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Grozījums 1
Andrew Duff

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīzes 
laikā ir nepieciešama labāka politikas 
koordinēšana dažādās jomās, tomēr ir 
būtiski saglabāt arī skaidru izpratni par 
kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības 
daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā un 
pieņemt lēmumus visatbilstošākajā līmenī 
un pēc iespējas ņemot vērā pilsoņu 
intereses un iesaistot tos lēmumu 
pieņemšanas procesā;

1. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīzes 
laikā ir nepieciešama labāka politikas 
koordinēšana dažādās jomās, tomēr ir 
būtiski saglabāt arī skaidru izpratni par 
kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības 
daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā un 
pieņemt lēmumus visatbilstošākajā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Anneli Jäätteenmäki

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīzes 
laikā ir nepieciešama labāka politikas 
koordinēšana dažādās jomās, tomēr ir 
būtiski saglabāt arī skaidru izpratni par 
kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības 
daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā un 
pieņemt lēmumus visatbilstošākajā līmenī 
un pēc iespējas ņemot vērā pilsoņu 
intereses un iesaistot tos lēmumu
pieņemšanas procesā;

1. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīzes 
laikā ir nepieciešama labāka politikas 
koordinēšana dažādās jomās, tomēr ir 
būtiski saglabāt arī skaidru izpratni par 
kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības 
daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā un 
pieņemt lēmumus pārredzami
visatbilstošākajā līmenī un pēc iespējas 
ņemot vērā pilsoņu intereses un iesaistot 
tos lēmumu pieņemšanas procesā, un 
samazinot birokrātiju;

Or. fi
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Grozījums Nr. 3
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīzes 
laikā ir nepieciešama labāka politikas 
koordinēšana dažādās jomās, tomēr ir 
būtiski saglabāt arī skaidru izpratni par 
kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības 
daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā un 
pieņemt lēmumus visatbilstošākajā līmenī 
un pēc iespējas ņemot vērā pilsoņu 
intereses un iesaistot tos lēmumu 
pieņemšanas procesā;

1. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīzes 
laikā ir nepieciešama labāka politikas 
koordinēšana un Savienības pilnvaru 
pastiprināšana dažādās jomās, tomēr ir 
būtiski saglabāt arī skaidru izpratni par 
kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības 
daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā un 
pieņemt lēmumus visatbilstošākajā līmenī 
un pēc iespējas ņemot vērā pilsoņu 
intereses un iesaistot tos lēmumu 
pieņemšanas procesā;

Or. pt

Grozījums Nr. 4
Zdravka Bušić

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīzes 
laikā ir nepieciešama labāka politikas 
koordinēšana dažādās jomās, tomēr ir 
būtiski saglabāt arī skaidru izpratni par 
kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības 
daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā un 
pieņemt lēmumus visatbilstošākajā līmenī 
un pēc iespējas ņemot vērā pilsoņu 
intereses un iesaistot tos lēmumu 
pieņemšanas procesā;

1. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīzes 
laikā ir nepieciešama labāka politikas 
koordinēšana dažādās jomās, tomēr ir 
būtiski saglabāt arī skaidru izpratni par 
kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības 
daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā un pēc
pārredzamām debatēm pieņemt lēmumus 
visatbilstošākajā līmenī un pēc iespējas 
ņemot vērā pilsoņu intereses un iesaistot 
tos lēmumu pieņemšanas procesā;

Or. hr

Grozījums Nr. 5
Andrew Duff
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem, kas 
nostiprināti Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā un Protokolā Nr. 2, ir vispārējs un 
fundamentāls raksturs, un tie ir saistoši 
iestādēm visās to darbībās ar vienu vienīgu 
izņēmumu, ka subsidiaritātes principu 
nepiemēro tajās retajās jomās, kuras ietilpst 
Savienības ekskluzīvā kompetencē;

2. atgādina, ka subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem, kas 
nostiprināti Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā un Protokolā Nr. 2, ir vispārējs 
raksturs, un tie ir saistoši iestādēm visās to 
darbībās ar vienu vienīgu izņēmumu, ka 
subsidiaritātes principu nepiemēro tajās 
retajās jomās, kuras ietilpst Savienības 
ekskluzīvā kompetencē;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem, kas 
nostiprināti Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā un Protokolā Nr. 2, ir vispārējs un 
fundamentāls raksturs, un tie ir saistoši 
iestādēm visās to darbībās ar vienu 
vienīgu izņēmumu, ka subsidiaritātes 
principu nepiemēro tajās retajās jomās, 
kuras ietilpst Savienības ekskluzīvā 
kompetencē;

