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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē ierosinātās regulas mērķi aizsargāt Savienības budžetu 
pret vispārējiem trūkumiem saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī, kas ietekmē vai draud ietekmēt 
pareizu finanšu pārvaldību vai Savienības finanšu interešu aizsardzību. Viņš piekrīt Komisijas 
viedoklim, ka pastāv nepārprotama saikne starp tiesiskuma ievērošanu un efektīvu Savienības 
budžeta izpildi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem. Viņš arī atzīst, ka tiesu 
varas iestāžu neatkarība un objektivitāte ir būtiska, lai nodrošinātu tiesiskuma nodrošināšanu. 
Vienlaikus viņš uzskata, ka ierosinātais mehānisms rada pārāk lielu rīcības brīvību Komisijai. 
Jo īpaši nav skaidri noteikti kritēriji procedūras uzsākšanai un kvalitātes novērtējumam, ne arī 
pasākumu izvēles un apjoma kritēriji, un Komisija galu galā var brīvi lemt par to, kuru 
pasākumu piemērot, kā arī par to, vai šo pasākumu vēlāk varētu atcelt. Tas ir iespējams vēl jo 
vairāk tāpēc, ka Komisijas priekšlikums tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja vien Padome, 
pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, viena mēneša laikā to nenoraida („apvērstā 
balsu vairākuma noteikums“). Turklāt šķiet, ka ierosinātajam mehānismam nav juridiskā 
pamata (LESD 322. pants, uz kuru balstās priekšlikums, nav pietiekams). Tas šķiet arī 
nesamērīgs, īpaši, salīdzinājumā ar LES 7. pantu, kurā ir paredzēti līdzīgi trūkumu gadījumi 
saistībā ar tiesiskumu un kas atkarībā no apstākļiem prasa četru piektdaļu Padomes balsu 
vairākumu un vienprātīgu lēmumu Eiropadomē. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina pieņemt 
citu mehānismu. Atzinuma sagatavotājs pauž kritiku arī par to, ka izstrādājot ierosināto regulu, 
netika īstenotas apspriedes ar konkrētām ieinteresētajām personām, ne arī tika veikts ietekmes 
novērtējums. Priekšlikumā īpaši paredzēts, ka saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta a) un 
c) apakšpunktu pasākumus tiešā un netiešā pārvaldībā var piemērot tikai tad, ja saņēmējs ir 
valdības struktūra. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, attiecīgajam Savienības finansējumam 
nevar piemērot nevienu no pasākumiem, kuri minēti ierosinātajā regulā. It grūti noteikt tā 
iespējamos ieguvumus, neveicot ietekmes novērtējumu, kas precizēs cik liels apjoms no 
Savienības budžeta paliks ārpus ierosinātā mehānisma aizsardzības. Atzinuma sagatavotājs arī 
pauž bažas, kādēļ priekšlikumā nav paredzēts Komisijas pienākums novērtēt iespēju pēc savas 
iniciatīvas atcelt pasākumus un ziņot par ierosinātās regulas piemērošanu. Ņemot vērā iepriekš 
minēto, atzinuma sagatavotājs ierosina grozīt priekšlikumu saskaņā ar turpmāk izklāstīto.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 
Budžeta kontroles komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskums ir viena no 
pamatvērtībām, uz kā balstās Savienība. Kā 
atgādināts Līguma par Eiropas Savienību 
2. pantā, šīs vērtības dalībvalstīm ir 

(1) Savienība balstās uz tādām 
vērtībām kā cilvēka cieņas ievērošana, 
brīvība, demokrātija, līdztiesība, 
tiesiskuma un cilvēktiesību, arī minoritāšu 
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kopīgas. tiesību, ievērošana. Saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību (LES) 2. un 
7. pantu dalībvalstīm un Savienības 
iestādēm ir pienākums ievērot, aizsargāt 
un sekmēt šīs vērtības, kuras ir kopīgas 
visām dalībvalstīm sabiedrībā, kur valda 
plurālisms, nediskriminācija, tolerance, 
taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un 
vīriešu līdztiesība. Starp šīm vērtībām 
LES 2. pantā nav paredzēta hierarhija.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot apsvērumu ar LES 2. panta faktisko formulējumu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dalībvalstis pienācīgi un patiesi 
sadarbojas, lai pildītu Līgumā par 
Eiropas Savienību minētās saistības, kas 
izriet no dalības Savienībā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tiesiskums nodrošina, ka visi 
publiskās varas turētāji rīkojas likuma 
robežās, saskaņā ar demokrātijas vērtībām 
un pamattiesībām, un tos kontrolē 
neatkarīgas un objektīvas tiesas. Tas it 
īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti likumības7, 
juridiskās noteiktības8, izpildvaras 
patvaļīguma aizlieguma9, varas dalīšanas10

un neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas 
tiesību aizsardzības tiesā11 principi12.

