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Grozījums Nr. 1
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) ir 
paplašināta Savienības ekskluzīvā 
kompetence kopējās tirdzniecības politikas 
(KTP) jomā, tagad ietverot ne tikai visus 
tirdzniecības aspektus, bet arī tiešos 
ārvalstu ieguldījumus; uzver, ka tagad 
Parlaments ir pilnīgi kompetents kopā ar 
Padomi lemt par likumdošanu un par 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
apstiprināšanu; norāda, ka kopš LESD 
stāšanās spēkā Parlaments ir pierādījis, 
ka tas ir uzticams un atbildīgs likumdevējs 
un ka Parlamenta un Komisijas sadarbība 
kopumā ir bijusi diezgan pozitīva, 
pamatojoties uz raitu saziņu un 
sadarbības pieeju;

1. norāda, ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) ir 
paplašināta Savienības ekskluzīvā 
kompetence kopējās tirdzniecības politikas 
(KTP) jomā, tagad ietverot ne tikai visus 
tirdzniecības aspektus, bet arī tiešos 
ārvalstu ieguldījumus; uzver, ka tagad 
Parlaments ir pilnīgi kompetents kopā ar 
Padomi lemt par likumdošanu un par 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
apstiprināšanu; tādēļ uzsver, ka cieša 
sadarbība ar Komisiju ir īpaši svarīga, lai 
nodrošinātu augstas kvalitātes analīzi, kas 
vajadzīga, lai īstenotu tā likumdošanas 
funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) ir 
paplašināta Savienības ekskluzīvā 
kompetence kopējās tirdzniecības politikas 
(KTP) jomā, tagad ietverot ne tikai visus 
tirdzniecības aspektus, bet arī tiešos 
ārvalstu ieguldījumus; uzver, ka tagad 
Parlaments ir pilnīgi kompetents kopā ar 
Padomi lemt par likumdošanu un par 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 

1. norāda, ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) ir 
paplašināta Savienības ekskluzīvā 
kompetence kopējās tirdzniecības politikas 
(KTP) jomā, tagad ietverot ne tikai visus 
tirdzniecības aspektus, bet arī tiešos 
ārvalstu ieguldījumus; uzver, ka tagad 
Parlaments ir pilnīgi kompetents kopā ar 
Padomi lemt par likumdošanu un par 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
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apstiprināšanu; norāda, ka kopš LESD 
stāšanās spēkā Parlaments ir pierādījis, ka 
tas ir uzticams un atbildīgs likumdevējs un 
ka Parlamenta un Komisijas sadarbība 
kopumā ir bijusi diezgan pozitīva, 
pamatojoties uz raitu saziņu un sadarbības 
pieeju;

apstiprināšanu; norāda, ka kopš LESD 
stāšanās spēkā Parlaments ir pierādījis, ka 
tas ir uzticams un atbildīgs likumdevējs un 
ka Parlamenta un Komisijas sadarbība 
kopumā ir bijusi pozitīva, pamatojoties uz 
raitu saziņu un sadarbības pieeju;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) ir 
paplašināta Savienības ekskluzīvā 
kompetence kopējās tirdzniecības politikas 
(KTP) jomā, tagad ietverot ne tikai visus 
tirdzniecības aspektus, bet arī tiešos 
ārvalstu ieguldījumus; uzver, ka tagad 
Parlaments ir pilnīgi kompetents kopā ar 
Padomi lemt par likumdošanu un par 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
apstiprināšanu; norāda, ka kopš LESD 
stāšanās spēkā Parlaments ir pierādījis, ka 
tas ir uzticams un atbildīgs likumdevējs un 
ka Parlamenta un Komisijas sadarbība 
kopumā ir bijusi diezgan pozitīva, 
pamatojoties uz raitu saziņu un sadarbības 
pieeju;

1. norāda, ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) ir 
paplašināta Savienības ekskluzīvā 
kompetence kopējās tirdzniecības politikas 
(KTP) jomā, tagad ietverot ne tikai visus 
tirdzniecības aspektus, bet arī tiešos 
ārvalstu ieguldījumus; uzver, ka tagad 
Parlaments ir pilnīgi kompetents kopā ar 
Padomi lemt par likumdošanu un par 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
apstiprināšanu;

