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IEVADS

Ņemot vērā bažas saistībā ar COVID-19, valdes 83. sanāksmē, kas notika no 2020. gada 19.
līdz 27. martam, FSC starptautiskā valde pieņēma lēmumu rīkot biedru asambleju divās daļās.
Pirmā daļa praktiski notika 2021. gada oktobrī. Ģenerālās asamblejas pirmajā daļā biedri cita
starpā apsprieda un balsoja par FSC valdes finanšu pārskata (2018-2020) un biedru saraksta
apstiprināšanu. Biedri apsprieda un balsoja arī par deviņiem priekšlikumiem, no kuriem trīs
tika apstiprināti.
Dalībnieku asamblejas otrā daļa notiks 2022. gada oktobrī. Ja COVID-19 situācija to ļaus,
asambleja notiks Bali, Indonēzijā, kā hibrīds pasākums, kurā tiks apvienota fiziska biedru
pulcēšanās (klātesošie biedri un biedri, kas pārstāvēti ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību) ar
iespēju attālināti piedalīties un balsot tiešsaistē. Ja tas būs nepieciešams vai ērti, lai par
prioritāti izvirzītu mūsu kopienas veselību un drošību, 2022. gada oktobrī biedru asambleja
atkal tiks organizēta kā pilnībā virtuāls pasākums.
Asamblejas otrā daļa šajā dokumentā ir apzīmēta kā "GA 2022".
MĒRĶIS
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Šā reglamenta mērķis ir nodrošināt struktūru, kā 2022. gada ĢA laikā notiek diskusijas par
statūtos noteiktajiem un politikas priekšlikumiem, kā arī balsošanas procesu par šiem
priekšlikumiem. Īpaša uzmanība ir pievērsta procedūrām, kas reglamentē debates un
balsošanu par priekšlikumiem GA 2022 laikā. Šie noteikumi ir izstrādāti, lai veicinātu efektīvu
un savlaicīgu GA 2022 norisi. Šis reglaments nosaka arī procesu, kas vērsts uz GA 2022
norisi, tostarp priekšlikumu iesniegšanas, grozīšanas un atsaukšanas posmus.
Pēc tam, kad direktoru padome un locekļi ir apstiprinājuši reglamentu, FSC direktoru padomes
priekšsēdētājs vai prezidējošā amatpersona ir pilnvarota īstenot šo reglamentu, vienlaikus
respektējot locekļu kā organizācijas galīgās lēmējinstitūcijas pilnvaras.
Šis 2022. gada ĢA reglaments attiecas uz šādiem jautājumiem:
•

Priekšlikumi

•

Dalība diskusijās par tiesību aktu un politikas priekšlikumiem GA 2022 laikā.

•

GA 2022 norise

•

Priekšlikumu izskatīšana (debates un balsošana)

•

Apstiprināto priekšlikumu statuss
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PASĀKUMI