2. uzsver, ka Eiropas iestādēm ir jāievēro 
subsidiaritātes un proporcionalitātes
principi, kas nostiprināti Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā un Protokolā 
Nr. 2; atzīmē, ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 5. pantu
subsidiaritātes principu piemēro tikai
jomās, kuras neietilpst Savienības 
ekskluzīvā kompetencē;

Or. pt

Grozījums Nr. 7
Carlo Casini
Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem, kas 

2. atgādina, ka subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem, kas 
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nostiprināti Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā un Protokolā Nr. 2, ir vispārējs un
fundamentāls raksturs, un tie ir saistoši 
iestādēm visās to darbībās ar vienu vienīgu 
izņēmumu, ka subsidiaritātes principu 
nepiemēro tajās retajās jomās, kuras 
ietilpst Savienības ekskluzīvā kompetencē;

nostiprināti Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā un Protokolā Nr. 2, ir 
fundamentāls raksturs, un tie ir saistoši 
iestādēm Savienības pilnvaru īstenošanā
ar vienu vienīgu izņēmumu, ka 
subsidiaritātes principu nepiemēro tajās 
jomās, kuras ietilpst Savienības ekskluzīvā 
kompetencē;

Or. it

Grozījums Nr. 8
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ierosina novērtēt vai ES līmenī būtu 
nepieciešams noteikt pienācīgus 
kritērijus, lai novērtētu atbilstību 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Andrew Duff

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē, ka Protokols Nr. 2 paredz 
valstu parlamentiem oficiālu iespēju 
sniegt ES likumdevējai iestādei ieteikumu 
par to, vai jaunais tiesību akta projekts 
atbilst subsidiaritātes kritērijiem jeb to 
mērķus apmēra vai ietekmes dēļ var labāk 
panākt  Savienības nevis dalībvalstu 
līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atzīmē, ka ietekmes novērtējumiem ir 
būtiska nozīme kā instrumentiem, kas 
palīdz pieņemt lēmumus likumdošanas 
procesā, un saistībā ar to uzsver 
nepieciešamību pienācīgi apsvērt 
jautājumus attiecība uz  subsidiaritāti un 
proporcionalitāti; 

Or. pt

Grozījums Nr. 11
Andrew Duff

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstu 
parlamenti izrāda arvien lielāku interesi, lai 
Savienības iestādes šo principu piemērotu 
pareizi; to apliecina fakts, ka 2011. gadā 
Eiropas Parlaments saņēma 77 pamatotus 
atzinumus par to, ka kāda leģislatīvā akta 
projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 
un 523 cita veida iesniegumus, kuros cita 
starpā kritizēta proporcionalitātes 
principa neievērošana, kamēr attiecīgie 
skaitļi 2010. gadā bija 41 un 299;

3. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstu 
parlamenti izrāda arvien lielāku interesi, lai 
Savienības iestādes šo principu piemērotu 
pareizi; to apliecina fakts, ka 2011. gadā 
Eiropas Parlaments saņēma 77 pamatotus 
atzinumus par to, ka kāda leģislatīvā akta 
projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 
un 523 cita veida iesniegumus par tiesību 
akta projekta lietderību, kamēr attiecīgie 
skaitļi 2010. gadā bija  41 un 299;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstu 
parlamenti izrāda arvien lielāku interesi, 
lai Savienības iestādes šo principu 
piemērotu pareizi; to apliecina fakts, ka 
2011. gadā Eiropas Parlaments saņēma 
77 pamatotus atzinumus par to, ka kāda 
leģislatīvā akta projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam, un 523 cita 
veida iesniegumus, kuros cita starpā 
kritizēta proporcionalitātes principa 
neievērošana, kamēr attiecīgie skaitļi 
2010. gadā bija 41 un 299;

