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I NODAĻA

ETP GRUPA

1. pants

Izveidošana

Grupa  tika  izveidota  1952. gada  11. septembrī.  Tā  tika  oficiāli  atzīta  1953. gada
23. jūnijā  saskaņā  ar  Eiropas  Ogļu  un  tērauda  kopienas  Kopīgās  asamblejas
1953. gada  16. jūnijā  pieņemto  rezolūciju.  Tā  tika  atkārtoti  izveidota  1958. gada
19. martā jau Eiropas Parlamenta struktūrā.

Deklarācija par izveidošanu, kurā ir grupas pirmais nosaukums, dibinātāju paraksti un
tās  prezidija  sastāvs,  tika  nodota  Eiropas  Ogļu  un  tērauda  kopienas  Kopīgās
asamblejas  priekšsēdētājam  un  1954. gada  28. aprīlī  publicēta  “Eiropas  Ogļu  un
tērauda kopienas Oficiālajā Vēstnesī” (3. sēj., Nr. 7, 309. lpp.).

Deklarācija par atkārtotu izveidošanu, kurā ir arī grupas locekļu paraksti, tika nosūtīta
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam.
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2. pants

Grupas nosaukums

Politiskās grupas nosaukums ir:

bulgāru valodā: Група на Европейската Народна Партия 
(Християндемократи)
ЕНП

spāņu valodā: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
cristianos)
PPE

čehu valodā: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
ELS

dāņu valodā: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige 
demokrater)
EPP

vācu valodā: Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

igauņu valodā: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide)
fraktsioon
ERP

grieķu valodā: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
ΕΛΚ

angļu valodā: Group of the European People's Party (Christian 
Democrats)
EPP

franču valodā: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-
Chrétiens)
PPE

īru valodā: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe 
Críostaí)
PPE

horvātu valodā: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) 
EPP

LV 4



itāliešu valodā: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico 
Cristiano)
PPE

latviešu valodā: Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
ETP

lietuviešu valodā: Europos  liaudies  partijos  (krikščionių  demokratų)
frakcija
ELP

ungāru valodā: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 
Képviselőcsoport
ENP

maltiešu valodā: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
PPE

holandiešu valodā:
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-

Democraten) 
EVP

poļu valodā: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy 
Demokraci) 
EPL

portugāļu valodā: Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas- 
Cristãos)
PPE

rumāņu valodā: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
PPE

slovāku valodā: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany 
(kresťanský demokrati)
EĽS

slovēņu valodā: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
ELS

somu valodā: Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

zviedru valodā: Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
EPP
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3. pants

Dalība grupā

(1) Grupas locekļi ir Eiropas Parlamentā ievēlētie deputāti no Eiropas Tautas partijas
dalībpartiju sarakstiem.

(2) Citus Eiropas Parlamenta deputātus var uzņemt par Eiropas Tautas partijas grupas
locekļiem, ja viņi atbalsta Eiropas Tautas partijas politisko programmu un ievēro
šo reglamentu. 

(3) Grupas  locekļi  atbalsta  politiku,  kas,  pamatojoties uz Izveidošanas  deklarāciju,
veicina  federālās  apvienošanās  un  integrācijas  procesu  Eiropā,  kurš  ir  Eiropas
Savienības kā pilsoņu un valstu savienības pamatprincips.

(4) Savu  rīcību  grupa  balsta  uz  Savienības  modeli  Eiropas  Savienībā  un  savas
vērtības un mērķus grupa definē saskaņā ar  pašreizējo Eiropas Tautas partijas
vēlēšanu  programmu  atbilstoši  tādām  Eiropas  Savienības  pamatvērtībām  kā
brīvība un demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību ievērošana un subsidiaritāte, kā
arī tiesībām un principiem, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā un
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(5)  Grupa  ir  parlamentāra  struktūra,  kura  stingri  nostiprināta  Eiropas  Parlamenta
Reglamentā.  Grupas  locekļi  ievēro  Parlamenta  Reglamentu,  nodrošina
savstarpēju cieņu starp deputātiem un publiski pauž grupas viedokli. 