3.1. Ierosināto priekšlikumu iesniegšana. Visi priekšlikumi, kas ierosināti izskatīšanai 2022.
gada ĢA, tika iesniegti Priekšlikumu komitejai divos dažādos iesniegšanas termiņos, kas bija
atvērti 2020. un 2021. gadā. 2022. gada ĢA nevar iesniegt papildu priekšlikumus.
Priekšlikumu komiteju ieceļ FSC Direktoru padome, un tai palīdz FSC International norīkots
personāls.
Katrā ierosinātajā priekšlikumā jānorāda personas, kas ierosina priekšlikumu (ierosinātāja),
vārds, uzvārds un piederība, kā arī divu personu vārdi, kas atbalsta priekšlikumu.
Priekšlikumu var iesniegt vai atbalstīt tikai individuāli locekļi vai organizācijas locekļa iecelts
pārstāvis (kam nav nesamaksātas biedra naudas). Priekšlikuma iesniedzējam un priekšlikumu
atbalstītājiem jābūt vismaz vienam loceklim no katras no trim FSC palātām.
Katram ierosinātajam priekšlikumam jābūt skaidri identificētam kā statūtu vai principu un
kritēriju grozījumam vai kā priekšlikumam grozīt organizācijas politiku vai darbības procedūru.
Ierosinātie priekšlikumi par grozījumiem statūtos vai principos un kritērijos tiek saukti par
statūtu priekšlikumiem. Ierosinātajos priekšlikumos skaidri jānorāda konkrētais nosaukums,
iedaļa un punkts, kas jāgroza. Ierosinātajā grozījumā vispirms izklāsta spēkā esošās
piemērojamā dokumenta redakcijas un pēc tam ierosināto jauno redakciju, papildinājumus vai
svītrojumus.
Priekšlikumus par FSC politikas vai darbības procedūru izmaiņām sauc par politikas
priekšlikumiem. Tie atspoguļo biedru tiesības iesniegt iniciatīvas, kas saistītas ar
Organizācijas darbu, darbību, misiju un mērķi.
Lai palīdzētu biedriem izskatīt priekšlikumu, personai, kas iesniedz priekšlikumu, papildus
ierosinātā priekšlikuma faktiskajam formulējumam jāiekļauj īsa rindkopa, kurā paskaidro
priekšlikuma mērķis (pamatojums) vai sniedz papildu informāciju.
Ja Priekšlikumu komiteja uzskata par nepieciešamu vai lietderīgu, tā var lūgt sekretariātam
juridiskas un tehniskas konsultācijas saistībā ar priekšlikumu tekstu un būtību.
Turklāt sekretariāts sagatavo katra priekšlikuma priekšizpētes analīzi (kas ietver finansiālo
seku aplēsi). Sekretariāta veiktā priekšizpētes analīze ir daļa no Priekšlikumu komitejas
ziņojuma, ko iesniedz Valdei un biedriem. Tas tiek darīts, lai locekļi, pieņemot lēmumus,
varētu ņemt vērā sekretariāta priekšizpētē iekļautās sekas.
Valdes locekļi var piedalīties diskusijās par priekšlikumiem vai citiem priekšlikumiem savās
telpās, paužot savu viedokli un skaidri norādot, ka viņi nerunā Valdes vārdā. Valdes locekļi var
arī aktīvi iesaistīties diskusijās starp palātām, taču viņi skaidri norāda, ka nerunā valdes vārdā,
un rīkojas tikai ar mērķi veicināt konstruktīvu risinājumu rašanu. Valdes locekļi nepiedalīsies
priekšlikumu apspriešanā 2022. gada GA plenārsēdēs.
3.2. Priekšlikumu sagatavošana un publicēšana. Visus statūtos un politikā noteiktos
priekšlikumus, ko ierosina izskatīt biedri, izskata Priekšlikumu komiteja. Priekšlikumu komiteja
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pārbauda priekšlikumu atbilstību šim reglamentam un var lūgt sekretariāta darbinieku
tehniskas un juridiskas konsultācijas. Visi priekšlikumi, kas neatbilst ierosināto priekšlikumu
iesniegšanas noteikumiem, tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Pārskatītos priekšlikumus
priekšlikumu iesniedzēji atkārtoti iesniedz Komitejai, lai Priekšlikumu komiteja tos pieņemtu.
Ne vēlāk kā 2022. gada 1. oktobrī Priekšlikumu komiteja iesniegs galīgo ziņojumu FSC
Direktoru padomei. Ziņojumā jāiekļauj katra ierosinātā priekšlikuma pilns galīgais teksts spāņu
un angļu valodā un papildu informācija, kā arī katra priekšlikuma iesniedzēja un atbalstītāja
vārds, uzvārds un piederība un sekretariāta veiktā priekšizpētes analīze. Ierosinātie
priekšlikumi ziņojumā ir sadalīti trīs iedaļās: pirmajā iedaļā ir priekšlikumi, ar ko groza statūtus;
otrajā iedaļā ir priekšlikumi, kas saistīti ar principiem un kritērijiem, un trešajā iedaļā ir
priekšlikumi, kas saistīti ar politikas jautājumiem. Katram ziņojumā iekļautajam priekšlikumam
piešķir numuru, lai to varētu viegli identificēt.
Galīgo ziņojumu nekavējoties dara pieejamu visiem FSC locekļiem un citiem reģistrētiem
Ģenerālās asamblejas dalībniekiem.
3.3 Grozījumi priekšlikumos. Priekšlikumu iesniedzēji jebkurā laikā līdz 2022. gada 2.
septembrim var iesniegt priekšlikumu grozījumus. Par šo termiņu ir iepriekš plaši jāinformē
biedri, un tā mērķis ir veicināt, lai biedriem būtu pietiekami daudz laika rūpīgi izskatīt un izprast
priekšlikumu galīgo tekstu, kas tiks apspriests un par kuru tiks balsots GA2022 laikā, kā arī lai
Priekšlikumu komitejai būtu pietiekami daudz laika līdz 2022. gada 1. oktobrim sagatavot un
iesniegt galīgo ziņojumu FSC Direktoru padomei. Tiek sagaidīts, ka priekšlikumu iesniedzēji
meklēs ierosinājumus, uzlabojumus un atbalstu saviem priekšlikumiem. Šim nolūkam
sekretariāts organizē priekšlikumu apspriešanas grupas, kā arī palātu, starppalātu un
reģionālās sanāksmes. FSC locekļiem, kuri vēlas, lai ierosinātajos priekšlikumos tiktu veiktas
izmaiņas, ir jāvienojas par šīm izmaiņām ar priekšlikumu iesniedzējiem. Ierosinātās izmaiņas
var nosūtīt tieši priekšlikumu iesniedzējiem, iesniegt, izmantojot deputātu portālu vai šim
nolūkam paredzētos papildu atgriezeniskās saites mehānismus, vai nosūtīt uz šādu e-pasta
adresi: motions2020@fsc.org, un sekretariāts pārsūtīs šos paziņojumus priekšlikumu
iesniedzējiem. Jauni grozītais priekšlikums ir jānobalso vēl divām personām; nav
nepieciešams, lai to atbalstītu tās pašas personas, kas atbalstīja sākotnējo priekšlikumu. Pēc
2022. gada 2. septembra turpmākus priekšlikumu grozījumus vai iepriekšējo priekšlikumu
grozījumu atsaukšanu nepieņems. Priekšlikuma iesniedzējs var atsaukt priekšlikumu jebkurā
laikā pirms attiecīgā priekšlikuma apspriešanas.
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DALĪBA DISKUSIJĀS PAR TIESĪBU AKTU UN POLITIKAS PRIEKŠLIKUMIEM.