a) norāda, ka kopš LESD stāšanās spēkā 
Parlaments ir pierādījis, ka tas ir uzticams 
un atbildīgs likumdevējs un ka Parlamenta 
un Komisijas sadarbība kopumā ir bijusi 
diezgan pozitīva, pamatojoties uz raitu 
saziņu un sadarbības pieeju;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES iestādes —
katra savā pilnvaru jomā — lojāli un 
efektīvi sadarbotos, izskatot tiesību aktus 
un starptautiskos nolīgumus dažādos 
aspektos: kā prognozēt tirdzniecības un 
ekonomikas tendences, noteikt prioritātes 
un iespējas, izstrādāt vidējā termiņa un 
ilgtermiņa stratēģijas, noteikt pilnvaras 
slēgt starptautiskos nolīgumus, 
analizēt/sagatavot un pieņemt tiesību aktus 
un uzraudzīt ilgtermiņa iniciatīvas KTP 
jomā; uzsver, ka, lai īstenotu politiskos 
mērķus tirdzniecības un ieguldījumu jomā, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību, 
ES ārējās darbības konsekvenci un līgumos 
paredzēto principu un mērķu ievērošanu, ir 
svarīgi turpināt efektīvu iespēju radīšanas 
procesu, tostarp, piešķirot vajadzīgo 
personālu un finanšu resursus; šajā saistībā 
lielu nozīmi pievērš cilvēktiesību klauzulu 
iekļaušanai starptautiskajos nolīgumos un 
ilgtspējīgai attīstībai veltītu nodaļu 
iekļaušanai tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumos un pauž gandarījumu par 
Parlamenta svarīgo nozīmi nolīgumiem 
pievienoto ceļvežu pieņemšanā; atgādina 
Komisijai, ka tai ir jāņem vērā 
Parlamenta viedoklis un tā rezolūcijas, kā 
arī jāsniedz atgriezeniskā saite par to, kā 
šīs rezolūcijas ir ietvertas starptautiskajos 
nolīgumos un tiesību aktos; pauž nožēlu, 
ka vēl nav pieejami instrumenti Eiropas 
Savienības jaunās ieguldījumu politikas 
izstrādāšanai;

2. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES iestādes —
katra savā pilnvaru jomā — lojāli un 
efektīvi sadarbotos, izskatot tiesību aktus 
un starptautiskos nolīgumus dažādos 
aspektos: kā prognozēt tirdzniecības un 
ekonomikas tendences, noteikt prioritātes 
un iespējas, izstrādāt vidējā termiņa un 
ilgtermiņa stratēģijas, noteikt pilnvaras 
slēgt starptautiskos nolīgumus, 
analizēt/sagatavot un pieņemt tiesību aktus 
un uzraudzīt ilgtermiņa iniciatīvas KTP 
jomā; uzsver, ka, lai īstenotu politiskos 
mērķus tirdzniecības un ieguldījumu jomā, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību, 
ES ārējās darbības konsekvenci un līgumos 
paredzēto principu un mērķu ievērošanu, ir 
svarīgi turpināt efektīvu iespēju radīšanas 
procesu, tostarp, piešķirot vajadzīgo 
personālu un finanšu resursus; šajā saistībā 
lielu nozīmi pievērš cilvēktiesību klauzulu 
iekļaušanai starptautiskajos nolīgumos un 
ilgtspējīgai attīstībai veltītu nodaļu 
iekļaušanai tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumos un pauž gandarījumu par 
Parlamenta svarīgo nozīmi nolīgumiem 
pievienoto ceļvežu pieņemšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Christofer Fjellner
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES iestādes —
katra savā pilnvaru jomā — lojāli un 
efektīvi sadarbotos, izskatot tiesību aktus 
un starptautiskos nolīgumus dažādos 
aspektos: kā prognozēt tirdzniecības un 
ekonomikas tendences, noteikt prioritātes 
un iespējas, izstrādāt vidējā termiņa un 
ilgtermiņa stratēģijas, noteikt pilnvaras 
slēgt starptautiskos nolīgumus, 
analizēt/sagatavot un pieņemt tiesību aktus 
un uzraudzīt ilgtermiņa iniciatīvas KTP 
jomā; uzsver, ka, lai īstenotu politiskos 
mērķus tirdzniecības un ieguldījumu jomā, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību, 
ES ārējās darbības konsekvenci un līgumos 
paredzēto principu un mērķu ievērošanu, ir 
svarīgi turpināt efektīvu iespēju radīšanas 
procesu, tostarp, piešķirot vajadzīgo 
personālu un finanšu resursus; šajā saistībā
lielu nozīmi pievērš cilvēktiesību klauzulu 
iekļaušanai starptautiskajos nolīgumos un 
ilgtspējīgai attīstībai veltītu nodaļu 
iekļaušanai tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumos un pauž gandarījumu par 
Parlamenta svarīgo nozīmi nolīgumiem 
pievienoto ceļvežu pieņemšanā; atgādina 
Komisijai, ka tai ir jāņem vērā Parlamenta 
viedoklis un tā rezolūcijas, kā arī jāsniedz 
atgriezeniskā saite par to, kā šīs rezolūcijas 
ir ietvertas starptautiskajos nolīgumos un 
tiesību aktos; pauž nožēlu, ka vēl nav 
pieejami instrumenti Eiropas Savienības 
jaunās ieguldījumu politikas 
izstrādāšanai;

2. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES iestādes —
katra savā pilnvaru jomā — lojāli un 
efektīvi sadarbotos, izskatot tiesību aktus 
un starptautiskos nolīgumus dažādos 
aspektos: kā prognozēt tirdzniecības un 
ekonomikas tendences, noteikt prioritātes 
un iespējas, izstrādāt vidējā termiņa un 
ilgtermiņa stratēģijas, noteikt pilnvaras 
slēgt starptautiskos nolīgumus, 
analizēt/sagatavot un pieņemt tiesību aktus 
un uzraudzīt tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumus, kā arī ilgtermiņa iniciatīvas 
KTP jomā;

2.a uzsver, ka, lai īstenotu politiskos 
mērķus tirdzniecības un ieguldījumu jomā, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību, 
ES ārējās darbības konsekvenci un līgumos 
paredzēto principu un mērķu ievērošanu, ir 
svarīgi turpināt efektīvu iespēju radīšanas
procesu, tostarp, piešķirot vajadzīgo 
personālu un finanšu resursus;
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2.b lielu nozīmi pievērš cilvēktiesību 
klauzulu iekļaušanai starptautiskajos 
nolīgumos un ilgtspējīgai attīstībai veltītu 
nodaļu iekļaušanai tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumos un pauž 
gandarījumu par Parlamenta svarīgo 
nozīmi nolīgumiem pievienoto ceļvežu 
pieņemšanā; atgādina Komisijai, ka tai ir 
jāņem vērā Parlamenta viedoklis un tā 
rezolūcijas, kā arī jāsniedz atgriezeniskā 
saite par to, kā šīs rezolūcijas ir ietvertas 
starptautiskajos nolīgumos un tiesību 
aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES iestādes —
katra savā pilnvaru jomā — lojāli un 
efektīvi sadarbotos, izskatot tiesību aktus 
un starptautiskos nolīgumus dažādos 
aspektos: kā prognozēt tirdzniecības un 
ekonomikas tendences, noteikt prioritātes 
un iespējas, izstrādāt vidējā termiņa un 
ilgtermiņa stratēģijas, noteikt pilnvaras 
slēgt starptautiskos nolīgumus, 
analizēt/sagatavot un pieņemt tiesību aktus 
un uzraudzīt ilgtermiņa iniciatīvas KTP 
jomā; uzsver, ka, lai īstenotu politiskos 
mērķus tirdzniecības un ieguldījumu jomā, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību, 
ES ārējās darbības konsekvenci un līgumos 
paredzēto principu un mērķu ievērošanu, ir 
svarīgi turpināt efektīvu iespēju radīšanas 
procesu, tostarp, piešķirot vajadzīgo 
personālu un finanšu resursus; šajā saistībā
lielu nozīmi pievērš cilvēktiesību klauzulu 
iekļaušanai starptautiskajos nolīgumos un 
ilgtspējīgai attīstībai veltītu nodaļu 
iekļaušanai tirdzniecības un ieguldījumu 

2. uzsver vajadzību nodrošināt pastāvīgu 
savlaicīgas, precīzas, visaptverošas un 
objektīvas informācijas plūsmu, lai 
nodrošinātu augstas kvalitātes analīzi, kas 
vajadzīga, lai veicinātu Parlamenta 
politikas veidotāju zināšanas un 
līdzatbildību, kas radītu lielāku 
starpiestāžu sadarbību KTP jomā, kā arī 
nodrošinātu, ka Parlamentam tiek sniegta 
pilnīga un precīza informācija visos 
procesa posmos un ka Komisija aktīvi 
rīkojas, lai nodrošinātu šādu informācijas 
plūsmu; uzsver arī to, cik svarīgi ir, lai 
Parlamentam tiktu sniegta informācija, 
šādi novēršot nevēlamas situācijas, kas 
varētu radīt pārpratumus starp iestādēm, 
šajā saistībā atzinīgi vērtē regulārās
tehniskās sanāksmes, ko Komisija 
organizē par dažādām tēmām;
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nolīgumos un pauž gandarījumu par 
Parlamenta svarīgo nozīmi nolīgumiem 
pievienoto ceļvežu pieņemšanā; atgādina 
Komisijai, ka tai ir jāņem vērā Parlamenta 
viedoklis un tā rezolūcijas, kā arī jāsniedz 
atgriezeniskā saite par to, kā šīs rezolūcijas 
ir ietvertas starptautiskajos nolīgumos un 
tiesību aktos; pauž nožēlu, ka vēl nav 
pieejami instrumenti Eiropas Savienības 
jaunās ieguldījumu politikas 
izstrādāšanai;

