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GROZĪJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 

izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 

labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 

līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 

iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 

šai sistēmai būtu jāturpina darboties bez 

izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 

grozījumus attiecībā uz konkrētiem 

procedūras aspektiem pārsūdzības 

komitejas līmenī. Šie grozījumi ir 

paredzēti, lai nodrošinātu plašāku politisko 

pārskatatbildību un līdzatbildību par 

politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 

tomēr nemainot juridisko un institucionālo 

atbildību par īstenošanas aktiem, kā 

noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011. 

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 

izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 

labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 

līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 

iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 

šis nav piemērotākais laiks, lai uzsāktu 

sistēmas būtisku reformu. Tāpēc šai 

sistēmai būtu jāturpina darboties bez 

izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 

grozījumus attiecībā uz procedūru 

pārredzamību un konkrētiem procedūras 

aspektiem pārsūdzības komitejas līmenī. 

Šie grozījumi attiecas uz nedaudzām 

pārbaudes procedūrām un ir paredzēti, lai 

nodrošinātu plašāku politisko 

pārskatatbildību un līdzatbildību par 

politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 

tomēr nemainot juridisko un institucionālo 

atbildību par īstenošanas aktiem, kā 

noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011. 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Vairākos konkrētos gadījumos 

Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir paredzēta 

vēršanās pārsūdzības komitejā. Praksē 

pārsūdzības komitejai ir bijis jāizskata 

lietas, kad komitejā saistībā ar pārbaudes 

procedūru netika panākts kvalificēts balsu 

vairākums ne par, ne pret un tādējādi 

atzinums netika sniegts. Vairumā 

gadījumu tas skāra jautājumus saistībā ar 

(3) Vairākos konkrētos gadījumos 

Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir paredzēta 

vēršanās pārsūdzības komitejā. Praksē, jo 

īpaši saistībā ar ģenētiski modificētiem 

organismiem, ģenētiski modificētu pārtiku 

un barību un augu aizsardzības līdzekļiem, 

pārsūdzības komitejai ir bijis jāizskata 

lietas, kad komitejā saistībā ar pārbaudes 

procedūru netika panākts kvalificēts balsu 
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ģenētiski modificētiem organismiem, 

ģenētiski modificētu pārtiku un barību un 

augu aizsardzības līdzekļiem. 

vairākums ne par, ne pret un tādējādi 

atzinums netika sniegts. Tādējādi ļoti 

mazu procentuālo daļu veido gadījumi, uz 

kuriem attiecas minētā pārbaudes 

procedūra. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Tomēr šī rīcības brīvība ir 

ievērojami samazināta gadījumos, kas 

saistīti ar atļauju piešķiršanu produktiem 

vai vielām, piemēram, attiecībā uz 

ģenētiski modificētu pārtiku un barību, jo 

Komisijai ir pienākums pieņemt lēmumu 

saprātīgā termiņā un tā nevar atturēties no 

lēmuma pieņemšanas. 

(6) Tomēr gadījumos, kas saistīti ar 

atļauju piešķiršanu produktiem vai vielām, 

piemēram, attiecībā uz ģenētiski 

modificētu pārtiku un barību, Komisijai ir 

pienākums pieņemt lēmumu saprātīgā 

termiņā un tā nevar atturēties no lēmuma 

pieņemšanas. 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai arī Komisija ir pilnvarota 

pieņemt lēmumus šādos gadījumos, ņemot 

vērā attiecīgo jautājumu īpašo sensitivitāti, 

dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesā 

būtu pilnībā jāuzņemas atbildība. Tomēr 

tas neattiecas uz gadījumiem, kad 

dalībvalstis nespēj panākt kvalificētu balsu 

vairākumu, jo cita starpā ievērojams skaits 

dalībvalstu atturas vai nepiedalās 

balsošanā. 

(7) Lai arī Komisijas kompetencē 

pašlaik ir pieņemt lēmumus šādos 

gadījumos, ņemot vērā attiecīgo jautājumu 

īpašo sensitivitāti, dalībvalstīm lēmumu 

pieņemšanas procesā būtu jāuzņemas 

lielāka atbildība.  Ja akts attiecas uz 

cilvēku, dzīvnieku vai augu veselības 

aizsardzību vai drošību un kad šādos 

gadījumos dalībvalstis nespēj panākt 

kvalificētu balsu vairākumu, lai atbalstītu 

priekšlikumu piešķirt atļauju attiecībā uz 

produktu vai vielu, būtu jāuzskata, ka 

atļaujas piešķiršana ir noraidīta.  