4.1. Dalībnieki. GA 2022 var piedalīties visi Meža apsaimniekošanas padomes (Forest
Stewardship Council, A.C.) biedri, kuriem ir laba reputācija (kuriem nav nesamaksātas dalības
maksas).
4.2. Pilnvarotās personas. FSC locekļi var iecelt citu locekli par savu pilnvarnieku, kas viņus
pārstāvēs 2022. gada GA debatēs un balsos viņu vārdā par politikas un statūtu
priekšlikumiem. Visi norīkojumi jāveic rakstiski, divu liecinieku klātbūtnē, un tos jāparaksta
dalībniekam vai organizācijas dalībnieka norīkotajam pārstāvim. Pēc tam, kad biedrs ir
parakstījis vēstuli divu liecinieku klātbūtnē, vēstule ar norīkojumu ir jāskenē un jāielādē
tehnoloģiskajā platformā (FSC Connect), kā paziņots un paziņots
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Sekretariāta locekļiem iepriekš, vai nosūtīt sekretariātam uz šādu e-pasta adresi:
motions2020@fsc.org. Saskaņā ar statūtu divdesmit trešā punkta 9. punktu viens biedrs var
pārstāvēt ne vairāk kā piecus organizatoriskos biedrus, kas var būt daļa no jebkuras no trim
palātām, un biedrs var pārstāvēt neierobežotu skaitu individuālo biedru, kas arī var būt daļa no
jebkuras no trim palātām. Visas pilnvarnieku kandidatūras un paraksti jāsaņem pirms 2022.
gada ĢA atklāšanas un līdz 2022. gada 8. oktobrim. To autentiskumu apstiprinās sekretariāts.
Visiem locekļiem, kuri ir iecelti par pilnvarniekiem cita biedra vārdā, ir balsstiesības debatēs,
un tiem ir tiesības balsot to locekļu vārdā, kurus viņi pārstāv. Visus lūgumus iecelt citu locekli
par pilnvarnieku 2022. gada ĢA nedēļā izskata Vēlēšanu komiteja.
4.3. Novērotāji. GA 2022 būs atvērta novērotājiem, iepriekš reģistrējoties un ievērojot FSC
direktoru padomes noteiktos skaita ierobežojumus. Novērotāji ir personas, kas nav ne
individuāli FSC biedri, ne organizācijas biedra iecelti pārstāvji. Par novērotājiem tiek uzskatītas
personas, kas ir saistītas ar kādu organizācijas biedru un kas nav šīs organizācijas
izraudzītais pārstāvis. Novērotāji nepiedalās priekšlikumu apspriešanā GA 2022 plenārsēdēs.
Viņiem nav ne balsstiesību, ne balsstiesību; tomēr novērotāji var piedalīties GA 2022 un citos
pasākumos, par kuriem vienojusies FSC Direktoru padome.
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GA 2022 NORISE