(2) Tiesiskums nodrošina, ka visi 
publiskās varas turētāji rīkojas likuma 
robežās, saskaņā ar demokrātijas vērtībām 
un pamattiesībām, un tos kontrolē 
neatkarīgas un objektīvas tiesas. Tas it 
īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti likumības7, 
juridiskās noteiktības8, izpildvaras 
patvaļīguma aizlieguma9, varas dalīšanas10

un neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas 
tiesību aizsardzības tiesā11 principi12.

_____________________________ _____________________________

7 Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums, 
CAS Succhi di Frutta, C-496/99 

7 Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums, 
CAS Succhi di Frutta, C-496/99 
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PECLI:EU:C:2004:236, 63. punkts. PECLI:EU:C:2004:236, 63. punkts.

8 Tiesas 1981. gada 12. novembra 
spriedums, Amministrazione delle finanze 
dello Stato/Srl Meridionale Industria 
Salumi un citi Ditta Italo Orlandi & Figlio 
un Ditta Vincenzo 
Divella/Amministrazione delle finanze 
dello Stato. Apvienotās lietas 212 līdz 
217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 10. punkts.

8 Tiesas 1981. gada 12. novembra 
spriedums, Amministrazione delle finanze 
dello Stato/Srl Meridionale Industria 
Salumi un citi Ditta Italo Orlandi & Figlio 
un Ditta Vincenzo 
Divella/Amministrazione delle finanze 
dello Stato. Apvienotās lietas 212 līdz 
217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 10. punkts.

9 Tiesas 1989. gada 21. septembra 
spriedums, Hoechst, apvienotās lietas 
46/87 un 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 
19. punkts.

9 Tiesas 1989. gada 21. septembra 
spriedums, Hoechst, apvienotās lietas 
46/87 un 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 
19. punkts.

10 Tiesas 2016. gada 10. novembra 
spriedums, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, 36. punkts; Tiesas 
2016. gada 10. novembra spriedums, PPU 
Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 
35. punkts; un Tiesas 2010. gada 22. 
decembra spriedums, DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, 58. punkts.

10 Tiesas 2016. gada 10. novembra 
spriedums, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, 36. punkts; Tiesas 
2016. gada 10. novembra spriedums, PPU 
Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 
35. punkts; un Tiesas 2010. gada 22. 
decembra spriedums, DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, 58. punkts.

11 Tiesas 2018. gada 27. februāra 
spriedums, Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses/Tribunal de Contas C-64/16, 
ECLI:EU:C:2018:117, 31., 40.–41. punkts.

11 Tiesas 2018. gada 27. februāra 
spriedums, Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses/Tribunal de Contas C-64/16, 
ECLI:EU:C:2018:117, 31., 40.–41. punkts; 
Tiesas 2018. gada 25. jūlija spriedums, 
LM, lietā C-216/18 PPU, 
ECLI:EU:C:2018:586, 63-67. punkts.

12 Komisijas paziņojums “Jauns ES 
mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai”, 
COM(2014) 158 final, I pielikums.

12 Komisijas paziņojums “Jauns ES 
mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai”, 
COM(2014) 158 final, I pielikums.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot apsvērumu ar jaunāko Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tiesu iestāžu neatkarība it īpaši 
paredz, ka attiecīgā iestāde spēj pildīt savas 

(7) Tiesu iestāžu neatkarība it īpaši 
paredz, ka attiecīgā iestāde spēj pildīt savas 
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tiesneša funkcijas pilnīgi neatkarīgi un bez 
hierarhiska ierobežojuma vai pakļautības 
citai iestādei, un neievērojot rīkojumus vai 
norādījumus no nekāda avota, un ka 
tādējādi tā ir aizsargāta pret ārēju 
iejaukšanos vai spiedienu, kas varētu 
apdraudēt tās locekļu neatkarīgu spriedumu 
un ietekmēt to lēmumus. Neatkarības un 
objektivitātes garantijām ir nepieciešami 
noteikumi, jo īpaši attiecībā uz iestādes 
sastāvu un tās locekļu iecelšanu amatā, 
pilnvaru termiņu un noraidīšanas un 
atsaukšanas iemesliem, lai kliedētu 
pamatotas cilvēku bažas par minētās 
iestādes spēju pretoties ārējiem faktoriem 
un tās neitralitāti attiecībā uz tajā 
aizstāvētajām interesēm.