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 

komitejas pievienoto vērtību, būtu 

jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju 

rīkot turpmākas pārsūdzības komitejas 

sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 

Pienācīgs pārstāvības līmenis pārsūdzības 

komitejas papildu sanāksmē būtu ministru 

līmenī, lai nodrošinātu politisku diskusiju. 

Lai būtu iespējams organizēt šādu jaunu 

sanāksmi, būtu jāpagarina termiņš 

pārsūdzības komitejas atzinuma sniegšanai. 

(8) Pārsūdzības komitejas loma būtu 

jāpastiprina, paredzot iespēju rīkot 

turpmākas pārsūdzības komitejas 

sanāksmes vienmēr, kad nav sniegts 

atzinums. Priekšroka būtu dodama 

pienācīgam pārstāvības līmenim 

pārsūdzības komitejas papildu sanāksmē 

ministru līmenī, lai nodrošinātu politisku 

diskusiju. Lai būtu iespējams organizēt 

šādu jaunu sanāksmi, būtu jāpagarina 

termiņš pārsūdzības komitejas atzinuma 

sniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Būtu jāmaina pārsūdzības 

komitejas balsošanas noteikumi, lai 

samazinātu atzinuma nesniegšanas risku 

un mudinātu dalībvalstu pārstāvjus paust 

skaidru nostāju. Šim nolūkam tikai 

dalībvalstis, kuras piedalās vai ir 

pārstāvētas un kuras neatturas, būtu 

jāuzskata par iesaistītajām dalībvalstīm 

kvalificēta balsu vairākuma 

aprēķināšanai. Lai nodrošinātu, ka 

balsojums ir reprezentatīvs, balsojums 

būtu jāuzskata par derīgu tikai tad, ja 

dalībvalstu vienkāršs vairākums piedalās 

balsojumā pārsūdzības komitejā. Ja 

kvorums nav sasniegts pirms termiņa 

beigām, līdz kuram komitejai jāpieņem 

lēmums, tiks pieņemts, ka komiteja nav 

sniegusi atzinumu, kā tas ir pašlaik. 

svītrots 

Pamatojums 

Šķiet, ka balsošanas noteikumi tika izmainīti, lai panāktu konkrētus statistikas rezultātus, 

nevis palielinātu dalībvalstu atbildību. Dalībvalstu pārstāvjiem var būt pamatoti iemesli 

atturēties balsošanas laikā. 



 

PE604.673v02-00 6/13 AD\1153823LV.docx 

LV 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 

īpašos gadījumos lūgt Padomi paust savu 

viedokli un sniegt norādes par atzinuma 

nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 

institucionālā, tiesiskā, politiskā un 

starptautiskā līmenī. Komisijai būtu jāņem 

vērā visas nostājas, ko Padome paudusi 3 

mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 

dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 

Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 

norādīt īsāku termiņu. 

(10) Pēc Komisijas pieprasījuma īpašos 

gadījumos Eiropas Parlaments un 

Padome var nolemt paust savu viedokli 

par balsošanas pārsūdzības komitejā 

rezultāta plašāku ietekmi, tostarp 

institucionālā, tiesiskā, politiskā, 

finansiālā un starptautiskā līmenī. Šādos 

gadījumos šie viedokļi būtu jādara zināmi 
3 mēnešu laikā. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Būtu jāpalielina dalībvalstu 

pārstāvju balsojuma pārredzamība 

pārsūdzības komitejas līmenī un jāpublisko 

atsevišķu dalībvalstu pārstāvju balsojums. 

(11) Visā likumdošanas procesā būtu 

jāpalielina pārredzamība. Īpaši būtu 

jāpublisko atsevišķu dalībvalstu pārstāvju 

balsojums. Ja pamatakts attiecas uz 

cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību vai 

drošību un ja īstenošanas akta projekts, 

kurš paredzēts pamataktā, ir saistīts ar 

ierosinājumu piešķirt atļauju attiecībā uz 

produktu vai vielu, katram dalībvalsts 

pārstāvim būtu jāsniedz pamatoti šo 

balsojumu iemesli. Būtu jāsniedz arī 

sīkāka informācija par komiteju sastāvu. 

