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Grozījums Nr. 1
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
2. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES līguma 48. panta 
3. punktu, saskaņā ar kuru Eiropadome 
apspriedās ar Parlamentu (C7-0001/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 48. panta 3. punktu,
saskaņā ar kuru Eiropadome apspriedās ar 
Parlamentu (C7-0001/2010),

Or. en

Grozījums Nr. 2
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
3. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES līguma 14. panta 
2. punktu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību 14. panta 2. un 3. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
7. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropadomes 2008. gada 
11. un 12. decembra, kā arī 
2009. gada 18. un 19. jūnija sanāksmes 
secinājumus,

– ņemot vērā Eiropadomes 2008. gada 
11. – 12. decembra, kā arī 2009. gada 18. –
19. jūnija un 10. – 11. decembra 

sanāksmes secinājumus,

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
8. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, kā arī
11. panta 4. punktu un 74.a pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 11. panta 
4. punktu un 74.a pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES līguma 14. panta 2. punktā, kā 
tas izteikts saskaņā ar Lisabonas līgumu, ir 
paredzēts, ka Eiropadome pēc Eiropas 
Parlamenta iniciatīvas un ar tā piekrišanu 
vienprātīgi pieņem lēmumu, ar kuru nosaka 
Eiropas Parlamenta sastāvu;

tā kā Līguma par Eiropas Savienību 
14. panta 2. punktā, kā tas izteikts saskaņā 
ar Lisabonas līgumu, ir paredzēts, ka 
Eiropadome pēc Eiropas Parlamenta 
iniciatīvas un ar tā piekrišanu vienprātīgi 
pieņem lēmumu, ar kuru nosaka Eiropas 
Parlamenta sastāvu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Søren Bo Søndergaard

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a Ņemot vērā to, ka Eiropas 
Parlamenta deputātu ievēlēšana tiešās, 
vispārējās, brīvās un aizklātās vēlēšanās 
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izriet no LES 14. panta 3. punkta,

Or. da

Grozījums Nr. 7
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā saskaņā ar šo Eiropadomē panākto 
vienošanos kopējais deputātu skaits būs par 
15 lielāks nekā Nicas līgumā paredzētais 
skaits (palielinājums no 736 līdz 751), 
18 papildvietas tiks sadalītas 12 dalībvalstu 
starpā, bet Vācijai, ievērojot ES līgumā 
noteikto maksimālā skaita ierobežojumu, 
būs par 3 vietām mazāk;

D. tā kā saskaņā ar šo Eiropadomē panākto 
vienošanos kopējais deputātu skaits būs par 
15 lielāks nekā Nicas līgumā paredzētais 
skaits (palielinājums no 736 līdz 751), 
18 papildvietas tiks sadalītas 12 dalībvalstu 
starpā;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Lisabonas līgums visbeidzot stājās 
spēkā 2009. gada 1. decembrī un tāpēc 
18 papildu deputātiem no attiecīgajām 
12 dalībvalstīm tagad ir tiesības uzņemties 
pilnvaras;

F. tā kā Lisabonas līgums visbeidzot stājās 
spēkā 2009. gada 1. decembrī un tāpēc 
18 papildu deputātiem no attiecīgajām 
12 dalībvalstīm ir tiesības pēc iespējas 
drīzāk uzņemties pilnvaras, un attiecīgās 
dalībvalstis var īstenot pienācīgu 
pārstāvību;

Or. es
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Grozījums Nr. 9
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a  tā kā lielākā daļa dalībvalstu ir 
izvirzījušas deputātu kandidatūras 
saskaņā ar Eiropadomes 2009. gada 
jūnija secinājumos noteiktajiem 
ierobežojumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Eiropadomes 2008. gada 11. un 
12. decembra sanāksmes secinājumos jau 
bija plānota pārejas noteikumu 
pieņemšana, lai dotu iespēju ierasties 
papildu deputātiem šā sasaukuma laikā, un 
tā kā Eiropadomes 2009. gada 18. un 
19. jūnija sanāksmes secinājumos bija 
paredzēta Eiropas Parlamenta deputātu 
skaita pagaidu palielināšanas kārtība;