tiesneša funkcijas pilnīgi neatkarīgi un bez 
hierarhiska ierobežojuma vai pakļautības 
citai iestādei, un neievērojot rīkojumus vai 
norādījumus no nekāda avota, un ka 
tādējādi tā ir aizsargāta pret ārēju 
iejaukšanos vai spiedienu, kas varētu 
apdraudēt tās locekļu neatkarīgu spriedumu 
un ietekmēt to lēmumus. Tiesu varas 
iestāžu neatkarība attiecas uz to, ka tiek 
saglabāta vienāda distance attiecībā pret 
strīda dalībniekiem un to attiecīgajām 
interesēm saistībā ar šīs tiesvedības 
priekšmetu. Šim aspektam vajadzīga 
objektivitāte un neieinteresētība procesa 
iznākumā, atskaitot likuma varas stingru 
piemērošanu. Neatkarības un 
objektivitātes garantijām ir nepieciešami 
noteikumi, jo īpaši attiecībā uz iestādes 
sastāvu un tās locekļu iecelšanu amatā, 
pilnvaru termiņu un tās locekļu 
atturēšanās, noraidīšanas un atsaukšanas 
iemesliem, lai kliedētu pamatotas cilvēku 
bažas par minētās iestādes spēju pretoties 
ārējiem faktoriem un tās neitralitāti 
attiecībā uz tajā aizstāvētajām interesēm.

(Sk. priekšlikuma 7.a apsvēruma grozījumu)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot apsvērumu ar jaunāko Tiesas judikatūru (īpaši skatīt lietas C-
216/18 63.–67. punktu).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Prasība par tiesu varas neatkarību 
nozīmē arī to, ka disciplinārlietu 
izskatīšanas kārtībā, kas attiecas uz tiem, 
kuru uzdevums ir iztiesāt strīdus, ir 
jāuzsver garantijas, kas nepieciešamas, lai 
izvairītos no jebkāda riska, ka minētā 
kārtība tiks izmantota kā tiesu nolēmumu 
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satura politiskās kontroles sistēma. 
Noteikumi, kuros jo īpaši ir precizēta 
rīcība, kas uzskatāma par disciplināru 
pārkāpumu, un noteikti faktiski 
piemērojamie sodi, paredz neatkarīgas 
instances iesaistīšanos saskaņā ar 
procedūru, kas pilnībā garantē Hartas 47. 
un 48. pantā paredzētās tiesības, tostarp 
tiesības uz aizstāvību, un kuros ir 
paredzēta iespēja tiesā apstrīdēt 
disciplināro iestāžu lēmumus, ir būtisku 
garantiju kopums, lai aizsargātu tiesu 
varas iestāžu neatkarību.

(Sk. priekšlikuma 7. apsvēruma grozījumu)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot apsvērumu ar jaunāko Tiesas judikatūru (īpaši skatīt lietas C-
216/18 63.–67. punktu).Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Komisijai būtu jāspēj pastāvīgi 
uzraudzīt tiesiskuma stāvokli dalībvalstīs 
un ES demokrātijas mehānismu; 
tiesiskumu un pamattiesības ir jāievieš 
saskaņā ar 2016. gada 25. oktobra 
Eiropas Parlamenta rezolūcijā1a

paustajām prasībām.

_________

1a Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. 
oktobra rezolūcija ar ieteikumiem 
Komisijai par ES mehānisma 
demokrātijai, tiesiskumam un 
pamattiesībām izveidi (2015/2254(INL)), 
OV C 215, 19.6.2018, 162.–177. lpp.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai identificētu vispārēju trūkumu, 
ir nepieciešama kvalitatīva novērtēšana, ko 
veic Komisija. Minēto novērtējumu varētu
balstīt uz informāciju no visiem 
pieejamiem avotiem un atzītām iestādēm, 
tostarp Eiropas Savienības Tiesas 
spriedumiem, Revīzijas palātas 
ziņojumiem, attiecīgo starptautisko 
organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas 
Padomes struktūru un augstāko tiesu un 
Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, 
secinājumiem un ieteikumiem.