Pamatojums 

Visā likumdošanas procesā būtu jāpalielina pārredzamība. Turklāt būtu jāsniedz pamatoti 

konkrētu balsojumu iemesli, lai panāktu argumentētu lēmumu pieņemšanas procesu nolūkā 

palielināt dalībvalstu politisko atbildību un ņemt vērā iespējamas prasības tiesā. 

 

Grozījums Nr.  9 
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Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Ja pamatakta īstenošanas gaitā 

rodas ilgstošas grūtības, būtu jāapsver 

attiecīgajā pamataktā Komisijai piešķirto 

īstenošanas pilnvaru pārskatīšana. 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 182/2011 

3. pants – 7. punkts – 6. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 

pārsūdzības komitejā netiek sniegts 

atzinums, priekšsēdētājs var nolemt par 

pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 

rīkošanu ministru līmenī. Šādos gadījumos 

pārsūdzības komiteja sniedz savu atzinumu 

3 mēnešu laikā pēc sākotnējās jautājuma 

iesniegšanas dienas. 

Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 

pārsūdzības komitejā netiek sniegts 

atzinums vai ja ar 6. panta 4.a punktā 

paredzēto balsu vairākumu pārsūdzības 

komitejā nav sniegts pozitīvs atzinums, 

priekšsēdētājs var nolemt par pārsūdzības 

komitejas jaunas sanāksmes rīkošanu, 

dodot priekšroku ministru līmenim. Šādos 

gadījumos pārsūdzības komiteja sniedz 

savu atzinumu 3 mēnešu laikā pēc 

sākotnējās jautājuma iesniegšanas dienas. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 182/2011 

6. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) 1. punktā pievieno šādu otro daļu: svītrots 

“Tomēr par pārsūdzības komitejas 

iesaistītajiem locekļiem uzskata tikai tos 

pārsūdzības komitejas locekļus, kuri 

piedalās vai ir pārstāvēti balsojumā un 

kuri neatturas no balsošanas. Regulas 5. 

panta 1. punktā minētais balsu vairākums 

 



 

PE604.673v02-00 8/13 AD\1153823LV.docx 

LV 

ir LESD 238. panta 3. punkta a) 

apakšpunktā noteiktais kvalificētais balsu 

vairākums. Balsojumu uzskata par derīgu 

tikai tad, ja iesaistītie locekļi veido 

dalībvalstu vienkāršu vairākumu.” 

Pamatojums 

Šķiet, ka balsošanas noteikumi tika izmainīti, lai panāktu konkrētus statistikas rezultātus, 

nevis palielinātu dalībvalstu atbildību. Dalībvalstu pārstāvjiem var būt pamatoti iemesli 

atturēties balsošanas laikā. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 182/2011 

6. pants – 3.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek 

sniegts atzinums, Komisija var nodot lietu 

Padomei atzinuma sniegšanai, lai tā 

paustu savu viedokli un sniegtu norādes 

par atzinuma nesniegšanas plašāku 

ietekmi, tostarp institucionālā, tiesiskā, 

politiskā un starptautiskā līmenī. Komisija 

ņem vērā visas nostājas, ko Padome 

paudusi 3 mēnešu laikā pēc jautājuma 

iesniegšanas dienas. Pienācīgi pamatotos 

gadījumos Komisija jautājuma 

iesniegšanas brīdī var norādīt īsāku 

termiņu. 

3.a Ja pārsūdzības komiteja nav 

sniegusi atzinums, Komisija var lūgt 

Eiropas Parlamentu un Padomi paust 
savu viedokli par balsošanas pārsūdzības 

komitejā rezultāta plašāku ietekmi.  Šādai 

viedokļu paušanai ir jānotiek trīs mēnešu 

laikā. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 182/2011 

6. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) iekļauj šādu punktu: 

 „4.a Atkāpjoties no 3. punkta, ja 

pamatakts attiecas uz cilvēku, dzīvnieku 
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vai augu veselību vai drošību un ja 

īstenošanas akta projekts, kurš paredzēts 

pamataktā, ir saistīts ar ierosinājumu 

piešķirt atļauju attiecībā uz produktu vai 

vielu, Komisija nepieņem īstenošanas akta 

projektu un tiek uzskatīts, ka atļaujas 

sniegšana ir noraidīta, ja ar 6. panta 1. 