5.1. Tehnoloģiskā platforma GA 2022. Kā minēts šā dokumenta ievaddaļā, GA 2022 notiks vai
nu kā hibrīds, vai kā pilnībā virtuāls pasākums. Abos gadījumos ir jānodrošina iespēja
locekļiem un citiem dalībniekiem piedalīties attālināti. Tas jādara, lai personas, kuras
nepiedalās klātienē, varētu apspriest, tikties un balsot (tikai tiesīgie dalībnieki) elektroniski.
Visiem GA 2022 dalībniekiem ir jābūt piekļuvei datoram vai viedtālrunim - tiem, kas piedalīsies
klātienē, tiks nodrošināta piekļuve internetam GA 2022 norises vietā (hibrīda pasākuma
gadījumā Bali), - tiem, kas piedalās attālināti, ir jāpārliecinās, ka viņu ierīcēm ir pieslēgts
internets.
5.2. Priekšsēdētājs. GA 2022 vada pienācīgi ievēlēts FSC valdes priekšsēdētājs.
Priekšsēdētājs var deleģēt sanāksmes vadīšanu citai kvalificētai personai kā prezidējošai
personai, kuru apstiprina biedri. FSC Valdes priekšsēdētājs paliek persona, kurai ir galīgā
vara par GA 2022 norisi, pat tad, ja viņš nedarbojas kā prezidējošā amatpersona.
5.3. Likumā noteiktās prasības. Vai nu kā viens no pirmajiem GA 2022 darba kārtības
punktiem, vai arī izmantojot elektronisko balsošanu, kas tiks uzsākta pirms GA2022, visi
balsstiesīgie locekļi tiks aicināti balsot par šādām statūtos noteiktajām prasībām:
a) Biedru saraksta apstiprināšana ar jaunu biedru pieņemšanu un biedru, kuru
dalība ir beigusies, atbrīvošana no amata.
b) Reglamenta apstiprināšana
c) Priekšsēdētāja apstiprināšana
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d) Vēlēšanu komitejas prezentācija
5.4. Ziņojumi. Locekļiem mutiski ziņojumus sniegs FSC valdes
ģenerāldirektors, FSC valdes kasieris un priekšlikumu komitejas pārstāvis.