4. pants

Grupas sabiedrotie locekļi

Eiropas Parlamenta deputāti var kļūt par Eiropas Tautas partijas grupas sabiedrotajiem
locekļiem, ja viņi atbalsta Eiropas Tautas partijas politiskas pamatvirzienus un ievēro
šo reglamentu.

5. pants 

Locekļu uzņemšana

(1) Saskaņā  ar  3.  panta  1.  punktu  grupas  locekļi  ir  Eiropas  Parlamentā  ievēlētie
deputāti no Eiropas Tautas partijas dalībpartiju sarakstiem.

(2) Ikreiz, kad Eiropas Tautas partija uzņem jaunu dalībpartiju, deputāti, kas ievēlēti
Eiropas Parlamentā no tās sarakstiem, kļūst arī par grupas locekļiem. 

(3)  Lēmumi saskaņā ar 3.  panta 2.  punktu un 4.  pantu par locekļu uzņemšanu ir
pienācīgi  jāpamato un jāatbalsta ar  nodoto balsu vairākumu, kas veido grupas
locekļu  vairākumu.  Grupas  locekļus  no  tās  pašas  dalībvalsts,  no  kuras  ir
pieteikuma iesniedzējs, par to informē vismaz 14 dienas pirms minētā lēmuma
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pieņemšanas.  Grupas  locekļi  vismaz  septiņas  dienas  pirms  balsošanas  var
pieprasīt debates par pieteikumu ietekmi.

(4) Katrs  jaunais  loceklis  paraksta  divus  grupas  deklarācijas  par  izveidošanu
eksemplārus.  Vienu  eksemplāru  grupas  sekretariāts  nodod  Eiropas  Parlamenta
ģenerālsekretāram; otru glabā pie grupas dokumentiem.

6. pants

Balsošana plenārsēdē un komitejās

(1) Locekļi apņemas balsošanā parasti  atbalstīt grupas nostāju; tomēr viņi ir tiesīgi
balsot  atbilstīgi  savai  sirdsapziņai  un politiskajai  pārliecībai.  Deputātiem dienu
pirms balsošanas vajadzētu informēt grupas priekšsēdētāju vai grupas pilnsapulci,
ja viņi gatavojas balsot atšķirīgi no grupas nostājas kādā svarīgā jautājumā.

(2) Deputātiem būtu elektroniski jāinformē atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks, ja viņi
nevar piedalīties balsošanā plenārsēdē.

(3) Šā panta 1. un 2. punktu mutatis mutandis piemēro balsošanai komitejās.

7. pants

Dalības izbeigšana

(1) Grupas locekļa vai sabiedrotā locekļa dalība grupā beidzas, kad tas beidz pildīt
savus pienākumus Eiropas Parlamentā vai izstājas.

(2) Grupas  pilnsapulce  pienācīgi  pamatotā  veidā  var  pieņemt  lēmumu par  grupas
locekļa vai locekļu izslēgšanu aizklātā balsošanā. Priekšlikumu izslēgt no grupas
var  iesniegt  prezidentūra  vai  locekļu  grupa,  kas  pārstāv  vismaz  15 % grupas
locekļu no vismaz četrām delegācijām. 

(3)  Priekšlikumu izslēgt  no grupas  pienācīgi  pamato,  un vismaz trīs  dienas  pirms
balsošanas to rakstiski iesniedz visiem grupas locekļiem. Pirms balsošanas grupa
uzklausa  attiecīgo(-os)  locekli(-ļus),  kā  arī  tās  pašas  dalībvalsts  locekļus.
Lēmumu pieņem ar  divu  trešdaļu  nodoto  balsu  vairākumu,  kas  veido  vismaz
grupas  locekļu  vairākumu.  Nosakot,  vai  ir  sasniegts  divu  trešdaļu  balsu
vairākums, atturēšanos neņem vērā. 