3. atzinīgi vērtē valstu parlamentu ciešāku 
līdzdalību saistībā ar Eiropas 
likumdošanas procesu un faktu, ka tie 
izrāda arvien lielāku interesi, lai Savienības 
iestādes šo principu piemērotu pareizi; to 
apliecina fakts, ka 2011. gadā Eiropas 
Parlaments saņēma 523 iesniegumus, no 
kuriem tikai 77 bija pamatoti atzinumi, 
par to, ka kāda leģislatīvā akta projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam, kamēr 
attiecīgie skaitļi 2010. gadā bija 299 un 41; 

Or. pt

Grozījums Nr. 13
Carlo Casini
Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstu 
parlamenti izrāda arvien lielāku interesi, lai 
Savienības iestādes šo principu piemērotu 
pareizi; to apliecina fakts, ka 2011. gadā 
Eiropas Parlaments saņēma 77 pamatotus 
atzinumus par to, ka kāda leģislatīvā akta 
projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 
un 523 cita veida iesniegumus, kuros cita 
starpā kritizēta proporcionalitātes principa 
neievērošana, kamēr attiecīgie skaitļi 
2010. gadā bija 41 un 299;

3. atzīmē, ka dalībvalstu parlamenti izrāda 
arvien lielāku interesi, lai Savienības 
iestādes šo principu piemērotu pareizi; to 
apliecina fakts, ka 2011. gadā Eiropas 
Parlaments saņēma 77 pamatotus 
atzinumus par to, ka kāda leģislatīvā akta 
projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 
un 523 cita veida iesniegumus, kuros cita 
starpā kritizēta proporcionalitātes principa 
neievērošana, kamēr attiecīgie skaitļi 
2010. gadā bija 41 un 299;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Andrej Plenković

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstu 
parlamenti izrāda arvien lielāku interesi, lai 
Savienības iestādes šo principu piemērotu 
pareizi; to apliecina fakts, ka 2011. gadā 
Eiropas Parlaments saņēma 77 pamatotus 
atzinumus par to, ka kāda leģislatīvā akta 
projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 
un 523 cita veida iesniegumus, kuros cita 
starpā kritizēta proporcionalitātes principa 
neievērošana, kamēr attiecīgie skaitļi 
2010. gadā bija 41 un 299;  

3. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstu 
parlamenti izrāda arvien lielāku interesi, lai 
Savienības iestādes šo principu piemērotu
pareizi; to apliecina fakts, ka 2011. gadā 
Eiropas Parlaments saņēma 77 pamatotus 
atzinumus par to, ka kāda leģislatīvā akta 
projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 
un 523 cita veida iesniegumus, kuros cita 
starpā kritizēta proporcionalitātes principa 
neievērošana, kamēr attiecīgie skaitļi 
2010. gadā bija 41 un 299;  Eiropas 
Parlaments pauž vēlmi turpināt un 
pastiprināt visu veidu sadarbību un 
Parlamenta dialogu ar valstu 
parlamentiem;

Or. hr

Grozījums Nr. 15
Evelyn Regner
Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a stingri uzsver parlamentārās kontroles 
nozīmīgumu gan no Parlamenta, gan 
valstu parlamentu  puses; iesaka valstu 
parlamentiem sniegt būtisku palīdzību, lai 
tie varētu veikt savus kontroles 
uzdevumus; ierosina  valstu parlamentiem 
sniegt pamatnostādnes , lai tiem palīdzētu 
novērtēt atbilstību subsidiaritātes 
principam;

Or. de

Grozījums Nr. 16
Andrew Duff

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka subsidiaritātes princips ir 
politiska pamatnostādne pilnvaru 
īstenošanai Savienības līmenī; pauž 
nožēlu par to, ka tādējādi tā piemērošanu 
nav iespējams panākt piespiedu kārtā, 
tiesu sistēmas ietvaros griežoties tiesā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka subsidiaritātes princips ir 
politiska pamatnostādne pilnvaru 
īstenošanai Savienības līmenī; pauž 
nožēlu par to, ka tādējādi tā piemērošanu 
nav iespējams panākt piespiedu kārtā, 
tiesu sistēmas ietvaros griežoties tiesā;

4. uzsver, ka saskaņā ar LESD 263. pantu 
Eiropas Savienības Tiesa ir kompetenta 
izskatīt tiesību aktu likumību attiecībā uz 
atbilstību  subsidiaritātes principam;