priekšsēdētājs,

5.5. Darba kārtība. 2022. gada ĢA darba kārtība tiks nosūtīta iepriekš visiem locekļiem un
reģistrētajiem novērotājiem, ņemot vērā, ka Ģenerālā asambleja vispirms apspriedīs un lems
par visiem statūtos paredzētajiem priekšlikumiem, bet pēc tam - par politikas priekšlikumiem,
kurus par prioritāriem noteiks locekļi.
5. 6. Vēlēšanu komiteja. Vēlēšanu komiteja ir komiteja, ko veido locekļi (saskaņā ar palātu
līdzsvara noteikumu) un ko ieceļ FSC valde, lai uzraudzītu un pārbaudītu, vai ir sasniegts
kvorums un balsošanas rezultāti par visiem apspriestajiem jautājumiem un priekšlikumiem šim nolūkam Vēlēšanu komitejai ir piekļuve e-balsošanas platformai, kas ir pieejama GA
2022. gadā. FSC Direktoru valde iecelšanu veic pirms 2022. gada GA atklāšanas un kopā ar
Statūtu prasībām ar to iepazīstina biedrus. Komitejas locekļi veido daļu no kvoruma un var
izvēlēties iecelt pilnvaroto personu, kas balsos viņu vārdā.
Vēlēšanu komitejai tiks nodrošināta attālināta piekļuve tehnoloģiskajai platformai, kurā notiks
GA 2022, un tā varēs novērtēt reģistrēto kvorumu un balsošanas rezultātus par visiem
apspriestajiem jautājumiem un priekšlikumiem.
5.7. Kvorumi. Kvorums, kas nepieciešams rezolūciju pieņemšanai, tiks aprēķināts,
pamatojoties uz faktiski nodoto balsu skaitu par katru priekšlikumu. Citiem vārdiem sakot,
kvorums tiks ņemts vērā, kad locekļi balsos par katru priekšlikumu. Kvorumu veido FSC
locekļi, kas piedalās GA 2022 un balso (vai nu klātienē, ja pasākums ir jaukts, vai virtuāli), kā
arī locekļi, kurus pārstāv pilnvarnieki.
Kvorumu veido vairāk nekā 50 % no katras Organizācijas statūtos minētās palātas locekļu
balsu skaita.
Gan hibrīdās ĢA, gan pilnībā virtuālās ĢA2022 gadījumā, ja netiek sasniegts kvorums,
balsošanas periodu var pagarināt vienā vai vairākos gadījumos, un par šādiem apstākļiem tiks
pienācīgi informēti locekļi.
5.8. Atturējās. Elektroniskā balsojuma laikā pienācīgi reģistrēti atturēšanās gadījumi tiek
ieskaitīti kvorumā, bet netiek ņemti vērā, aprēķinot par priekšlikumu nodoto "jā" un "nē" balsu
skaitu.
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PRIEKŠLIKUMU IZSKATĪŠANA (DEBATES UN BALSOŠANA)