(4) Ja Eiropas Tautas partija izbeidz kādas dalībpartijas dalību, prezidentūra iesniedz
priekšlikumu par  šai  partijai  piederošo  delegācijas locekļu  dalību  grupā.  Šādā
gadījumā  lēmumu  par  viņu  izslēgšanu  no  grupas  pieņem  ar  nodoto  balsu
vairākumu, kas veido grupas locekļu vairākumu.

(5)  Izslēgtais  loceklis  ir  tiesīgs  pieprasīt  atkaluzņemšanu,  ja  ir  izpildītas  3.  pantā
noteiktās prasības. Uz atkaluzņemšanu attiecas 5. panta 3. punkta noteikumi.
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8. pants

Grupas locekļa tiesību apturēšana

(1)  Grupas locekļa tiesības var uz laiku apturēt.

(2)  Grupas  pilnsapulce  pienācīgi  pamatotā  veidā  aizklātā  balsošanā  var  pieņemt
lēmumu par grupas locekļa vai locekļu tiesību apturēšanu.

(3)  Priekšlikumu par tiesību apturēšanu var iesniegt prezidentūra vai locekļu grupa,
kas pārstāv vismaz 15 % grupas locekļu no vismaz četrām delegācijām.

(4)  Priekšlikumu par tiesību apturēšanu pienācīgi pamato, un vismaz trīs dienas pirms
balsošanas to rakstiski iesniedz visiem grupas locekļiem. Pirms balsošanas grupa
uzklausa attiecīgo(-os) locekli(-ļus), kā arī tās pašas dalībvalsts locekļus. 

(5)   Lēmumu pieņem ar divu trešdaļu nodoto balsu vairākumu, kas veido vismaz
grupas  locekļu  vairākumu.  Nosakot,  vai  ir  sasniegts  divu  trešdaļu  balsu
vairākums, atturēšanos neņem vērā. 

(6)    Lēmumā  par  apturēšanu  norāda  apturēšanas  iemeslus  un  termiņu.  Lēmumu
jebkurā laikā var  pārskatīt  vai  atcelt.  Lēmumu pārskatīt,  atsaukt  vai  pagarināt
apturēšanu pieņem, ja to atbalsta ar nodoto balsu vairākumu, kas veido grupas
locekļu  vairākumu.  Jebkurā  gadījumā  lēmums  par  apturēšanu  zaudē  spēku
Parlamenta sasaukuma beigās.

(7)  Locekļiem, kuru tiesības ir apturētas, nekavējoties tiek liegtas šādas tiesības, kas
viņiem ir kā grupas locekļiem, vienlaikus ievērojot viņu kā Eiropas Parlamenta
deputātu pamattiesības:

i) aktīvi piedalīties grupas sanāksmēs un pasākumos vai jebkurā balsošanā vai
jebkādā citā grupas pilnsapulces lēmumā;

ii)  uzstāties  plenārsēdēs,  komiteju  sanāksmēs  vai  citās  Parlamenta  darbībās
grupas  vārdā.  Ar  nosacījumu,  ka  prezidentūra  nodrošina,  lai  viņu  kā  Eiropas
Parlamenta deputātu tiesības uzstāties netiktu ierobežotas; 

iii) ieņemt jebkādu vēlētu amatu grupā vai izvirzīt kandidātu jebkuram Eiropas
Parlamenta vēlētam amatam;

iv) tikt izvirzītam referenta vai ēnu referenta amatam grupas vārdā; 