tā kā Eiropadomes 2008. gada 11. un 
12. decembra sanāksmes, ko vadīja 
Francijas Republikas prezidents, 
secinājumos jau bija plānota pārejas 
noteikumu pieņemšana, lai dotu iespēju 
ierasties papildu deputātiem šā sasaukuma 
laikā, un tā kā Eiropadomes 2009. gada 
18. un 19. jūnija sanāksmes secinājumos 
bija ierosināta Eiropas Parlamenta 
deputātu skaita pagaidu palielināšanas 
kārtība;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā Līguma par Eiropas Savienību 
14. panta 3. punktā un 1976. gada Aktā 
noteikts, ka Eiropas Parlamenta 
deputātus ievēl uz pieciem gadiem 
vispārējās tiešās vēlēšanās brīvā un 
aizklātā balsojumā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
J.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.b tā kā Eiropadome 11. – 12. decembra 
sanāksmē nolēma apspriesties ar 
Parlamentu par Spānijas valdības 
iesniegto 36. protokola grozījumu, kurā, 
atkāpjoties no līguma par Eiropas 
Savienību 14. panta 3. punktā noteiktajām 
prasībām, ierosināti trīs risinājumi 18 
papildu EP deputātu izvēlei: 
a) ārkārtas vēlēšanas, 
b) vēlreiz pārskatīt 2009. gada jūnija 
vēlēšanu rezultātus,
c) izvirzīt valstu parlamentu deputātus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka Eiropadomes prasība grozīt 
protokolu Nr. 36 ir tieši saistīta ar 
Lisabonas līguma jaunajiem noteikumiem 
un ir pieņemams risinājums, kas ļaus 
visām tām dalībvalstīm, kam ir piešķirtas 
papildu deputātu vietas, izvirzīt attiecīgos 
deputātus;

1. piekrīt, ka Parlamenta 18  papildu 
deputāti ir jāievēl uz laiku līdz 2009.–
2014. gada sasaukuma beigām; tomēr 
pieprasa, lai visi deputāti vienlaikus 
uzņemtos savas pilnvaras, neizjaucot 
Parlamenta valstspiederības līdzsvaru; 
mudina dalībvalstis iespējami drīzāk 
pragmatiski pabeigt savas vēlēšanu 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka Padome nav 
laikus pieņēmusi noteikumus, kas būtu 
ļāvuši papildu deputātiem uzņemties 
pilnvaras tūlīt pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā, un par to, ka viens no 
pieprasītajos grozījumos ietvertajiem 
risinājumiem ir pretrunā 1976. gada 
Aktam, kurā ir noteikts, ka deputāti ir 
jāievēlē tiešās vēlēšanās un ka viņus 
nevar izraudzīties pastarpināti, rīkojot 
vēlēšanas valsts parlamentā;

2. pauž nožēlu par to, ka Padome nav 
laikus pieņēmusi noteikumus, kas būtu 
ļāvuši papildu deputātiem uzņemties 
pilnvaras tūlīt pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka Padome nav 
laikus pieņēmusi noteikumus, kas būtu 
ļāvuši papildu deputātiem uzņemties 
pilnvaras tūlīt pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā, un par to, ka viens no
pieprasītajos grozījumos ietvertajiem
risinājumiem ir pretrunā 1976. gada 
Aktam, kurā ir noteikts, ka deputāti ir 
jāievēlē tiešās vēlēšanās un ka viņus nevar 
izraudzīties pastarpināti, rīkojot vēlēšanas 
valsts parlamentā;

2. pauž nožēlu par to, ka Padome nav 
laikus pieņēmusi noteikumus, kas būtu 
ļāvuši papildu deputātiem uzņemties 
pilnvaras tūlīt pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā, un par to, ka pieprasītajos 
grozījumos ietvertais trešais risinājums
nepārprotami pārkāpj ES primāros tiesību 
aktus, kuros ir noteikts, ka deputāti ir 
jāievēlē tiešās vēlēšanās un viņus nevar 
izraudzīties pastarpināti, rīkojot vēlēšanas 
valsts parlamentā, kā ierosināts trešajā 
risinājumā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Søren Bo Søndergaard

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka Padome nav 
laikus pieņēmusi noteikumus, kas būtu 
ļāvuši papildu deputātiem uzņemties 
pilnvaras tūlīt pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā, un par to, ka viens no 
pieprasītajos grozījumos ietvertajiem 
risinājumiem ir pretrunā 1976. gada 
Aktam, kurā ir noteikts, ka Eiropas 
Parlamenta deputāti ir jāievēlē tiešās 
vēlēšanās un ka viņus nevar izraudzīties 
pastarpināti, rīkojot vēlēšanas valsts 
parlamentā ;

2. pauž nožēlu par to, ka Padome nav 
laikus pieņēmusi noteikumus, kas būtu 
ļāvuši papildu deputātiem uzņemties 
pilnvaras tūlīt pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā, un uzskata, ka ir 
nepieņemami, ka viens no pieprasītajos 
grozījumos ietvertajiem risinājumiem ir 
pretrunā LES 14. panta 3. punktam un 
1976. gada Aktam, kurā ir noteikts, ka 
Eiropas Parlamenta deputāti ir jāievēlē 
tiešās vēlēšanās un ka viņus nevar 
izraudzīties pastarpināti, rīkojot vēlēšanas 
valsts parlamentā;