Pirms priekšlikumu izskatīšanas (debašu uzsākšanas un balsošanas) izraudzītais priekšlikumu
komitejas pārstāvis iesniedz ziņojumu Ģenerālajai asamblejai. Pēc
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ziņojuma iesniegšanu, Priekšlikumu komitejas darbs tiek pārtraukts (izņemot to, ka, ja tas ir
nepieciešams, pirmspār- sēdes vadītājs var lūgt paskaidrojumus no Priekšlikumu komitejas
pārstāvja).
Katru ierosināto priekšlikumu izskata pa vienam, ievērojot iepriekš noteikto kārtību un grafiku.
Vispirms apspriedīs un balsos par visiem statūtos paredzētajiem priekšlikumiem, un pēc tam
sekos politikas priekšlikumi tādā secībā, kādu prioritāti noteiks locekļi, izmantojot aptauju, kas
tiks uzsākta ne vēlāk kā nedēļu pirms GA 2022 norises. Šajā prioritāšu noteikšanā visu to
godprātīgo biedru balsis, kuri piedalās aptaujā, tiks vērtētas vienādi, nepiemērojot statūtos
paredzētos balsstiesību aprēķināšanas noteikumus, jo šie noteikumi tika izstrādāti un
piemēroti balsošanai par priekšlikumiem, nevis iepriekšējai prioritāšu noteikšanai.
6.1. Priekšlikumu izskatīšanas procedūra. Pēc tam, kad priekšsēdētājs ir izteicis katru
priekšlikumu, viņš uzaicina priekšlikuma iesniedzēju uzstāties asamblejā un trīs (3) minūtes
runāt par priekšlikuma būtību. Pēc tam sēdes vadītājs izsauc FSC sekretariāta darbinieku, lai
sniegtu sekretariāta objektīvu viedokli un skaidrojošus komentārus par konkrētiem apspriestā
priekšlikuma aspektiem (piemēram, priekšlikuma saistību ar citiem priekšlikumiem,
priekšlikuma ietekmi uz FSC stratēģiskajiem, taktiskajiem, operatīvajiem aspektiem u. c.). Pēc
tam priekšlikuma iesniedzējs var lūgt priekšlikuma iesniedzēju vai citu locekli izteikties par
priekšlikumu. Pēc priekšlikuma iesniedzēja uzstāšanās sēdes vadītājs lūdz tos locekļus, kuri
vēlas izteikties par priekšlikumu, pieteikties. Katram runātājam pēc kārtas ir divas (2) minūtes,
lai runātu par priekšlikumu. Ja priekšlikuma iesniedzēji vēlas, viņi šajā laikā var uzstāties kā
parastie locekļi. Deputātu debašu beigās priekšlikuma iesniedzējam ir divas (2) minūtes, lai
izteiktu nobeiguma piezīmes. Priekšsēdētājs izmanto GA 2022 rīcībā esošos līdzekļus (tostarp
krāsu kartes), lai katru sesiju vadītu kārtīgi.
Priekšsēdētājs jebkurā laikā var pārtraukt debates, lai aicinātu vienu vai vairākus dalībniekus
un/vai FSC sekretariāta darbiniekus, un/vai FSC valdes locekļus sniegt papildu skaidrojošus
komentārus par konkrētiem apspriestā priekšlikuma aspektiem.
Pēc debašu beigām par katru priekšlikumu sēdes vadītājs aicina balsot. Šajā laikā visus
balsstiesīgos locekļus aicina balsot saskaņā ar turpmāk aprakstīto balsošanas procedūru.
6.2. Ierobežojums jaunu priekšlikumu iesniegšanai. Lai nodrošinātu pareizu GA 2022 norisi,
2022. gada GA nedēļā netiks pieņemti priekšlikuma grozījumi vai jaunu priekšlikumu
iesniegšana.
6.3. Debašu ierobežošanas procedūra, aicinot balsot. Jebkurā brīdī debatēs par jebkuru
jautājumu tiesīgs deputāts var ierosināt jautājumu par izskatāmo jautājumu, t. i., var pieprasīt
pārtraukt debates un balsot par priekšlikumu. To dara, paceļot dzelteno kartīti tiem, kas
piedalās hibrīdā pasākumā, un elektroniski tiem, kas pieslēdzas virtuāli. Aicinājums uzdot
jautājumu vienmēr ir kārtībā, un tam ir prioritāte attiecībā pret debašu kārtību.
Pēc jautājuma izteikšanas sēdes vadītājs balso par de-bates izbeigšanu. Par debašu
pārtraukšanu var balsot, paceļot roku, izmantojot krāsainās kartītes tiem, kas piedalās hibrīdā
pasākumā, un elektroniski tiem, kas pieslēdzas virtuāli. Ja Vēlēšanu komiteja ir
pārliecinājusies, ka ir novērots vienkāršs dalībnieku vairākums, balsošanas procedūra var
notikt tikai tad, ja
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par debašu pārtraukšanu, tad sēdes vadītājs var pāriet pie balsošanas par šo priekšlikumu.
Pretējā gadījumā debates turpināsies.
Priekšsēdētājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem turpināt debates un neņemt vērā aicinājumu
ierobežot debates, ja viņš ir pārliecināts, ka to turpināšanai ir būtiska interese.
6.4. Neformālas atsauksmes. Hibrīda pasākuma gadījumā Bali, Indonēzijā, katram tiesīgajam
dalībniekam, kas iepriekš nosūtīts klātienē, tiks izsniegtas trīs krāsainas kartes (zaļa, dzeltena
un sarkana). Ģenerālās asamblejas laikā tiesīgie locekļi, kas piedalās klātienē, var brīvi paust
savu reakciju uz sanāksmes norisi, paceļot vienu no krāsainajām kartītēm. Kartītes izmanto