(8) Ja Eiropas Tautas partija aptur kādas dalībpartijas dalību, prezidentūra iesniedz
priekšlikumu par  šai  partijai  piederošo delegācijas locekļu  stāvokli  grupā.  Šādā
gadījumā lēmumu par viņu kā grupas locekļu tiesību apturēšanu pieņem ar nodoto
balsu vairākumu, kas veido grupas locekļu vairākumu. Ar to tiek apturētas attiecīgo
locekļu tiesības, kā noteikts šajā pantā. Lēmumu pārskatīt,  atsaukt vai pagarināt
tiesību  apturēšanu pieņem, ja  to  atbalsta  ar  nodoto balsu  vairākumu,  kas veido
grupas locekļu vairākumu. Jebkurā gadījumā lēmums par apturēšanu zaudē spēku
Parlamenta sasaukuma beigās.
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II NODAĻA

GRUPAS STRUKTŪRVIENĪBAS

9. pants

Grupas struktūrvienības —  sastāvs un pilnvaras

Eiropas Tautas partijas grupas struktūrvienības ir šādas: 

- pilnsapulce (10. pants);
- prezidentūra (12. pants);
- grupas prezidentūra un dalībvalstu delegāciju vadītāji (15. pants);
- prezidijs (16. pants).

10. pants

Grupas pilnsapulce

(1) pilnsapulce pēc prezidentūras uzaicinājuma vismaz vienu reizi grupu nedēļu laikā
un vienu reizi plenārsesiju laikā.

(2) Pēc vienas trešdaļas locekļu vai vienas valsts delegācijas lūguma prezidentūras
sasauc pilnsapulci uz ārkārtas sanāksmi.

(3) Pilnsapulce  var  apspriesties,  pieņemt  darba  kārtību  un  balsot  neatkarīgi  no
klātesošo locekļu skaita.

(4)  Pēc  prezidentūras  uzaicinājuma  citas  personas  var  apmeklēt  sanāksmes  un
izteikties. 

(5) Grupas  pilnsapulču  protokolos  iekļauj  klātesošo  sarakstu,  runātāju  vārdus  un
pieņemtos lēmumus. Protokolus dara pieejamus grupas locekļiem un glabā pie
grupas dokumentiem.
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11. pants

Grupas pilnsapulces pienākumi

Pilnsapulce:

a) pieņem lēmumus  par  uzņemšanu,  tiesību  apturēšanu  un  dalības  izbeigšanu
grupā;

b) pieņem  lēmumus  par  visiem  politiskajiem  jautājumiem,  kas  ir  apspriesti
Eiropas Parlamentā vai citur;

c) ievēlē prezidentūru;

d) izveido grupas pastāvīgās darba grupas;

e) pēc  prezidentūras  ierosinājuma  ieceļ  deputātus  grupai  paredzētajos  amatos
komitejās, apakškomitejās, pagaidu komitejās, parlamentu sadarbības un citās
delegācijās;

f) pēc prezidentūras ierosinājuma izveido grupas gada budžetu, pieņem bilanci
(grāmatvedības pārskatu) un lemj par gada budžeta izpildes apstiprināšanu;

g) ieceļ trīs revidentus;

h) pieņem  lēmumus  par  grupas  reglamentu  un  finanšu  noteikumiem
(pārskatīšanu un grozīšanu).

12. pants

Prezidentūras sastāvs

(1) Prezidentūra sastāv no grupas priekšsēdētāja un desmit priekšsēdētāja vietniekiem.

(2) Prezidentūras locekļi savā starpā vienojas par uzdevumu sadali, tostarp par finanšu
rīkotāja  uzdevumu  un  pastāvīgo  darba  grupu  vadību.  Grupu  informē  par  šo
lēmumu.
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13. pants

