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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. Uzsver, cik liela nozīme ir tam, lai Parlaments izmantotu horizontālo pieeju ar DFS 
saistīto pilnvaru īstenošanā;

2. uzsver, ka likumdošanas pilnvaru deleģēšana Komisijai ir saistīta nozīmīgiem politiskiem 
un stratēģiskiem jautājumiem; saistībā daudzgadu finanšu shēmas tiesību aktu 
priekšlikumiem norāda, ja tie netiek iekļauti tiesību pamataktā, tad „tādi elementi kā 
mērķi un prioritātes, finanšu piešķīrumi plašā kontekstā (…) būtu jāpieņem ar 
deleģētajiem aktiem1”;

3. kritizē Padomi un Komisiju par sistemātiskiem mēģinājumiem izvairīties no deleģētajiem 
aktiem tiesību aktu priekšlikumos; aicina šīs iestādes ievērot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. un 291. pantu saistībā ar to, ka deleģēto aktu būtība nepārprotami 
atšķiras no īstenošanas aktu būtības; atgādina, ka nodarbinātības un sociālo lietu jomā 
Parlaments Eiropas Savienības Tiesā ir apstrīdējis EURES lēmuma2 spēkā esamību, lai 
aistāvētu savas prerogatīvas;

4. uzsver, ka tikai Parlaments var lemt par to, kuri no pamattiesību akta nebūtiskajiem 
elementiem ir jāregulē, deleģējot pilnvaras; atzīst, ka tam pilnvaras jādeleģē ievērojot 
piesardzību un ņemot vērā nepieciešamību aizsargāt savas prerogatīvas un nodrošināt ES 
likumdošanas pārredzamību;

5. uzskata, ka ņemot vērā veco komitoloģijas pasākumu saskaņošanu, pasākumi, uz kuriem 
iepriekš attiecās regulatīvā kontroles procedūra, jākļūst par deleģētajiem nevis īstenošanas 
aktiem; mudina Komisiju paātrināt saskaņošanu;

6. uzskata, ka pašreizējais īstenošanas aktu pārbaudes termiņš ir pārāk īss un tādēļ neļauj 
Parlamentam pietiekami uzraudzīt īstenošanas aktus;

7. uzsver, ka nepieciešams uzlabot informācijas un pārredzamības līmeni saistībā ar deleģēto 
aktu nodošanu un sagatavošanu.

                                               
1 Priekšsēdētāju 2012. gada 15. novembra konferences protokols, Klaus-Heiner Lehne uzruna Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājam saistībā ar komiteju priekšsēdētāju konferences vadītāja 2012. gada 25. oktobra 
vēstuli.
2 OV L328, 28.11.2012, 21. lpp., Komisijas 2012. gada 26. novembra Īstenošanas lēmums, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 492/2011 attiecībā uz informācijas par brīvajām darba 
vietām un darba pieteikumiem apkopošanu un izplatīšanu un EURES dibināšanu.