(12) Lai identificētu vispārēju trūkumu, 
ir nepieciešama objektīva, pārredzama un 
kvalitatīva novērtēšana, ko veic Komisija. 
Minēto novērtējumu vajadzētu balstīt uz 
informāciju no visiem pieejamiem avotiem 
un atzītām iestādēm, tostarp nosacījumiem 
un laika grafiku, saskaņā ar kuru 
dalībvalsts pieņem, īsteno un izpilda 
attiecīgās acquis sadaļas, Eiropas 
Savienības Tiesas spriedumiem, Revīzijas 
palātas ziņojumiem, Eiropas Parlamenta 
rezolūcijām, attiecīgo starptautisko 
organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas 
Padomes struktūru un augstāko tiesu un 
Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, 
secinājumiem un ieteikumiem.

(Sk. priekšlikuma 5. panta 2. punkta grozījumus)

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ir svarīgi, lai vispārēju tiesiskuma 
trūkumu gadījumā dalībvalstīs tiktu 
pilnībā aizsargātas to programmu vai 
fondu galasaņēmēju un saņēmēju 
likumīgās intereses, uz kurām vērsti 
pasākumi, un šos saņēmējus nedrīkst 
ietekmēt noteikumu pārkāpumi, par 
kuriem viņi nav atbildīgi. Komisijai, 
ierosinot šādus pasākumus, būtu jāņem 
vērā to potenciālā ietekme uz 
galasaņēmējiem un saņēmējiem un būtu 
aktīvi jāuzrauga, kā tiek ievērots 
dalībvalstu tiesību aktos noteiktais 
pienākums turpināt veikt maksājumus pēc 
tam, kad Komisija ir pieņēmusi 
pasākumus saskaņā ar šo regulu. Ja kāda 
dalībvalsts izdarījusi pārkāpumu, 
Komisijai vajadzētu informēt 
galasaņēmējus vai saņēmējus par viņu 
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tiesībām.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Pirms konkrētu pasākumu 
ierosināšanas Komisijai vajadzētu būt 
pienākumam novērtēt šādu pasākumu 
iespējamo budžetāro ietekmi attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajā budžetā, pienācīgi 
ņemot vērā proporcionalitātes un 
nediskriminācijas principu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas vienādu 
īstenošanu un ņemot vērā to pasākumu 
finansiālo seku nozīmīgumu, kas tiek 
noteikti saskaņā ar šo regulu, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Padomei, kurai 
būtu jārīkojas, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu. Lai atvieglotu lēmumu 
pieņemšanu, kas ir nepieciešami, lai 
aizsargātu Savienības finanšu intereses, 
būtu jāizmanto apvērstā kvalificētā 
vairākuma balsojums.

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas vienādu 
īstenošanu un ņemot vērā to pasākumu 
finansiālo seku nozīmīgumu, kas tiek 
noteikti saskaņā ar šo regulu, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ņemot vērā saskaņā ar šo regulu 
noteikto pasākumu ietekmi uz Savienības 
budžetu, tiem būtu jāstājas spēkā tikai pēc 
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tam, kad Eiropas Parlaments un Padome 
ir apstiprinājuši summas, kas atbilst 
pieņemto pasākumu vērtībai, 
pārvietošanu uz budžeta rezervi. Lai 
nodrošinātu ātru tādu pasākumu 
pieņemšanu, kas vajadzīgi, lai aizsargātu 
Savienības finanšu intereses, būtu 
jāapsver iespēja apstiprināt šādus 
pārvietojumus, izņemot gadījumus, kad 
noteiktā termiņā Eiropas Parlaments vai 
Padome (ar kvalificētu balsu vairākumu) 
tos groza vai noraida.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pirms ierosināt jebkādu pasākumu 
pieņemšanu saskaņā ar šo regulu, 
Komisijai būtu jāinformē attiecīgā 
dalībvalsts par to, kāpēc tā uzskata, ka 
minētajā dalībvalstī varētu pastāvēt 
vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu. 
Dalībvalstij būtu jādod iespēja iesniegt 
apsvērumus. Komisijai un Padomei būtu 
jāņem vērā šie apsvērumi.