šādi:
zaļa krāsa norāda uz piekrišanu vai atbalstu un pozitīvu balsojumu;
sarkanā krāsa norāda uz nepiekrišanu un negatīvu balsojumu;
dzeltenā krāsa norāda uz Reglamenta neievērošanu, atturēšanos no balsošanas, aicinājumu
ierobežot debates, uzdodot jautājumu, vai aicinājumu pāriet pie nākamā jautājuma vai
runātāja.
Tiesīgs deputāts jebkurā laikā var uzdot jautājumu par debašu kārtību, uzrādot dzelteno kartīti
un izvirzot darba kārtības jautājumu. Reglamenta neievērošana vienmēr ir kārtības jautājums,
un tam ir prioritāte attiecībā pret debašu kārtību. Priekšsēdētājs pieņem galīgo lēmumu par
jebkuru jautājumu par kārtību.
Atbilstīgie dalībnieki, kas piedalās virtuāli, varēs demonstrēt savu reakciju, izmantojot
elektroniskos līdzekļus. Sīkāka informācija un norādījumi par šādu elektronisko mehānismu
izmantošanu tiks iepriekš sniegti visiem GA 2022 dalībniekiem.
6.5. Balsošanas procedūras. FSC statūti nosaka, ka:
"Ģenerālā asambleja cenšas pieņemt lēmumus vienprātīgi".
Vienprātība tiek definēta kā ilgstošas opozīcijas neesamība, bet tai nav nepieciešama
vienprātība.
FSC statūti ļauj locekļiem pieņemt lēmumus, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (sk.
divdesmit trešā punkta 11. punktu). Lēmumiem, kas pieņemti elektroniski
(hibrīdpasākumā vai pilnībā virtuālā pasākumā), ir tāds pats spēks kā tad, ja tie tiktu
apstiprināti klātienes Ģenerālās asamblejas laikā.
Lēmums tiek pieņemts, kad:
o
ja kvorums ir vairāk nekā 50 % no katras Organizācijas statūtos minētās
palātas locekļu balsstiesīgo balsu skaita (personīgi vai ar pilnvaru) un ja
o
ar vienkāršu vairākumu balsstiesīgo balsstiesīgo locekļu balsu (kuri ir
balsojuši), atskaitot balsis, kas atturas no balsošanas katrā palātā, un ja
o
ja par to nobalso divas trešdaļas no visu balsstiesīgo (balsstiesīgo) locekļu
balsīm, atņemot balsis, kas atturas.
Un tas nozīmē, ka nav pastāvīgas opozīcijas."
Organizācijas statūtos ir paredzēts, kā aprēķina šādu balsstiesību skaitu.
Kvorums un balsstiesības, kas nepieciešamas, lai likumīgi pieņemtu rezolūcijas, izmantojot
elektroniskos līdzekļus, ir tādas pašas kā tad, ja tās tiktu apstiprinātas klātienes
Ģenerālās asamblejas laikā, saprotot, ka elektroniskā balsošanā (piemēram, tādā,
kāda tika izmantota 2022. gada ĢA, kur
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balsis tiks nodotas elektroniski, lai locekļi varētu balsot tiešsaistē) iepriekš minētās
robežvērtības aprēķina, pamatojoties uz faktiski nodoto balsu skaitu, proti, to locekļu
skaitu, kuri nodevuši savu balsi (sk. Organizācijas statūtu divdesmit trešās klauzulas
11. punkta g) apakšpunktu).
Turklāt Organizācijas statūtos ir noteikts, ka sekretariāts apkopo un glabā pierādījumus par
elektroniskajiem balsojumiem un ar Elektroniskās balsošanas komitejas piekrišanu
nosaka, vai priekšlikumi ir vai nav apstiprināti. Rezultātus apstiprina arī kvalificēta ārēja
trešā persona.
6.5.1. Kad priekšlikums tiek nodots balsošanai, sēdes vadītājs aicina deputātus balsot, lai
paustu atbalstu vai iebildumus priekšlikumam vai atturēšanos. Dalībnieki balsos, izmantojot
GA 2022 pieejamos elektroniskos rīkus.
6.5.2. Deputātiem būs iespēja balsot brīdī, kad priekšsēdētājs priekšlikumu nodos
balsošanai, un līdz brīdim, kad tiks paziņots, ka balsošanas periods beigsies. Pēc tam, kad
deputāts ir nobalsojis, viņš nevar mainīt savu balsojumu.
6.5.3. Sākotnējā balsošanas iespēja var tikt pagarināta vienu vai vairākas reizes, un par
šādiem apstākļiem tiks pienācīgi informēti biedri.
6.5.4. Saskaņā ar Organizācijas statūtiem pēc balsošanas perioda beigām Sekretariāts
apkopos un saglabās elektronisko balsojumu pierādījumus un ar Vēlēšanu komitejas
piekrišanu noteiks, vai priekšlikumi ir vai nav apstiprināti.
6.5.5. Ja elektroniski aprēķinātie rezultāti liecina, ka par priekšlikumu kopumā ir 66,66 % balsu
vairākums (locekļi balso klātienē vai virtuāli un vai nu savā vārdā, vai ar pilnvarnieku
starpniecību) un vienkāršs balsu vairākums visās palātās (locekļi balso klātienē vai virtuāli un
vai nu savā vārdā, vai ar pilnvarnieku starpniecību), un pietiekams kvorums kopumā un katrā
palātā, priekšlikums ir pieņemts. Pretējā gadījumā priekšlikums tiek noraidīts.
6.6. Priekšlikumi, kurus Ģenerālā asambleja neizskata. Visi 2022. gada ĢA iesniegtie
priekšlikumi (kas iekļauti priekšlikumu komitejas ziņojumā), kurus 2022. gada ĢA neizskata,
netiks tālāk izskatīti.
7

