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Grozījums Nr. 1
David Martin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr.63 (József Szájer) un grozījumu Nr.64 
(David Martin)

Reglaments
38.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

38.a pants
Subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa ievērošana
1. Tiesību akta priekšlikuma izskatīšanas 
laikā Parlaments īpašu uzmanību pievērš 
subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa ievērošanai. 
Izņemot steidzamos gadījumus, kas minēti 
Protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 4. punktā, Parlaments 
pirmo lasījumu pabeidz ne agrāk kā pēc 
astoņu nedēļu termiņa, kas noteikts 
Protokola par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. punktā.
2. Par subsidiaritātes principa ievērošanu 
atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot 
ieteikumus atbildīgajai komitejai par 
jebkuru tiesību akta priekšlikumu.
3. Ja valsts parlaments saskaņā ar 
Protokola par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā 3. punktu un Protokola 
par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. punktu iesniedz Parlamenta 
priekšsēdētājam pamatotu atzinumu, šo 
dokumentu nodod atbildīgajai komitejai 
un informēšanas nolūkā nosūta komitejai, 
kas atbildīga par subsidiaritātes principa 
ievērošanu. Ja Parlaments saņem 
pamatotu atzinumu pēc tam, kad atbildīgā 
komiteja ir apstiprinājusi savu ziņojumu, 
šis atzinums ir jāizdala visiem deputātiem, 
pirms par to balso kā par sesijas 
dokumentu.
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4. Ja pamatoti atzinumi par tiesību akta 
projekta neatbilstību subsidiaritātes 
principam ir saņēmuši vismaz trešo daļu 
no visām balsīm, kas piešķirtas valstu 
parlamentiem, vai ceturto daļu no šīm 
balsīm gadījumā, kad tiesību akta projekts 
ir iesniegts, pamatojoties uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 76. pantu, 
Parlaments nepieņem lēmumu, pirms 
priekšlikuma iesniedzējs nav paziņojis, kā 
paredzējis rīkoties.
5. Ja saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru pamatoti atzinumi par tiesību 
akta priekšlikuma neatbilstību 
subsidiaritātes principam ir saņēmuši 
vismaz vienkāršo vairākumu no valstu 
parlamentiem piešķirtajām balsīm, tad 
atbildīgā komiteja, ņemot vērā valstu 
parlamentu un Komisijas iesniegtos 
pamatotos atzinumus un uzklausījusi par 
subsidiaritātes principa ievērošanu 
atbildīgo komiteju, var ieteikt 
Parlamentam noraidīt priekšlikumu 
tāpēc, ka ir pārkāpts subsidiaritātes 
princips, vai arī iesniegt Parlamentam 
citu ieteikumu, kurā var būt iekļauti 
ierosinājumi izdarīt grozījumus saistībā ar 
subsidiaritātes principa ievērošanu. 
Jebkuram šādam ieteikumam pievieno 
atzinumu, ko sniegusi par subsidiaritātes 
principa ievērošanu atbildīgā komiteja.
Ieteikumu iesniedz Parlamentam 
apspriešanai un balsošanai. Ja ieteikums 
noraidīt priekšlikumu ir pieņemts ar 
nodoto balsu vairākumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs paziņo, ka procedūra ir 
pabeigta. Ja Parlaments priekšlikumu 
nenoraida, procedūra tiek turpināta, 
ņemot vērā visus Parlamenta 
apstiprinātos ieteikumus.

Or. en

(Šajā grozījumā ir daļēji pārņemts ziņojuma projektā (PE 428.234 v02.00 – FDR 791389) 
iekļautā 64. grozījuma formulējums. Tajā ir svītroti šādi teikumi: „Atbildīgās komitejas 

priekšsēdētājs var pieprasīt, lai jautājumu nodod atkārtotai izskatīšanai komitejā” 3. punkta 
beigās (1. grozījums) un „Šādu ieteikumu var iesniegt arī viena desmitā daļa Parlamenta 
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deputātu” 5. punkta pirmās daļas beigās (2. grozījums); no jauna ir iekļauta frāze no 
63. grozījuma 5. punkta: „vai arī iesniegt Parlamentam citu ieteikumu, kurā var būt iekļauti 

ierosinājumi izdarīt grozījumus saistībā ar subsidiaritātes principa ievērošanu” 
(3. grozījums) un svītrots 6. punkts (4. grozījums)).

Pamatojums

Visu grozījumu mērķis ir 64. grozījumu saskaņot ar 63. grozījumu. 1. grozījums ir izdarīts, jo 
Reglamenta 175. pantā ir paredzēts pietiekami daudz iespēju nodot jautājumu atpakaļ 
komitejai. 2. grozījuma mērķis ir palielināt atbildīgās komitejas lomu. Ar 3. grozījumu
atbildīgajai komitejai dod lielāku rīcības brīvību. 4. grozījuma pamatā ir uzskats, ka minētais 
punkts nav saistīts ar subsidiaritātes principa ievērošanas pārbaudi, ko Parlaments veic pēc 
dalībvalstu parlamentu ierosmes.

Grozījums Nr. 2
David Martin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 65 (Elmar Brok)

Reglaments
56. pants – 3. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja priekšlikums ir nodots atpakaļ, atbildīgā 
komiteja sniedz Parlamentam mutisku vai 
rakstisku ziņojumu Parlamenta norādītajā 
termiņā, kas nav ilgāks par diviem 
mēnešiem.

Ja priekšlikums ir nodots atpakaļ, atbildīgā 
komiteja lemj par procedūru, kas jāievēro, 
un sniedz Parlamentam mutisku vai 
rakstisku ziņojumu Parlamenta norādītajā 
termiņā, kas nav ilgāks par diviem 
mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Atbildīgajai komitejai ļauj izlemt par īstenojamo rīcību, tostarp iespēju sniegt ziņojumu.

Grozījums Nr. 3
David Martin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 68 (Elmar Brok), grozījumu Nr. 69 (Elmar 
Brok) un grozījumu Nr. 70 (Elmar Brok)

Reglaments
132.a pants (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

132.a pants
Sadarbība komiteju līmenī

Priekšsēdētājs, sadarbojoties ar 
dalībvalstu parlamentu priekšsēdētājiem, 
cenšas izveidot attiecīgo komiteju tīklu.
Šajā tīklā iesaistītās parlamentu komitejas 
var neatkarīgi veidot kontaktus un 
sadarboties savā starpā.
Pamatnostādnes minēto darbību veikšanai 
nosaka Komiteju priekšsēdētāju 
konference.

Or. en

(Šajā grozījumā daļēji ir pārņemts ziņojuma projektā (PE 428.234 v02.00 – FDR 791389) 
iekļautā 68. grozījuma formulējums.)

Pamatojums

Sīkākus komiteju sadarbības principus Reglamentā paredzēt nav nedz nepieciešami, nedz arī 
lietderīgi.