Or. pt

Grozījums Nr. 18
Carlo Casini
Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka subsidiaritātes princips ir 
politiska pamatnostādne pilnvaru 
īstenošanai Savienības līmenī; pauž nožēlu 
par to, ka tādējādi tā piemērošanu nav 
iespējams panākt piespiedu kārtā, tiesu 
sistēmas ietvaros griežoties tiesā;

4. uzsver, ka subsidiaritātes princips ir 
politiska pamatnostādne pilnvaru 
īstenošanai Savienības līmenī;

Or. it



AM\1004530LV.doc 11/22 PE519.763v01-00

LV

Grozījums Nr. 19
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka, no otras puses, Eiropas 
Savienības Tiesai saskaņā ar Līgumiem ir 
jurisdikcija, kas izriet no Līgumu vai 
jebkādu tiesiskuma principu pārkāpumiem, 
kas saistīti ar to piemērošanu, un ka 
atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principi ir tiesiskuma neatņemama daļa; 
norāda, ka tālab Savienības tiesību aktu 
likumīguma pārskatīšana tiesā patiešām 
attiecas arī uz atbilstības pārbaudīšanu 
šiem principiem;

5. norāda, ka, no otras puses, Eiropas 
Savienības Tiesai saskaņā ar Līgumiem ir 
jurisdikcija darbībās, kas izriet no Līgumu 
vai jebkādu tiesiskuma principu 
pārkāpumiem, kas saistīti ar to 
piemērošanu, un ka atbilstoši Līgumam par 
Eiropas Savienību subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi ir tiesiskuma 
neatņemama daļa; norāda, ka tālab 
Savienības tiesību aktu likumīguma 
pārskatīšana tiesā patiešām attiecas arī uz 
atbilstības pārbaudīšanu šiem principiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 20
Andrew Duff

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. tomēr uzsver — ja jāveic rūpīga 
atbilstības pārbaude attiecībā uz 
sarežģītām ekonomiskām situācijām, 
Tiesa ierobežoti pārbauda tikai attiecīgajā 
tiesību aktā norādītos apsvērumus un 
paskaidrojumus salīdzinājumā ar 
pasākumu pamatojošiem iemesliem, 
uzskatot, ka šajā kontekstā pieņemtā 
pasākuma likumību var ietekmēt vienīgi 
pasākuma acīm redzama nepiemērotība 
attiecībā uz mērķi, kuru kompetentas 
iestādes mēģina īstenot;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. tomēr uzsver — ja jāveic rūpīga 
atbilstības pārbaude attiecībā uz 
sarežģītām ekonomiskām situācijām, 
Tiesa ierobežoti pārbauda tikai attiecīgajā 
tiesību aktā norādītos apsvērumus un 
paskaidrojumus salīdzinājumā ar 
pasākumu pamatojošiem iemesliem, 
uzskatot, ka šajā kontekstā pieņemtā 
pasākuma likumību var ietekmēt vienīgi 
pasākuma acīm redzama nepiemērotība 
attiecībā uz mērķi, kuru kompetentas 
iestādes mēģina īstenot;

6. uzsver, ka Tiesa savā 2011. gada 
12. maija spriedumā lietā C-176/09 
Luksemburga pret Eiropas Parlamentu
un Padomi paziņo, ka proporcionalitātes 
princips nosaka, ka ar Eiropas Savienības 
tiesību aktiem īstenotajiem pasākumiem ir 
jābūt atbilstīgiem, lai panāktu ar attiecīgo 
tiesību aktu paredzēto mērķu sasniegšanu 
un nedrīkst pārsniegt to panākšanai 
nepieciešamos pasākumus un, ka jomās, 
kurās Eiropas Savienības likumdevējai 
iestādei ir plašas pilnvaras, šajā kontekstā 
pieņemtā pasākuma likumību var ietekmēt 
vienīgi pasākuma acīm redzama 
nepiemērotība attiecībā uz mērķi, kuru 
kompetentas iestādes mēģina īstenot, lai 
gan tomēr Eiropas Savienības 
likumdevējai iestādei sava izvēle ir 
jābalsta uz kritērijiem un, novērtējot  
slogu saistība ar dažādiem  iespējamiem 
pasākumiem, jāizvērtē vai ar izvēlēto 
pasākumu sasniegtie mērķi ir tādi, kas 
attaisno pat būtiski negatīvas 
ekonomiskās sekas atsevišķiem tirgus 
dalībniekiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 22
Andrew Duff