(16) Pirms ierosināt jebkādu pasākumu 
pieņemšanu saskaņā ar šo regulu, 
Komisijai būtu jāinformē attiecīgā 
dalībvalsts par to, kāpēc tā uzskata, ka 
minētajā dalībvalstī varētu pastāvēt 
vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu. 
Komisijai būtu nekavējoties jāinformē 
Eiropas Parlaments un Padome par šādu 
paziņojumu un tā saturu. Attiecīgajai 
dalībvalstij būtu jādod iespēja iesniegt 
apsvērumus. Komisijai būtu jāņem vērā šie 
apsvērumi.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Padomei būtu jāatceļ pasākumi ar 
apturošu efektu pēc Komisijas 
priekšlikuma, ja ir pietiekami uzlabota 
situācija, kuras rezultātā minētie pasākumi 
tika noteikti.

(17) Komisijai būtu jāatceļ pasākumi ar 
apturošu efektu un jānosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikums 
pilnībā vai daļēji atcelt attiecīgajiem 
pasākumiem paredzēto budžeta rezervi, ja 
ir pietiekami uzlabota situācija, kuras 
rezultātā minētie pasākumi tika noteikti.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Komisijai būtu jāinformē Eiropas 
Parlaments par pasākumiem, kas 
ierosināti un pieņemti saskaņā ar šo 
regulu,

svītrots

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) “tiesiskums” attiecas uz Savienības 
vērtību, kas noteikta Līguma par Eiropas 
Savienību 2. pantā, kurā ir ietverti 
likumības, kas nozīmē tiesību aktu 
ieviešanas pārredzamu, pārskatatbildīgu, 
demokrātisku un plurālistisku procesu; 
tiesiskās noteiktības; izpildvaras 
patvaļīguma aizlieguma; neatkarīgu tiesu 
nodrošinātas efektīvas tiesību, tostarp 
pamattiesību, aizsardzības tiesā; varas 
dalīšanas un vienlīdzības likuma priekšā
principi;

(a) "tiesiskums" ir jāsaprot kā 
atsauce uz Savienības vērtībām, kas 
noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 
2. pantā, un Līguma 49. pantā paredzētie 
kritēriji, kas paredzēti dalībai Savienībā;
tas ietver principus attiecībā uz likumību, 
kas nozīmē tiesību aktu ieviešanas 
pārredzamu, pārskatatbildīgu, 
demokrātisku un plurālistisku procesu; 
tiesisko noteiktību; izpildvaras 
patvaļīguma aizliegumu; neatkarīgu un 
objektīvu tiesu nodrošinātas efektīvas 
tiesību, tostarp pamattiesību, aizsardzību
tiesā; varas dalīšanu un vienlīdzību likuma 
priekšā;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants

Uzraudzība

Komisija pastāvīgi uzrauga un novērtē 
Savienības tiesību aktu pareizu 
īstenošanu un tiesiskuma ievērošanu.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi Nosacījumi Eiropas Savienības budžeta 
aizsardzībai

(Sk. priekšlikuma 3., 4. un 5. panta grozījumus)

Pamatojums

Šā panta nosaukumu ir jāsaskaņo ar tā faktisko saturu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) efektīva un savlaicīga sadarbība ar 
Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai un 
Eiropas Prokuratūru izmeklēšanā vai 
kriminālvajāšanā saskaņā ar to 
attiecīgajiem tiesību aktiem un lojālas 
sadarbības principu.

(f) efektīva un savlaicīga sadarbība ar 
Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai, ar 
nosacījumu, ka piedalās attiecīgā 
dalībvalsts, un Eiropas Prokuratūru 
izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā saskaņā 
ar to attiecīgajiem tiesību aktiem un lojālas 
sadarbības principu.

Pamatojums

Visas dalībvalstis nesadarbojas ar Eiropas Prokuratūru.Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) dalībvalstu spējas izpildīt dalības 
Savienībā pienākumus apdraudēšana, 
tostarp spējas efektīvi īstenot noteikumus, 
standartus un politiku, kas veido 
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Savienības tiesību aktus, apdraudēšana;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumu saturs Eiropas Savienības budžeta aizsardzības 
pasākumi

(Sk. priekšlikuma 3., 4. un 5. panta grozījumus)

Pamatojums

Šā panta nosaukumu ir jāsaskaņo ar tā faktisko saturu. 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Var pieņemt vienu vai vairākus 
šādus attiecīgus pasākumus,

1. Ja ir izpildīti 3. panta nosacījumi, 
var pieņemt vienu vai vairākus šādus 
pasākumus,

(Sk. priekšlikuma 3. un 5. panta grozījumus)