punktā paredzēto balsu vairākumu nav 

sniegts pozitīvs atzinums. Tas neskar 

Komisijas tiesības iesniegt priekšlikumu 

ar grozītu īstenošanas akta projektu par to 

pašu priekšmetu.” 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 182/2011 

10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 -a) 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj 

ar šādu: 

c)  protokolu kopsavilkumus un to 

iestāžu un organizāciju sarakstus, kuru 

darbinieki ir personas, ko norīkojušas 

dalībvalstis to pārstāvēšanai;  

"c) protokolu kopsavilkumus un 

klātesošo personu un to iestāžu un 

organizāciju sarakstus, kurām šīs personas 

pieder; 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182) 

Pamatojums 

Visā likumdošanas procesā būtu jāpalielina pārredzamība. Būtu jāsniedz sīkāka informācija 

par komiteju sastāvu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 182/2011 

10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) balsošanas rezultātus, tostarp 

pārsūdzības komitejas gadījumā – katras 

e) balsošanas rezultātus, sadalījumā 

par katru dalībvalsts pārstāvi atsevišķi, kā 
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dalībvalsts pārstāvja balsojumu; arī kopsavilkumu par katras dalībvalsts 

pārstāvja sniegtiem pamatotiem sava 

balsojuma iemesliem, ja pamatakts 

attiecas uz cilvēku, dzīvnieku vai augu 

veselību vai drošību un ja īstenošanas 

akta projekts, kurš paredzēts pamataktā, ir 

saistīts ar ierosinājumu piešķirt atļauju 

produktam vai vielai; 

Pamatojums 

Pārredzamība būtu jāpalielina arī pastāvīgās komitejas līmenī. Turklāt būtu jāsniedz 

pamatoti balsojumu iemesli, lai panāktu argumentētu lēmumu pieņemšanas procesu nolūkā 

palielināt dalībvalstu politisko atbildību un ņemt vērā iespējamas prasības tiesā. 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 182/2011 

10. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5.  Reģistrā tiek publiskotas atsauces 

uz visiem dokumentiem, kas minēti 1. 

punkta a) līdz d), f) un g) apakšpunktā, kā 

arī informācija, kas minēta 1. punkta e) 

un h) apakšpunktā. 

5.  Reģistrā tiek publiskoti visi 

dokumenti un informācija, kas ir minēti 1. 

punkta a)  līdz h) apakšpunktā. 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 182/2011 

11. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3a) Regulas 11. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 „Turklāt, ja Eiropas Parlaments vai 

Padome uzskata, ka pamataktā Komisijai 

piešķirtās īstenošanas pilnvaras ir 

jāpārskata, tas jebkurā brīdī drīkst aicināt 

Komisiju iesniegt priekšlikumu minētā 

pamatakta grozīšanai.” 
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182) 

Pamatojums 

Ja šķiet, ka pastāv grūtības iegūt pozitīvus atzinumus no dalībvalstīm saistībā ar līdzīgiem 

gadījumiem, iespējams, ir lietderīgi pārskatīt Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras. 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šo regulu nepiemēro nepabeigtajām 

procedūrām, par kurām pārsūdzības 

komiteja jau ir sniegusi atzinumu šīs 

regulas spēkā stāšanās dienā. 

Šo regulu sāk piemērot attiecībā uz 

procedūrām, kuras ir uzsāktas pēc regulas 

spēkā stāšanās dienas. 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

 

Virsraksts Normas un vispārīgi principi par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 

kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu 

Atsauces COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

JURI 

1.3.2017 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

AFCO 

1.3.2017 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Pascal Durand 

20.3.2017 

Izskatīšana komitejā 3.5.2017 30.5.2017   

Pieņemšanas datums 24.5.2018    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

10 

8 

2 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria 

Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, György Schöpflin, Pedro Silva 

Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał 

Ujazdowski 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Martina Anderson, Jérôme Lavrilleux, Jiří Pospíšil, Rainer Wieland 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA 

10 + 

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

GUE/NGL Martina Anderson, Barbara Spinelli 

S&D Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel 

VERTS/ALE Pascal Durand 

 

 

 

8 - 

PPE 
Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, 

Fernando Ruas, György Schöpflin, Rainer Wieland 

 

 

 

2 0 

NI Diane James, Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Key to symbols: 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 