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. konstatē, ka subsidiaritātes princips, kā 
tas formulēts Līgumos, ļauj Savienībai 
iejaukties, ja un ciktāl ierosinātā 
pasākuma mērķus nevar pietiekami 
īstenot dalībvalstis, kas nozīmē, ka 

svītrots
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„subsidiaritātes pārbaude” līdz noteiktam 
līmenim nozīmē arī „proporcionalitātes 
pārbaudi”, uzsverot abu principu 
funkcionālo papildināmību;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. konstatē, ka subsidiaritātes princips, kā 
tas formulēts Līgumos, ļauj Savienībai 
iejaukties, ja un ciktāl ierosinātā pasākuma 
mērķus nevar pietiekami īstenot 
dalībvalstis, kas nozīmē, ka „subsidiaritātes 
pārbaude” līdz noteiktam līmenim nozīmē 
arī „proporcionalitātes pārbaudi”, uzsverot 
abu principu funkcionālo papildināmību;

7. konstatē, ka subsidiaritātes princips, kā 
tas formulēts Līgumos, ļauj Savienībai 
iejaukties jomās, kuras nav tās ekskluzīvā 
kompetencē,  ja un ciktāl ierosinātā 
pasākuma mērķus nevar pietiekami īstenot 
dalībvalstis centrālajā vai reģionu, vai 
vietējā līmenī, bet ierosinātās darbības 
apmēra vai ietekmes dēļ tos var labāk 
īstenot Savienības līmenī, kas nozīmē, ka 
„subsidiaritātes pārbaude” līdz noteiktam 
līmenim nozīmē arī „proporcionalitātes 
pārbaudi”, uzsverot abu principu 
funkcionālo papildināmību; uzskata, ka 
subsidiaritāte kā objektīvs juridiskais 
princips, ko saista ar ideju par rīcības 
optimālu līmeni, var novest pie Savienības 
darbību paplašināšanas tās pilnvaru 
robežās, ja to nosaka apstākļi un gluži 
pretēji — attiecīgo rīcību ierobežot vai 
samazināt, ja tai vairs nav pamatojuma;

Or. pt

Grozījums Nr. 24
Carlo Casini
Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. konstatē, ka subsidiaritātes princips, kā 
tas formulēts Līgumos, ļauj Savienībai 

7. konstatē, ka subsidiaritātes princips, kā 
tas formulēts Līgumos, ļauj Savienībai 
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iejaukties, ja un ciktāl ierosinātā pasākuma 
mērķus nevar pietiekami īstenot 
dalībvalstis, kas nozīmē, ka 
„subsidiaritātes pārbaude” līdz noteiktam 
līmenim nozīmē arī „proporcionalitātes
pārbaudi”, uzsverot abu principu 
funkcionālo papildināmību;

iejaukties, ja un ciktāl ierosinātā pasākuma 
mērķus nevar pietiekami īstenot 
dalībvalstis, lai gan saskaņā ar 
proporcionalitātes principu Savienības 
darbības saturs un veids nedrīkst 
pārsniegt Līgumu mērķu sasniegšanai 
nepieciešamos principus; norāda, ka 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principi ir cieši saistīti, bet atšķirīgi,  lai 
gan pirmais princips attiecas Savienības 
darbību atbilstīgumu jomās, kuras nav tās 
ekskluzīvā kompetencē, otrais princips 
attiecas uz proporcionalitāti starp 
līdzekļiem un mērķiem,  ko noteikusi 
likumdevēja iestāde, un ir vispārējs 
noteikums, kas reglamentē Savienības 
pilnvaru izpildi; atzīmē, ka
proporcionalitātes apsvēršanā attiecībā uz
tiesību akta projektu būtu jāievēro arī 
subsidiaritāte, lai gan subsidiaritātes 
pārbaude varētu nebūt pietiekami 
efektīva, ja nav pārbaudīta 
proporcionalitāte; 