Pamatojums

Tiek ierosināta precīzāka redakcija.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) attiecīgā gadījumā — netiešas
pārvaldības apturēšana un tās 
aizvietošana ar īstenošanu tiešā 
pārvaldībā;
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināts papildu pasākums Savienības budžeta aizsardzībai.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien lēmumā, ar kuru pieņem 
pasākumus, nav noteikts citādi, atbilstošu
pasākumu noteikšana neskar 1. punkta a) 
apakšpunktā minēto valsts pārvaldes 
iestāžu pienākumu vai 1. punkta 
b) apakšpunktā minēto dalībvalstu 
pienākumu īstenot programmu vai fondu, 
kuru skar pasākums, un jo īpaši pienākums 
veikt maksājumus galasaņēmējiem vai 
saņēmējiem.

2. Šā panta 1. punktā minēto
pasākumu noteikšana neskar 1. punkta a) 
apakšpunktā minēto valsts pārvaldes 
iestāžu pienākumu vai 1. punkta 
b) apakšpunktā minēto dalībvalstu 
pienākumu īstenot programmu vai fondu, 
kuru skar pasākums, un jo īpaši pienākums 
veikt maksājumus galasaņēmējiem vai 
saņēmējiem. Komisija aktīvi uzrauga, vai 
tiek aizsargātas tiesību aktos noteiktās 
galasaņēmēju vai saņēmēju tiesības. Ja 
Komisija rod pierādījumus, ka dalībvalsts 
nepilda savu tiesību aktos paredzēto 
pienākumu nodrošināt maksājumus 
galasaņēmējiem vai saņēmējiem un 
aizsargāt to likumīgās intereses, tā veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai palīdzētu 
attiecīgajiem galasaņēmējiem vai 
saņēmējiem panākt to prasību izpildi. 
Regulas (ES, Euratom) Nr. XXXX 
(Kopīgo noteikumu regula) 68. panta 
1. punkta b) apakšpunktu nepiemēro.

(Sk. priekšlikuma 3. un 5. panta grozījumus)

Pamatojums

Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā par nākamo DFS uzskatīja, ka noteikumu 
pārkāpumi nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt Savienības budžeta līdzekļu galīgos saņēmējus, 
kuri par šiem pārkāpumiem nav atbildīgi (skatīt 119. punktu). Ierosinātās Kopīgo noteikumu 
regulas 68. panta 1. punkta b) apakšpunkts — kurā noteikts valsts iestādes pienākums 
nodrošināt maksājumus saņēmējam, ja vien finansējums ir pieejams, — tādēļ šajā gadījumā 
nebūtu jāpiemēro.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Veiktie pasākumi ir samērīgi ar 
vispārējā trūkuma saistībā ar tiesiskumu 
būtību, smagumu un apmēru. Tie iespēju 
robežās vērsti uz Savienības darbībām, 
kuras skar vai var skart minētais trūkums.

3. Veiktie pasākumi ir samērīgi ar 
vispārējā trūkuma saistībā ar tiesiskumu 
būtību, smagumu, ilgumu un apmēru. Tie 
iespēju robežās vērsti uz Savienības 
darbībām, kuras skar vai var skart minētais 
trūkums.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija konstatē, ka ir pamatoti 
iemesli uzskatīt, ka 3. panta nosacījumi ir 
izpildīti, tā minētajai dalībvalstij nosūta 
rakstisku paziņojumu, kurā norāda 
pamatojumu, uz ko tā ir balstījusi savu 
konstatējumu.

1. Ja Komisijai ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka 3. panta nosacījumi ir izpildīti, 
tā minētajai dalībvalstij nosūta rakstisku 
paziņojumu, kurā norāda pamatojumu, uz 
ko tā ir balstījusi savu konstatējumu. 
Komisija nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par šādu 
paziņojumu un tā saturu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var ņemt vērā visu 
attiecīgo informāciju, tostarp Eiropas 
Savienības Tiesas lēmumus, Revīzijas 
palātas ziņojumus un attiecīgo 
starptautisko organizāciju secinājumus un 
ieteikumus.

