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11,4/2018/INI. A8-0127/1 

Grozījums Nr.  1 

Jasenko Selimovic 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana 

2016/2149(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

N apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

N. tā kā 1. protokola 4. pantā 

noteiktais astoņu nedēļu periods ir 

izrādījies neatbilstošs subsidiaritātes 

principa ievērošanas savlaicīgai 

uzraudzībai; 

N. tā kā daudzu dalībvalstu 

parlamenti pilnībā neizmanto 1. protokola 

4. pantā noteikto astoņu nedēļu periodu 

subsidiaritātes principa ievērošanas 

uzraudzībai; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Grozījums Nr.  2 

Jasenko Selimovic 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana 

2016/2149(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

O apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

O. tā kā ABS var papildināt ar 

sistēmu, kas patlaban valstu 

parlamentiem ļauj iesniegt konstruktīvus 

priekšlikumus izskatīšanai Komisijā, un 

pienācīgi ņemt vērā tās iniciatīvas 

tiesības; 

svītrots 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Grozījums Nr.  3 

Jasenko Selimovic 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana 

2016/2149(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

P apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā vairāki valstu parlamenti ir 

pauduši interesi par instrumentu politiskā 

dialoga uzlabošanai, kas  dotu iespēju 

ierosināt konstruktīvus priekšlikumus 

izskatīšanai Komisijā un pienācīgi ņemt 

vērā tās iniciatīvas tiesības, vispirms 

nodrošinot Parlamenta atbalstu; 

P. tā kā vairāki valstu parlamenti ir 

pauduši interesi par instrumentu politiskā 

dialoga uzlabošanai, kas  dotu iespēju 

ierosināt konstruktīvus priekšlikumus 

izskatīšanai Komisijā un pienācīgi ņemt 

vērā tās iniciatīvas tiesības; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Grozījums Nr.  4 

Jasenko Selimovic 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana 

2016/2149(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. uzsver, ka kopš Lisabonas līguma 

stāšanās spēkā ABS ir reti izmantota un 

uzskata, ka to varētu reformēt pašreizējā 

konstitucionālajā sistēmā; 

13. uzsver, ka kopš Lisabonas līguma 

stāšanās spēkā ABS ir reti izmantota; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Grozījums Nr.  5 

Jasenko Selimovic 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana 

2016/2149(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. ņem vērā valstu parlamentu prasību 

pagarināt astoņu nedēļu periodu, kura laikā 

tie var iesniegt pamatotus atzinumus 

saskaņā ar 1. protokola 3. pantu; tomēr 

uzsver, ka pašreizējā Līguma ietvaros šāds 

pagarinājums nav paredzēts; tādēļ uzskata, 

ka Komisijai būtu ABS ietvaros jāievieš 

tehniska paziņošana, lai piešķirtu papildu 

laiku starp datumu, kurā valstu 

parlamentu palātas tehniski saņem tiesību 

aktu projektus, un datumu, no kura sākas 

astoņu nedēļu periods; šajā sakarībā 

atgādina, ka Komisija 2009. gadā ieviesa 

citus praktiskus pasākumus attiecībā uz 

subsidiaritātes kontroles mehānisma 

darbību; 

16. atzīmē valstu parlamentu prasību 

pagarināt astoņu nedēļu periodu, kura laikā 

tie var iesniegt pamatotus atzinumus 

saskaņā ar 1. protokola 3. pantu; tomēr 

uzsver, ka pašreizējā Līguma ietvaros šāds 

pagarinājums nav paredzēts; šajā sakarībā 

atgādina, ka Komisija 2009. gadā ieviesa 

citus praktiskus pasākumus attiecībā uz 

subsidiaritātes kontroles mehānisma 

darbību; 

Or. en 



 

AM\1150597LV.docx  PE618.414v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.4.2018 A8-0127/6 

Grozījums Nr.  6 

Jasenko Selimovic 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana 

2016/2149(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. ņem vērā atsevišķu valstu 

parlamentu izteikto prasību pagarināt 

astoņu nedēļu periodu, kura laikā tie var 

iesniegt pamatotu atzinumu saskaņā ar 

2. protokola  6. pantu; 

svītrots 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Grozījums Nr.  7 

Jasenko Selimovic 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana 

2016/2149(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. ierosina saskaņā ar Komisijas 2016. 

gadā uzsākto politisko dialogu pilnībā 

izmantot sistēmu, saskaņā ar kuru valstu 

parlamenti varētu Komisijai iesniegt 

konstruktīvus priekšlikumus ar mērķi 

pozitīvi ietekmēt Eiropas debates un 

Komisijas iniciatīvas pilnvaras; šajā 

sakarībā ierosina, ka Komisija varētu 

izmantot rīcības brīvību vai nu ņemt vērā 

šos priekšlikumus, vai sniegt oficiālu 

atbildi, norādot šādas rīcības iemeslus; 

norāda, ka šāda procedūra nevar veidot 

iniciatīvas tiesības vai tiesības atsaukt vai 

grozīt tiesību aktus, jo pretējā gadījumā tā 

varētu graut Savienības metodi un 

kompetenču sadali valsts un Eiropas 

līmenī, tādējādi pārkāpjot Līgumus; tikmēr 

iesaka, lai Līgumu turpmākas pārskatīšanas 

gadījumā likumdošanas iniciatīvas tiesības 

tiktu galvenokārt piešķirtas Eiropas 

Parlamentam kā iestādei, kas tieši pārstāv 

ES pilsoņus; 

18. ierosina saskaņā ar Komisijas 2016. 

gadā uzsākto politisko dialogu pilnībā 

izmantot sistēmu, saskaņā ar kuru valstu 

parlamenti varētu Komisijai iesniegt 

konstruktīvus priekšlikumus ar mērķi 

pozitīvi ietekmēt Eiropas debates un 

Komisijas iniciatīvas pilnvaras; šajā 

sakarībā ierosina, ka Komisija saglabā 

rīcības brīvību vai nu ņemt vērā šos 

priekšlikumus, vai sniegt oficiālu atbildi, 

norādot šādas rīcības iemeslus; norāda, ka 

šāda procedūra nevar sastāvēt no 

iniciatīvas tiesībām vai tiesībām atsaukt vai 

grozīt tiesību aktus, jo pretējā gadījumā tā 

varētu graut Savienības metodi un 

kompetenču sadali valsts un Eiropas 

līmenī, tādējādi pārkāpjot Līgumus; tikmēr 

iesaka, lai Līgumu turpmākas pārskatīšanas 

gadījumā likumdošanas iniciatīvas tiesības 

tiktu galvenokārt piešķirtas Eiropas 

Parlamentam kā iestādei, kas tieši pārstāv 

ES pilsoņus; 

Or. en 

 

 