Or. it

Grozījums Nr. 25
Andrew Duff

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Komisija 
2011. gadā saņēmusi nelielu skaitu 
deputātu jautājumu (32 no vairāk nekā 
12 000) par tēmām, kas saistītas ar 
atbilstību subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principam, un mudina 
dalībvalstis vairāk izmantot šo 
parlamentārās kontroles iespēju;

8. konstatē, ka Komisija 2011. gadā 
saņēmusi nelielu skaitu deputātu jautājumu 
(32 no vairāk nekā 12 000) par tēmām, kas 
saistītas ar atbilstību subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principam;

Or. en



AM\1004530LV.doc 15/22 PE519.763v01-00

LV

Grozījums Nr. 26
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Komisija 
2011. gadā saņēmusi nelielu skaitu 
deputātu jautājumu (32 no vairāk nekā 
12 000) par tēmām, kas saistītas ar 
atbilstību subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principam, un mudina 
dalībvalstis vairāk izmantot šo 
parlamentārās kontroles iespēju;

8. atzīmē, ka Komisija 2011. gadā 
saņēmusi nelielu skaitu deputātu jautājumu 
(32 no vairāk nekā 12 000) par tēmām, kas 
saistītas ar atbilstību subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principam;

Or. pt

Grozījums Nr. 27
Carlo Casini
Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Komisija 
2011. gadā saņēmusi nelielu skaitu 
deputātu jautājumu (32 no vairāk nekā 
12 000) par tēmām, kas saistītas ar 
atbilstību subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principam, un mudina 
dalībvalstis vairāk izmantot šo 
parlamentārās kontroles iespēju;

8. atzīmē, ka Komisija 2011. gadā 
saņēmusi nelielu skaitu deputātu jautājumu 
(32 no vairāk nekā 12 000) par tēmām, kas 
saistītas ar atbilstību  subsidiaritātes un 
proporcionalitātes  principam, atspoguļojot 
faktu, ka tikai dažu valstu parlamenti ir 
izmantojuši šo parlamentārās kontroles 
iespēju;

Or. it

Grozījums Nr. 28
Andrew Duff

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver to, ka 2011. gadā Komisija 
saņēmusi 64 pamatotus atzinumus 
Protokola Nr. 2 nozīmē par subsidiaritātes 

9. tomēr atzīmē, ka ne par vienu no 
Komisijas priekšlikumiem nav iesniegts 
pietiekams skaits pamatotu atzinumu, lai 
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un proporcionalitātes principa 
piemērošanu, kas ir ievērojams 
pieaugums salīdzinājumā ar 2010. gadu; 
tomēr vērš uzmanību uz to, ka ne par vienu 
no Komisijas priekšlikumiem nav iesniegts 
pietiekams skaits pamatotu atzinumu, lai 
uzsāktu „dzeltenās vai oranžās kartes 
procedūras” atbilstoši Protokolam;

uzsāktu „dzeltenās vai oranžās kartes 
procedūras” atbilstoši Protokolam;

(pārcelts uz 3.a punktu (jauns))

Or. en

Grozījums Nr. 29
Evelyn Regner
Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver to, ka 2011. gadā Komisija 
saņēmusi 64 pamatotus atzinumus 
Protokola Nr. 2 nozīmē par subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principa 
piemērošanu, kas ir ievērojams pieaugums 
salīdzinājumā ar 2010. gadu; tomēr vērš 
uzmanību uz to, ka ne par vienu no 
Komisijas priekšlikumiem nav iesniegts 
pietiekams skaits pamatotu atzinumu, lai 
uzsāktu „dzeltenās vai oranžās kartes 
procedūras” atbilstoši Protokolam;

9. uzsver to, ka 2011. gadā Komisija 
saņēmusi 64 pamatotus atzinumus 
Protokola Nr. 2 nozīmē par subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principa 
piemērošanu, kas ir ievērojams pieaugums 
salīdzinājumā ar 2010. gadu; tomēr vērš 
uzmanību uz to, ka ziņojuma laikposmā ne 
par vienu no Komisijas priekšlikumiem 
nav iesniegts pietiekams skaits pamatotu 
atzinumu, lai uzsāktu „dzeltenās vai 
oranžās kartes procedūras” atbilstoši 
Protokolam;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver to, ka 2011. gadā Komisija 
saņēmusi 64 pamatotus atzinumus 
Protokola Nr. 2 nozīmē par subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principa 