Prezidentūras pienākumi

Prezidentūras pienākumi ir šādi:

a) vadīt un sasaukt grupas sanāksmes un pastāvīgo darba grupu sanāksmes, kā arī
vadīt grupas darbu plenārsēdēs;

b) pārstāvēt grupu ārējās attiecībās;

c) pēc ģenerālsekretāra priekšlikuma pieņemt lēmumus par sekretariāta sastāvu
un sekretariāta darba metodi;

d) informēt grupu par savās sanāksmēs pieņemtiem stratēģiskiem un politiskiem
lēmumiem;

e) steidzamos gadījumos pieņemt lēmumus kompetentās struktūras vietā; visus
šādus lēmumus iesniedz kompetentajai struktūrvienībai;

f) sagatavot prezidija un grupas lēmumus finanšu jomā;

g) sagatavot prezidija apspriedes par grupas finanšu noteikumiem (pārskatīšana
un grozījumi);

h) veikt ārējo saziņu grupas vārdā, tostarp sniegt paziņojumus presei;

i)   iesniegt  priekšlikumu  par  grupas  locekļa  vai  locekļu  tiesību  apturēšanu  un
izslēgšanu.

14. pants

Grupas prezidentūras vēlēšanas

(1) Grupas pilnsapulce ievēlē priekšsēdētāju un desmit priekšsēdētāja vietniekus.

(2) Vēlēšanas notiek pirms jaunā sasaukuma sākuma. 

(3) Grupas prezidentūras pilnvaru laiks ir tāds pats kā Parlamenta priekšsēdētājam. Ja
šis  pilnvaru  laiks  beidzas  pirms  sasaukuma  beigām,  jaunas  vēlēšanas  notiek
vismaz vienu mēnesi pirms Parlamenta priekšsēdētāja pilnvaru laika beigām.
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15. pants

Grupas prezidentūra un dalībvalstu delegāciju vadītāji

Grupas prezidentūra un dalībvalstu delegāciju vadītāji tiekas vismaz reizi mēnesī, lai
apspriestu svarīgus un stratēģiskus jautājumus, lai sagatavotu īpaši svarīgus politiskus
lēmumus un apspriestos par iekšējiem jautājumiem, kas grupai ir sevišķi nozīmīgi.

16. pants 

Grupas prezidija sastāvs

(1) Grupas prezidijs sastāv no:

a) prezidentūras locekļiem;

b) dalībvalstu delegāciju vadītājiem un viena papildu locekļa uz katriem desmit
locekļiem;

c) grupas pārstāvjiem, kuri ievēlēti Parlamenta prezidijā;

d) grupas pārstāvjiem, kuri ievēlēti par pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem;

e) koordinatoriem katrā pastāvīgajā komitejā; 

f) Eiropas Tautas partijas priekšsēdētāja un ģenerālsekretāra, ja viņi ir Eiropas
Parlamenta deputāti.

(2) Ja  Eiropas  Tautas  partijas  priekšsēdētājs  un  ģenerālsekretārs  nav  Eiropas
Parlamenta deputāti, viņus vienmēr personiski uzaicina uz prezidija sanāksmēm.
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17. pants 

Grupas prezidija pienākumi

(1) Grupas prezidijs:

a) sagatavo grupas stratēģiskos un politiskos lēmumus;

b) sagatavojas  plenārsesijām,  uzsverot  grupai  visnozīmīgākos  jautājumus  no
dažādu valstu viedokļa;

c) pēc  prezidentūras  iniciatīvas  iesaka  grupai  tās  reglamentu  un  finanšu
noteikumus.

(2) Prezidijs rīko sanāksmi pēc prezidentūras uzaicinājuma. Sanāksmes sasaukšanu
var pieprasīt arī prezidijs, valsts delegācija vai viena trešdaļa grupas locekļu.
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III NODAĻA

GRUPAS DARBA

ORGANIZĀCIJA

18. pants

Darba kārtības noteikšana un kvorums

Pilnsapulce var apspriesties un noteikt darba kārtību neatkarīgi no klātesošo locekļu
skaita.

19. pants 

Lēmumi

Izņemot gadījumus,  kad reglamentā  ir  noteikts  citādi,  visu  struktūru  lēmumiem ir
nepieciešams vienkāršs nodoto balsu vairākums.

20. pants

Attālināta balsošana

Visas grupas struktūras var pieņemt lēmumus ar attālinātu balsošanu.