Or. da
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Grozījums Nr. 17
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a turklāt uzskata, ka trešā risinājuma 
valstu parlamentu deputātiem uzņemties  
EP deputātu pilnvaras  iekļaušana 
36. protokola grozījumos ne vien pēc 
satura, bet arī pēc būtības pārkāpj ES 
primāro tiesību aktu prasības un varētu 
nozīmēt atkāpi, kas varētu vājināt Eiropas 
Parlamenta demokrātiskas leģitimitātes 
principu un mulsināt iedzīvotājus, jo, 
paplašinot Parlamenta pilnvaras, daudz 
grūtāk būtu panākt uzticību tā 
pārstāvniecības spējai;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. tomēr piekrīt Starpvaldību konferences 
sasaukšanai, ar noteikumu, ka tai jābūt 
veltītai tikai konkrētā jautājuma 
izskatīšanai, t. i. jāpieņem pārejas 
noteikumi par Eiropas Parlamenta
sastāvu līdz 2009.–2014. gada sasaukuma 
beigām;

3. tomēr nepiekrīt Starpvaldību 
konferences sasaukšanai, ja vien tā 
nenotiek parastajā kārtība, īpaši izskatot, 
Eiropadomes priekšlikumu par valstu 
parlamentu deputātu izvirzīšanu Eiropas 
Parlamentā līdz 2009.–2014. gada 
sasaukuma beigām;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. tomēr piekrīt Starpvaldību konferences 
sasaukšanai, ar noteikumu, ka tai jābūt 
veltītai tikai konkrētā jautājuma 
izskatīšanai, t. i. jāpieņem pārejas 
noteikumi par Eiropas Parlamenta 
sastāvu līdz 2009.–2014. gada sasaukuma 
beigām;

3. tomēr pagaidām nepiekrīt Starpvaldību 
konferences sasaukšanai un patur tiesības 
atlikt savu lēmumu par sanāksmes 
sasaukšanu, kamēr nav panākta 
vienošanās atcelt ierosināto trešā 
risinājuma iekļaušanu 36. protokola 
grozījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. tomēr piekrīt Starpvaldību konferences 
sasaukšanai, ar noteikumu, ka tai jābūt 
veltītai tikai konkrētā jautājuma 
izskatīšanai, t. i. jāpieņem pārejas 
noteikumi par Eiropas Parlamenta sastāvu 
līdz 2009.–2014. gada sasaukuma beigām;

3. tomēr piekrīt Starpvaldību konferences 
sasaukšanai, kurā, cita starpā, jāpieņem 
pārejas noteikumi par Eiropas Parlamenta 
sastāvu līdz 2009.–2014. gada sasaukuma 
beigām;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. tomēr piekrīt Starpvaldību konferences 
sasaukšanai, ar noteikumu, ka tai jābūt 

3. tomēr piekrīt Starpvaldību konferences 
sasaukšanai, kurai jābūt veltītai konkrētā 
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veltītai tikai konkrētā jautājuma 
izskatīšanai, t.i. jāpieņem pārejas 
noteikumi par Eiropas Parlamenta sastāvu 
līdz 2009.–2014. gada sasaukuma beigām;

jautājuma izskatīšanai, t.i. jāpieņem pārejas 
noteikumi par Eiropas Parlamenta sastāvu 
līdz 2009.–2014. gada sasaukuma beigām;

Or. es

Grozījums Nr. 22
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a ievērojot sarunās par Lisabonas 
līgumu panākto vienošanos un ņemot 
vērā Parlamenta ekskluzīvās tiesības šā 
jautājuma izlemšanā, ierosina izvirzīt trīs 
pārstāvjus starpvaldību konferencei;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Carlo Casini

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

, 4.a uzskata, ka arī novērotāju iecelšanā 
pēc iespējas jāievēro 1976. gada Akta 
ievirzes, un īpaši nepārvaramu politisku 
un tehnisku grūtību gadījumā ir 
pieļaujama netieša ievēlēšana, ko veic 
valstu parlamenti;

Or. it
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Grozījums Nr. 24
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka, jebkādā jaunā lēmumā par 
Eiropas Parlamenta sastāvu būs jāņem vērā 
iespējamā attiecīgajā laikposmā notikusī 
pievienošanās un jānosaka jaunajām 
dalībvalstīm paredzēto vietu skaits;

6. uzsver, ka, jebkādā jaunā lēmumā par 
Eiropas Parlamenta sastāvu būs jāņem vērā 
iespējamā attiecīgajā laikposmā notikusī 
pievienošanās un jānosaka jaunajām 
dalībvalstīm paredzēto vietu skaits; turklāt 
atgādina Eiropadomei, ka ikviens lēmums 
iekļaut jauno dalībvalstu deputātus 2009.–
2014. gada sasaukumā arī būs jāierosina 
Parlamentam;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a jebkurā gadījumā atgādina savu 
nodomu jau savlaicīgi pirms 2014. gada 
vēlēšanām iesniegt būtiskus Parlamenta 
vēlēšanu procedūras reformas 
priekšlikumus;

Or. en