2. Pirms saskaņā ar 1. punktu 
iesniegt rakstisku paziņojumu Komisija 
ņem vērā visu attiecīgo informāciju, 
tostarp nosacījumus un laika grafiku, 
saskaņā ar kuru dalībvalsts pieņem, 
īsteno un izpilda attiecīgās acquis sadaļas, 
Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, ja tādi 
ir, Revīzijas palātas ziņojumus un Eiropas 
Parlamenta rezolūcijas. Tā ņem vērā arī 
attiecīgo starptautisko organizāciju 
secinājumus un ieteikumus, īpaši:

(i) Venēcijas komisijas izveidoto 
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tiesiskas valsts kritēriju sarakstu,

(ii) Eiropas Padomes Ieteikumu 
CM/Rec (2010)12 „Tiesneši —
neatkarība, efektivitāte un pienākumi“,

(iii) Venēcijas komisijas ziņojuma par 
tiesu iestāžu sistēmas neatkarību pirmo 
daļu — tiesnešu neatkarība (CDL-
AD(2010)004), 

(iv) Venēcijas komisijas ziņojuma otro 
daļu — prokuratūra (CDL-AD(2010)040), 
un

(v) attiecīgos Pretkorupcijas
starpvalstu grupas (GRECO) novērtējuma 
un atbilstības ziņojumus.

Pamatojums

Labāk precizējot iespējamo norāžu avotus, varētu uzlabot ierosinātā mehānisma pārredzamību, 
izsekojamību un revidējamību, kā arī Komisijai piešķiramo pilnvaru juridisko noteiktību un 
patvaļīguma nepieļaujamību. 

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecīgā dalībvalsts sniedz visu 
vajadzīgo informāciju un var sniegt 
apsvērumus Komisijas noteiktā termiņā, 
kas nedrīkst būt mazāks par 1 mēnesi no 
konstatējuma paziņošanas dienas. Savos 
apsvērumos dalībvalsts var ierosināt 
novēršanas pasākumu pieņemšanu.

4. Attiecīgā dalībvalsts sniedz 
vajadzīgo informāciju un var sniegt 
apsvērumus Komisijas noteiktā termiņā, 
kas nedrīkst būt mazāks par 1 mēnesi, bet 
nepārsniedz 3 mēnešus no konstatējuma 
paziņošanas dienas. Savos apsvērumos 
dalībvalsts var ierosināt novēršanas 
pasākumu pieņemšanu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ņem vērā saņemto 
informāciju un attiecīgās dalībvalsts 
apsvērumus, kā arī ierosināto novēršanas 

5. Komisija ņem vērā saņemto 
informāciju un attiecīgās dalībvalsts 
apsvērumus, kā arī ierosināto novēršanas 
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pasākumu piemērotību, pieņemot lēmumu 
par to, vai iesniegt priekšlikumu 
lēmumam par atbilstīgiem pasākumiem.

pasākumu piemērotību, pieņemot lēmumu 
par to, vai pieņemt lēmumu par 
atbilstīgiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija uzskata, ka konstatēts 
vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu, 
tā Padomei iesniedz priekšlikumu 
īstenošanas aktam par attiecīgiem
pasākumiem.

6. Ja Komisija uzskata, ka konstatēts 
vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu, 
tā ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par 
4. pantā minētajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Vienlaikus ar lēmuma 
pieņemšanu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
pārvietot uz budžeta rezervi summu, kas 
atbilst pieņemto pasākumu vērtībai. 
Atkāpjoties no Finanšu regulas 31. panta 
4. un 6. punkta, Eiropas Parlaments un 
Padome izskata priekšlikumu par 
pārvietojumu četru nedēļu laikā pēc tam, 
kad to saņēmušas abas iestādes. 
Priekšlikumu par pārvietojumu uzskata 
par apstiprinātu, ja vien Eiropas 
Parlaments ar balsu vairākumu vai 
Padome ar kvalificētu balsu vairākumu to 
negroza vai nenoraida. Lēmums stājas 
spēkā, ja ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome šajā laikposmā nenoraida 
priekšlikumu par pārvietojumu. Ja 
Eiropas Parlaments vai Padome groza 
priekšlikumu par pārvietojumu, piemēro 
Finanšu regulas 31. panta 8. punktu.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Priekšlikumā, kas iesniegts 
saskaņā ar 6. punktu, Komisija 
nodrošina, ka tiek pilnībā aizsargātas 
programmu vai fondu, kurus skar 
konkrētais pasākums, galīgo saņēmēju vai 
labuma guvēju likumīgās intereses. 
Komisija arī novērtē šī priekšlikuma 
iespējamo budžetāro ietekmi uz 
Savienības finansējuma samazināšanos 
attiecīgās dalībvalsts nacionālajā budžetā, 
pienācīgi ņemot vērā proporcionalitātes 
un nediskriminācijas principu.