APSTIPRINĀTO PRIEKŠLIKUMU STATUSS

Saskaņā ar FSC statūtiem (divdesmit astotais punkts), kā minēts turpmāk, statūtu
priekšlikumi, kurus apstiprinājuši locekļi, kļūs spēkā esoši un juridiski saistoši 2022. gada ĢA
noslēgumā, ja tos juridiski apstiprinās.
DIVDESMIT ASTOTAIS. Ģenerālās asamblejas, FSC augstākās iestādes, apstiprinātajiem
lēmumiem un priekšlikumiem, kā arī biedru rezolūcijām saskaņā ar šo statūtu divdesmit trešo
punktu, ir augstākais statuss organizācijas lēmumu pieņemšanas hierarhijā. Tiklīdz lēmumu,
priekšlikumu vai rezolūciju ir pieņēmuši biedri, to vairs nevar grozīt.
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grozījumus izdara Direktoru padome vai sekretariāts. Priekšlikuma īstenošanā ievēro tā mērķi
un/vai lēmuma nolūku. Direktoru padome ir atbildīga par to, lai tas tiktu īstenots saprātīgā
termiņā. Valde periodiski ziņo locekļiem par priekšlikumu īstenošanu, tostarp par priekšlikumu
īstenošanas termiņiem un statusu.
Neviens organizācijas darbinieks nedrīkst veikt vai izdot darbības un/vai pasākumus, politiku,
norādījumus, noteikumus, memorandus vai līdzīgu dokumentāciju, kas ir pretrunā ar lēmuma,
priekšlikuma vai rezolūcijas būtību, mērķi un/vai nolūku.
Ja kāda lēmuma, priekšlikuma vai rezolūcijas īstenošana šķiet neiespējama vai tai ir
nevēlamas blakusparādības, Direktoru padome par to ziņo biedriem.
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