9. uzsver to, ka 2011. gadā Komisija 
saņēmusi 64 pamatotus atzinumus 
Protokola Nr. 2 nozīmē par subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principa 
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piemērošanu, kas ir ievērojams pieaugums 
salīdzinājumā ar 2010. gadu; tomēr vērš 
uzmanību uz to, ka ne par vienu no 
Komisijas priekšlikumiem nav iesniegts 
pietiekams skaits pamatotu atzinumu, lai 
uzsāktu „dzeltenās vai oranžās kartes 
procedūras” atbilstoši Protokolam;

piemērošanu, kas ir ievērojams pieaugums 
salīdzinājumā ar 2010. gadu; tomēr atzīmē, 
ka šie 64 pamatotie atzinumi ir tikai 
nepilni 10 % no visiem valstu parlamentu 
2011. gadā Komisijai iesniegtajiem 
622 atzinumiem saistībā ar attiecīgo 
politisko dialogu; vērš uzmanību arī uz to, 
ka ne par vienu no Komisijas 
priekšlikumiem nav iesniegts pietiekams 
skaits pamatotu atzinumu, lai uzsāktu 
„dzeltenās vai oranžās kartes procedūras” 
atbilstoši Protokolam;

Or. pt

Grozījums Nr. 31
Carlo Casini
Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver to, ka 2011. gadā Komisija 
saņēmusi 64 pamatotus atzinumus 
Protokola Nr. 2 nozīmē par subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principa 
piemērošanu, kas ir ievērojams pieaugums 
salīdzinājumā ar 2010. gadu; tomēr vērš 
uzmanību uz to, ka ne par vienu no
Komisijas priekšlikumiem nav iesniegts 
pietiekams skaits pamatotu atzinumu, lai 
uzsāktu „dzeltenās vai oranžās kartes 
procedūras” atbilstoši Protokolam; 

9. uzsver to, ka 2011. gadā Komisija 
saņēmusi 64 pamatotus atzinumus 
Protokola Nr. 2 nozīmē par subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principa 
piemērošanu, kas ir ievērojams pieaugums 
salīdzinājumā ar 2010. gadu; tomēr vērš 
uzmanību uz to, ka 2011. gadā neviens no 
tiesību akta priekšlikumiem nav iesniegts 
pietiekams skaits pamatotu atzinumu, lai 
uzsāktu „dzeltenās vai oranžās kartes 
procedūras” atbilstoši Protokolam;  tomēr 
atzīmē, ka 2012. gada 22. maijā ar 
Komisijas priekšlikumu (priekšlikums 
Padomes regulai par to, kā īstenojamas 
tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar 
brīvību veikt uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu sniegšanas brīvību, ti.i, 
priekšlikums Monti II regulai) pirmoreiz 
uzsāka „dzeltenās kartes procedūru” ; 
uzsver, ka Komisija atsauca priekšlikumu  
ne tāpēc, ka tā uzskatīja, ka ir pārkāpts 
subsidiaritātes princips, bet tāpēc, ka tā 
secināja, ka priekšlikums nesaņemtu 
pietiekamu politisko atbalstu Eiropas 
Parlamentā un Padomē, lai nodrošinātu 
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tā pieņemšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 32
Carlo Casini
Atzinuma projekts
9. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata, ka subsidiaritātes principa 
pārbaudes mehānismam ir jābūt kā 
galvenajam  instrumentam, kas jāizmanto  
sadarbībai starp Eiropas Parlamentu un 
valstu parlamentiem; ar gandarījumu 
atzīmē, ka tagad tiek pieņemta procedūra  
daudzlīmeņu sarunām un sadarbības 
dialogam Eiropas Savienības iestāžu 
hierarhijā;

Or. it

Grozījums Nr. 33
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a ar bažām atzīmē, ka dažos pamatotos 
valstu parlamentu atzinumos uzsvērts 
fakts, ka vairākos Komisijas 
priekšlikumos subsidiaritāte nav 
pietiekami pamatota vai tas vispār nav;

