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Grozījums Nr. 1
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
2. atsauce

Lēmuma priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā aicinājumu piekrist, ko 
Eiropadome iesniegusi saskaņā ar ES 
līguma 48. panta 3. punktu 
(C7-0002/2010),

– ņemot vērā aicinājumu piekrist, ko 
Eiropadome iesniegusi saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 48. panta 3. punktu 
(C7-0002/2010),

Or. en

Grozījums Nr. 2
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību 143. panta 3. punktu un 
1976. gada 20. septembra Aktu par 
Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu 
tiešās vispārējās vēlēšanās,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
4. atsauce

Lēmuma 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,
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Or. en

Grozījums Nr. 4
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
A. apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

A. tā kā Konvents, kas darbojās no 
2002. gada 22. februāra līdz 2003. gada 
18. jūlijam, izstrādāja projektu līgumam 
par Konstitūciju Eiropai, kuras saturs 
kopumā tika pārņemts Lisabonas līgumā, 
kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī;

A. tā kā Konvents, kas darbojās no 
2002. gada 22. februāra līdz 2003. gada 
18. jūlijam, sagatavoja projektu līgumam 
par Konstitūciju Eiropai, kuras saturs 
kopumā tika pārņemts Lisabonas līgumā, 
kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
B. apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

B. tā kā no 1999. gada 17. decembra līdz 
2000. gada 2. oktobrim bija sasaukts 
Konvents, lai izstrādātu Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu;

B. tā kā no 1999. gada 17. decembra līdz 
2000. gada 2. oktobrim bija sasaukts 
Konvents, kurā izstrādāja Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Andreas Mölzer

Lēmuma priekšlikums
C. apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

C. tā kā abi šie konventi, kas pirmo reizi tā kā abi šie konventi, kas pirmo reizi 
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sapulcināja valstu parlamentu, Eiropas 
Parlamenta, valstu valdību un Komisijas 
pārstāvjus, lai izstrādātu kopēju projektu 
Eiropas Savienībai, panāca būtisku 
progresu, veidojot demokrātiskākus un 
efektīvākus lēmumu pieņemšanas 
mehānismus Eiropas mērogā;

sapulcināja valstu parlamentu, Eiropas 
Parlamenta, valstu valdību un Komisijas 
pārstāvjus, lai izstrādātu kopēju projektu 
Eiropas Savienībai, nozīmē virzību uz
likumdošanas kompetences centralizāciju, 
kas samazina Eiropas iedzīvotāju un 
valstu iespējas šajā jomā, kā arī pārmērīgi 
palielina lēmumu pieņemšanas 
mehānismu apjomu Eiropas mērogā;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
D. apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

D. tā kā abi šie konventi tomēr bija 
sasaukti, lai strādātu pie tādām svarīgām ar 
Eiropas Savienības nākotni saistītām 
tēmām kā Eiropas institucionālās struktūras 
un dokumenta sagatavošana, kurā būtu 
pārņemti Eiropas pilsoņus vienojošie 
principi un pamattiesības;

tā kā abi šie konventi bija sasaukti, lai 
strādātu pie tādām svarīgām ar Eiropas 
Savienības nākotni saistītām tēmām kā 
Eiropas institucionālās struktūras un 
dokumenta sagatavošana, kurā būtu 
pārņemti Eiropas pilsoņus vienojošie 
principi un pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

D.a tā kā viens no Lisabonas līguma 
ieviestajiem  vissvarīgākajiem 
konstitucionālajiem jauninājumiem 
paredz noteikt Konventus par līgumu 
pārskatīšanas parastās procedūras 
galveno sastāvdaļu;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

E.a tā kā saskaņā ar jau minētā panta 
noteikumiem Eiropadomes 
priekšsēdētājam ir jāsasauc Konvents, lai 
izskatītu līgumu grozījumu priekšlikumus 
un tā kā Konvents ir jāsasauc, lai vienotos 
par ieteikumu starpvaldību konferencei;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
E.b apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

E.b tā kā jebkurā gadījumā būtu savādi, 
ja Parlaments atteiktos no pirmās iespējas 
īstenot savas konstitucionālās tiesības un 
pieprasīt regulāri sasaukt Konventu, jo 
šāda kārtība ir parastās pārskatīšanas 
procedūras neatņemama sastāvdaļa;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
F. apsvērums
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Lēmuma priekšlikums Grozījums

F. ņemot vērā Eiropadomes priekšlikumu 
Konventu nesasaukt un grozīto protokolu 
pieņemt Starpvaldību konferencē;

F. tomēr tā kā šajā gadījumā Eiropadome 
mēģina panākt Parlamenta piekrišanu 
Konventu nesasaukt, uzskatot, ka 
ierosināto grozījumu nelielā apjoma dēļ 
Konventu sasaukt nav nepieciešams;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
G. apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

G. tā kā, ņemot vērā precedentus, nav 
nepieciešams sasaukt Konventu, lai 
apstiprinātu pārejas grozījumus ar 
ierobežotu piemērošanas jomu, kuri 
attiecas uz ES līguma noteikumiem par
Eiropas Parlamenta sastāvu;

G. tā kā Eiropadomes ierosinātā trešā 
risinājuma  valstu parlamentu 
deputātiem piešķirt EP deputātu pilnvaras 
(priekšlikumā ierosinātais Protokola 
2. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 
iekļaušana Protokola Nr. 36. grozījumos, 
tomēr izvirza būtiskus konstitucionālus 
jautājumus par demokrātisko leģitimitāti 
un Eiropas Parlamenta pilnvarām;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

G.a turklāt tā kā valstu parlamentu 
deputātiem ir citas pilnvarām, kas atšķiras 
no Eiropas Parlamenta deputātu 
pilnvarām, un viņi ir ievēlēti atbilstīgi 
atšķirīgām vēlēšanu procedūrām un uz 
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atšķirīgiem termiņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. dod piekrišanu Eiropadomei, nesasaucot 
Konventu, grozīt protokolu Nr. 36 
Starpvaldību konferencē;

1. noraida Eiropadomes priekšlikumu, 
nesasaucot Konventu, grozīt protokolu 
Nr. 36 Starpvaldību konferencē; 

Or. en

Grozījums Nr. 15
Andrew Duff

Lēmuma priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1.a aicina valstu parlamentus rīkoties, lai 
ievērotu jau esošo Eiropas Savienības 
primāro tiesību aktu prasības, kas nosaka, 
ka Eiropas Parlamentu deputātus ievēl uz 
pieciem gadiem vispārējās tiešās 
vēlēšanās brīvā un aizklātā balsojumā;

Or. en