21. pants

Vēlēšanas

(1) Par vēlēšanām paziņo vismaz trīs dienas iepriekš. Tiek noteikts vismaz divu dienu
termiņš kandidātu izvirzīšanai; šis termiņš beidzas vismaz 24 stundas pirms vēlēšanu
sākuma. Balsošana var notikt tikai tad, ja kandidātu vidū mazākumā esošā dzimuma
pārstāvji veido vismaz vienu trešdaļu no kandidātu kopskaita. 

(2) Visas vēlēšanas notiek aizklāti. 

(3) Ja uz vairākiem amatiem ir izvirzīti vairāki kandidāti, balsojums ir spēkā tikai tad,
ja ievēlēto kandidātu vidū mazākumā esošā dzimuma pārstāvji veido vismaz vienu
trešdaļu no ievēlēto kandidātu kopskaita. 

Pēc divām nesekmīgām vēlēšanu kārtām grupa, ievērojot 34. pantā noteiktās prasības
par vairākumu, var pieņemt lēmumu trešajā kārtā atkāpties no minētā nosacījuma.  
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(4) Ja uz vienu amatu ir izvirzīti vairāki kandidāti, ievēlēts ir tas kandidāts, kas iegūst
absolūtu nodoto balsu vairākumu. Ja piedalās vairāk nekā divi kandidāti un pirmajā
un otrajā vēlēšanu kārtā neviens neiegūst nepieciešamo balsu vairākumu, pēdējā kārtā
piedalās tie divi kandidāti, kuri otrajā kārtā ir saņēmuši visvairāk balsu.

(5) Ja uz vairākiem amatiem ir izvirzīts vienāds kandidātu skaits, var rīkot kopēju
vēlēšanu kārtu. 
Ja izvirzīto kandidātu skaits ir lielāks nekā amatu daudzums, ievēlēti ir tie kandidāti,
kuri ir saņēmuši visvairāk nodoto balsu.

(6)  Priekšsēdētājs  nodrošina,  lai  vēlēšanu  rezultātā  to  deputātu  vidū,  kuri  ieņem
amatus  grupā,  mazākumā esošā  dzimuma pārstāvji  kopumā veidotu  vismaz  vienu
trešdaļu no deputātu kopskaita.

22. pants

Izvirzīšana

Grupas  pilnsapulce  lemj  par  grupas  kandidātu  izvirzīšanu  amatiem  Parlamenta
prezidijā.  Attiecīgi piemēro 21. pantu. 

23. pants

Komiteju darba grupas

(1) Grupas locekļi no vienas un tās pašas Parlamenta komitejas veido darba grupu, ko
koordinē  no  šo  deputātu  vidus  ievēlēts  koordinators.  Darba  grupa  var  ievēlēt
koordinatora vietnieku.

(2) Koordinators ir grupas atbildīgā runaspersona attiecībā uz komitejas darba grupas
uzdevumiem  un  ir  atbildīgs  par  grupas  locekļu  darba  koordināciju  attiecīgajā
komitejā.

24. pants

Pastāvīgās darba grupas

(1) Komiteju darba grupas var apvienot, lai izveidotu pastāvīgās darba grupas. Katrs
attiecīgo komitejas darba grupu loceklis ir pastāvīgās darba grupas loceklis. Katrs
grupas  loceklis  var  piedalīties  katrā  darba  grupas  sanāksmē,  un  viņam  ir
konsultatīvs balsojums.

(2) Pastāvīgās  darba  grupas  vada  prezidentūras  loceklis  (grupas  priekšsēdētāja
vietnieks);  viņš  ir  grupas  atbildīgā  runaspersona  attiecībā  uz  komitejas  darba
grupas  uzdevumiem  un  ir  atbildīgs  par  grupas  locekļu  darba  koordināciju
attiecīgajās komitejās.
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(3) Darba grupa ierosina grupas pilnsapulcei to deputātu sarakstu, kuri grupas vārdā
uzstāsies plenārsēdē.

