saistībā ar dažādām 
likumdošanas procedūrām (piemēram, parasto likumdošanas procedūru, piekrišanas procedūru un 
apspriešanās procedūru). 
 
Nenormatīvi ziņojumi (53. pants) 
 
Ar jēdzienu “nenormatīvs ziņojums” apzīmē Parlamenta pieņemtos patstāvīgos ziņojumus.  
 
Teksti, kas saistīti ar citu iestāžu paziņojumiem un mutiski atbildamiem jautājumiem ar debatēm 
(132. pants un 136. pants) 
 
Ja darba kārtībā ir iekļauts paziņojums un tam sekojošas debates vai mutisks jautājums, Parlaments 
lemj, vai debašu noslēgumā pieņemt rezolūciju. Ja Parlaments nolemj pieņemt rezolūciju, komiteja, 
politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt 
rezolūcijas priekšlikumu attiecīgi saskaņā ar 132. vai 136. pantu. 
 
Katram rezolūcijas priekšlikumam tiek piešķirts dokumenta kārtas numurs. Kopīgam rezolūcijas 
priekšlikumam, ar ko aizstāj vairākus rezolūciju priekšlikumus (par to pašu tematu) piešķir kopīga 
rezolūcijas priekšlikuma (JMR) numuru, kā arī kārtas numuru, kāds bijis aizstājamā rezolūciju kopuma 
priekšlikumam, kas iesniegts kā pirmais. 

  

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-165+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-169+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-051+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-053+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-132+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-136+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-132+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-136+DOC+XML+V0//LV


 

 

Sesiju dokumentu atsauces un akronīmi 

Sesiju dokumentos bieži izmanto turpmāk norādītās atsauces un akronīmus, kas apzīmē dažādus 
procedūru un dokumentu veidus: 
 
A: ziņojumi, ieteikumi un ieteikumi otrajam lasījumam 
B: rezolūciju priekšlikumi un citi sesijas dokumenti 
O: mutiskie jautājumi 
G: plašas interpelācijas 
C: citu iestāžu dokumenti 
T: pieņemtie teksti 
RC: kopīgi rezolūciju priekšlikumi 
COD jeb ***: parastā likumdošanas procedūra (I: 1. lasījums, II: 2. lasījums, III: 3. lasījums) 
CNS jeb *: apspriežu procedūra 
APP jeb ***: piekrišana 
NLE: nenormatīvs akts 
REG: ziņojums par Reglamenta grozījumiem 
INI: patstāvīgs ziņojums 
INL: normatīvs patstāvīgais ziņojums 
IMM: ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt vai atcelt deputāta imunitāti 
BUD: budžeta dokumenti 
DEC: budžeta izpildes apstiprināšana 
ACI: iestāžu nolīgums 
RSP: rezolūcijas par politiski svarīgiem jautājumiem 
DEA: deleģētie akti 
RPS: regulatīvā kontroles procedūra 
RSO: lēmumi par iekšējo organizāciju 
 
OJ: darba kārtība 
 
Numurs, kas var sekot burtam, kurš apzīmē dokumenta veidu, attiecas uz Parlamenta sasaukumu: 
piemēram, A8 — ziņojums, kas pieņemts Parlamenta astotajā sasaukumā, A9 — ziņojums, kas 
pieņemts Parlamenta devītajā sasaukumā. 
 
Plenārsēžu direktorāts 
 
Ar Plenārsēžu direktorāta sekretariātu var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi 
sessions@europarl.europa.eu vai izmantojot saziņas formulāru plenārsēdes tīmekļa vietnē. 
 
Ierēdņi, kuri palīdz priekšsēdētājam Briseles un Strasbūras sēžu zālēs, ir atbildīgi par šādiem 
uzdevumiem: 
protokols; 
debašu stenogrammas; 

runātāju saraksti; 
pieprasījumi dot vārdu un pieprasījumi mainīt uzstāšanās laiku; 
balsojumu skaidrojumi; 

palīdzība priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam sēdes vadīšanā. 

mailto:sessions@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/home.html