(Sk. priekšlikuma 3. un 4. panta grozījumus)

Pamatojums

Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā par nākamo DFS uzskatīja, ka „noteikumu 
pārkāpumi nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt Savienības budžeta līdzekļu galīgos saņēmējus, 
kuri par šiem pārkāpumiem nav atbildīgi“ un ka „Savienības budžets nav piemērots 
instruments, ar kuru reaģēt uz LES 2. panta neievērošanu“, un ka „ka jebkādas iespējamās 
finansiālās sekas būtu jāuzņemas attiecīgajai dalībvalstij neatkarīgi no budžeta izpildes“ (Sk. 
119. punktu).

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Uzskata, ka Padome šo lēmumu ir 
pieņēmusi, ja vien Padome ar kvalificētu 
balsu vairākumu nenolemj noraidīt 
Komisijas priekšlikumu viena mēneša 
laikā kopš dienas, kad Komisija to 
pieņēmusi.

svītrots

(Sk. priekšlikuma 15. apsvēruma grozījumu)
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Padome ar kvalificētu balsu 
vairākumu var grozīt Komisijas 
priekšlikumu un pieņemt grozīto tekstu kā 
Padomes lēmumu.

svītrots

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgā dalībvalsts var jebkurā 
laikā var iesniegt Komisijai pierādījumus 
par to, ka vispārējais trūkums saistībā ar 
tiesiskumu ir novērsts vai vairs nepastāv.

1. Attiecīgā dalībvalsts var jebkurā 
laikā var iesniegt Komisijai pierādījumus 
par to, ka vispārējais trūkums saistībā ar 
tiesiskumu ir pietiekami novērsts vai vairs 
nepastāv.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izvērtē situāciju attiecīgajā
dalībvalstī. Kad pilnīgi vai daļēji vairs 
nepastāv vispārējie trūkumi saistībā ar 
tiesiskumu, pamatojoties uz kuriem tika 
pieņemti atbilstošie pasākumi, Komisija 
iesniedz Padomei priekšlikumu lēmumam 
pilnīgi vai daļēji atcelt minētos 
pasākumus. Piemēro procedūru, kas 
izklāstīta 5. panta 2., 4., 5., 6. un 7. punktā.

Pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma vai 
pēc pašas iniciatīvas Komisija izvērtē 
situāciju tajā dalībvalstī. Kad pilnīgi vai 
daļēji vairs nepastāv vispārējie trūkumi 
saistībā ar tiesiskumu, pamatojoties uz 
kuriem tika pieņemti attiecīgie pasākumi, 
Komisija pieņem lēmumu pilnīgi vai daļēji 
atcelt minētos pasākumus. Vienlaikus ar 
lēmuma pieņemšanu, Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
priekšlikumu pilnībā vai daļēji atcelt 
pieņemtajos pasākumos minēto budžeta 
rezervi. Piemēro procedūru, kas izklāstīta 
5. panta 2., 4., 5., 6., 6.a un 6.b punktā.
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Pamatojums

Komisijai jādod iespēja rīkoties pēc savas iniciatīvas, nevis tikai pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma. Tiek ierosināta arī precīzāka redakcija.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots

Eiropas Parlamenta informēšana

Komisija nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu par jebkādiem pasākumiem, 
ko ierosina vai pieņem saskaņā ar 4. un 
5. pantu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Ziņošana

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par šīs regulas piemērošanu, jo 
īpaši par pieņemto pasākumu efektivitāti, 
ja tādi ir, vēlākais piecus gadus pēc tās 
stāšanās spēkā.

Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
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Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no 
2021. gada 1. janvāra.

Oficiālajā Vēstnesī.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs

Atsauces COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Atbildīgās komitejas
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
11.6.2018

CONT
11.6.2018

Atzinumu sniedza
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO
11.6.2018

Atzinumu sagatavoja
Iecelšanas datums

Helmut Scholz
20.6.2018

55. pants – kopīgā komiteju procedūra
Datums, kad paziņoja plenārsēdē 5.7.2018

Izskatīšana komitejā 1.10.2018 12.11.2018

Pieņemšanas datums 21.11.2018
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Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta 
Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten 
Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo 
Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara 
Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko 
Selimovic, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Pavel Svoboda
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