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Evelyn Regner
Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a iesaka izpētīt iemeslus, kāpēc ir 
iesniegti tikai daži oficiāli pamatoti 
atzinumi un noteikt, vai tas ir tāpēc, ka 
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visa puses ir ievērojušas subsidiaritātes 
principu vai tāpēc, ka valstu parlamenti 
nav spējīgi ieviest šo principu līdzekļu 
trūkuma vai stingri noteikto termiņu dēļ; 
uzskata, ka būtu vēlama Eiropas 
Komisijas sniegta analīze;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b uzsver, ka Eiropas iestādēm ir 
nepieciešams dot iespēju valstu 
parlamentiem rūpīgi pārbaudīt tiesību 
aktu priekšlikumus nodrošinot, ka 
Komisija sniedz detalizētu un visaptverošu 
pamatu likumdošanas priekšlikumiem par 
subsidiaritāti un proporcionalitāti 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību Protokola Nr. 2 
5. pantu; 

Or. pt

Grozījums Nr. 36
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c turklāt saistībā ar to atzīmē, ka 
pašreizējā sistēma bieži vien ir izrādījusies 
nepietiekama, lai valstu parlamenti veiktu 
subsidiaritātes un proporcionalitātes  
kontroles;

Or. pt

Grozījums Nr. 37
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
9.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

9.d uzsver, ka Eiropas iestādes ir 
atbildīgas par to, ka tiesību akti ir skaidri, 
viegli saprotami un nerada nevajadzīgu 
administratīvo slogu iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem; 

Or. pt

Grozījums Nr. 38
Paulo Rangel
Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka dalībvalstīs, piemēram, 
Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē, 
pieaug bažas par Eiropas Savienības 
iejaukšanos pārāk daudzos iekšzemes 
jautājumos.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 39
Andrew Duff

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka dalībvalstīs, piemēram, 
Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē, 
pieaug bažas par Eiropas Savienības 
iejaukšanos pārāk daudzos iekšzemes 
jautājumos.

10. norāda, ka dažās dalībvalstīs ir bažas 
par ES tiesību aktu ietiekšanos 
jautājumos, kuri būtu jāatstāj dalībvalstu 
ziņā to proporcionalitātes dēļ; tādēļ 
atgādina EK priekšsēdētāja Ž.M. Barozu 
uzrunu par situāciju Eiropas Savienībā, 
ka ES ir jābūt lielai lielās lietās un 
mazākās lietās.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Anneli Jäätteenmäki
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Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka dalībvalstīs, piemēram, 
Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē, 
pieaug bažas par Eiropas Savienības 
iejaukšanos pārāk daudzos iekšzemes 
jautājumos.

10. norāda, ka daudzās dalībvalstīs, 
piemēram, Apvienotajā Karalistē un 
Nīderlandē, pieaug bažas par Eiropas 
Savienības iejaukšanos pārāk daudzos 
iekšzemes jautājumos.

Or. fi

Grozījums Nr. 41
Evelyn Regner
Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka dalībvalstīs, piemēram, 
Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē, 
pieaug bažas par Eiropas Savienības 
iejaukšanos pārāk daudzos iekšzemes 
jautājumos.

10. norāda, ka dažās dalībvalstīs, 
piemēram, Apvienotajā Karalistē un 
Nīderlandē, pieaug bažas par Eiropas 
Savienības iejaukšanos pārāk daudzos 
iekšzemes jautājumos.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Andrej Plenković

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka dalībvalstīs, piemēram, 
Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē, 
pieaug bažas par Eiropas Savienības 
iejaukšanos pārāk daudzos iekšzemes 
jautājumos.

10. norāda, ka atsevišķās dalībvalstīs, 
piemēram, Apvienotajā Karalistē un 
Nīderlandē, ir politiskās partijas, kas pauž
bažas par Eiropas Savienības iejaukšanos 
pārāk daudzos iekšzemes jautājumos. 
saistībā ar to ir nepieciešama efektīva  ES 
komunikācijas stratēģija, lai iedzīvotājus 
informētu par ES lomu un kompetencēm. 

Or. hr
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Grozījums Nr. 43
Carlo Casini
Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka dalībvalstīs, piemēram, 
Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē, 
pieaug bažas par Eiropas Savienības 
iejaukšanos pārāk daudzos iekšzemes 
jautājumos.

10. piezīmē, ka lielākas demokrātiskas 
leģimitātes interesēs, vairāk uzmanības 
būtu jāpievērš agrīnai brīdināšanas 
sistēmai. 

Or. it