(4) Darba  grupu  darba  kārtības  ir  pieejamas  visiem  grupas  locekļiem.  Visas
sanāksmes tiek protokolētas, un protokolus nosūta prezidentūras locekļiem.

25. pants 

Darba grupu iekšējie noteikumi

Pastāvīgo  darba  grupu  un  komiteju  darba  grupu  uzdevumus  paredz  iekšējos
noteikumos.

26. pants

Parlamenta iniciatīvas

Grupas  deputāti  laikus  paziņo  prezidentūrai  un  atbildīgajam  koordinatoram  par
likumdošanas iniciatīvām saskaņā ar Deputātu nolikuma 5. pantu.
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IV NODAĻA

GRUPAS SEKRETARIĀTS

27. pants

Grupas sekretariāts

Grupas sekretariāta darbinieki veic pārnacionālus pienākumus, un uz viņiem attiecas
Regula, ar kuru nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo
darbinieku nodarbināšanas kārtību.

28. pants

Grupas sekretariāta uzdevumi

Sekretariāts palīdz grupai. 

Sekretariāts pēc labākās sirdsapziņas un cik iespējams labi veic visus pienākumus, kas
grupas  sekretariātam  ir  uzticēti,  strādā  tikai  grupas  interesēs  un,  veicot  šos
pienākumus, pēc norādījumiem vēršas tikai pie grupas un tos pieņem tikai no grupas.

29. pants

Grupas ģenerālsekretārs

(1) Ģenerālsekretāru ieceļ prezidijs pēc prezidentūras priekšlikuma.

(2) Ģenerālsekretārs vada un koordinē sekretariāta darbu. Viņš arī sagatavo prezidija
un prezidentūras apspriedes saistībā ar sekretariātu.
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V NODAĻA

BUDŽETS

30. pants

Grupas budžets un bilance

Pirms finanšu  gada  sākuma finanšu  rīkotājs  ar  ģenerālsekretāra  palīdzību  iesniedz
tāmes  projektu  prezidentūrai  un  prezidijam,  kuri  pēc  tās  sagatavošanas  to  nosūta
pilnsapulcei apstiprināšanai.

31. pants

Pārstāvība

Priekšsēdētājs vai viņa deleģētais pārstāvis ir pilnvarots grupas vārdā uzņemties 
atbildību par izdevumiem, nepārsniedzot pilnsapulces pieņemto tāmi.

32. pants

Revīzijas

Pirmajā sanāksmē pēc jauna finanšu gada sākuma grupa ieceļ trīs revidentus, kas nav
prezidija locekļi. Viņi pārbauda iepriekšējā finanšu gada pārskatus, iesniedz rakstisku
ziņojumu pilnsapulcei un ierosina apstiprināt gada budžeta izpildi.

33. pants

Grupas finanšu noteikumi

Finanšu darījumus veic saskaņā ar grupas finanšu noteikumiem.
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VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

34. pants

Reglamenta grozījumi

Lēmumu  par  reglamenta  grozījumiem  pieņem  ar  divu  trešdaļu  nodoto  balsu
vairākumu, kas veido vismaz grupas locekļu vairākumu. Nosakot, vai ir sasniegts divu
trešdaļu balsu vairākums, atturēšanos neņem vērā. 

35. pants

Stāšanās spēkā

Šī reglamenta redakcija aizstāj 2013. gada 9. oktobra redakciju un stājas spēkā 2021.
gada 3. martā.
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PIELIKUMS

Izveido personāla komiteju, kas sastāv no sekretariāta personāla ievēlētiem locekļiem.
Šī komiteja sniedz grupas prezidentūrai atzinumu par visām problēmām, kas saistītas
ar personālu. Tās pilnvaras sīki izklāsta protokolā, ko sekretariāta locekļi un grupas
prezidentūra izstrādā, savstarpēji vienojoties.
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