a) uzsver, ka ir svarīgi, lai ES iestādes —
katra savā pilnvaru jomā — lojāli un 
efektīvi sadarbotos, izskatot tiesību aktus 
un starptautiskos nolīgumus dažādos 
aspektos: kā prognozēt tirdzniecības un 
ekonomikas tendences, noteikt prioritātes 
un iespējas, izstrādāt vidējā termiņa un 
ilgtermiņa stratēģijas, noteikt pilnvaras 
slēgt starptautiskos nolīgumus, 
analizēt/sagatavot un pieņemt tiesību aktus 
un uzraudzīt ilgtermiņa iniciatīvas KTP 
jomā;

b) uzsver, ka, lai īstenotu politiskos mērķus 
tirdzniecības un ieguldījumu jomā, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību, 
ES ārējās darbības efektivitāti un līgumos 
paredzēto principu un mērķu ievērošanu, ir 
svarīgi turpināt efektīvu iespēju radīšanas
procesu, tostarp, piešķirot vajadzīgo 
personālu un finanšu resursus;

c) lielu nozīmi pievērš cilvēktiesību 
klauzulu iekļaušanai starptautiskajos 
nolīgumos un ilgtspējīgai attīstībai veltītu 
nodaļu iekļaušanai tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumos; atgādina 
Komisijai, ka tai ir jāņem vērā Parlamenta 
viedoklis un tā rezolūcijas, kā arī jāsniedz 
atgriezeniskā saite par to, kā šīs rezolūcijas 
ir ietvertas starptautiskajos nolīgumos un 
tiesību aktos;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES iestādes —
katra savā pilnvaru jomā — lojāli un 
efektīvi sadarbotos, izskatot tiesību aktus 
un starptautiskos nolīgumus dažādos 
aspektos: kā prognozēt tirdzniecības un 
ekonomikas tendences, noteikt prioritātes 
un iespējas, izstrādāt vidējā termiņa un 
ilgtermiņa stratēģijas, noteikt pilnvaras 
slēgt starptautiskos nolīgumus, 
analizēt/sagatavot un pieņemt tiesību aktus 
un uzraudzīt ilgtermiņa iniciatīvas KTP 
jomā; uzsver, ka, lai īstenotu politiskos 
mērķus tirdzniecības un ieguldījumu jomā, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību, 
ES ārējās darbības konsekvenci un līgumos 
paredzēto principu un mērķu ievērošanu, ir 
svarīgi turpināt efektīvu iespēju radīšanas 
procesu, tostarp, piešķirot vajadzīgo 
personālu un finanšu resursus; šajā saistībā 
lielu nozīmi pievērš cilvēktiesību klauzulu 
iekļaušanai starptautiskajos nolīgumos un 
ilgtspējīgai attīstībai veltītu nodaļu 
iekļaušanai tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumos un pauž gandarījumu par 
Parlamenta svarīgo nozīmi nolīgumiem 
pievienoto ceļvežu pieņemšanā; atgādina 
Komisijai, ka tai ir jāņem vērā Parlamenta 
viedoklis un tā rezolūcijas, kā arī jāsniedz 
atgriezeniskā saite par to, kā šīs rezolūcijas 
ir ietvertas starptautiskajos nolīgumos un 
tiesību aktos; pauž nožēlu, ka vēl nav 
pieejami instrumenti Eiropas Savienības 
jaunās ieguldījumu politikas izstrādāšanai;

2. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES iestādes —
katra savā pilnvaru jomā — lojāli un 
efektīvi sadarbotos, izskatot tiesību aktus 
un starptautiskos nolīgumus dažādos 
aspektos: kā prognozēt tirdzniecības un 
ekonomikas tendences, noteikt prioritātes 
un iespējas, izstrādāt vidējā termiņa un 
ilgtermiņa stratēģijas, noteikt pilnvaras 
slēgt starptautiskos nolīgumus, 
analizēt/sagatavot un pieņemt tiesību aktus 
un uzraudzīt ilgtermiņa iniciatīvas KTP 
jomā; uzsver, ka, lai aktīvi noteiktu un 
īstenotu politiskos mērķus tirdzniecības un 
ieguldījumu jomā, vienlaikus nodrošinot 
juridisko noteiktību, ES ārējās darbības 
konsekvenci un līgumos paredzēto principu 
un mērķu ievērošanu, ir svarīgi turpināt 
efektīvu iespēju radīšanas procesu, tostarp, 
piešķirot vajadzīgo personālu un finanšu 
resursus; šajā saistībā lielu nozīmi pievērš 
cilvēktiesību klauzulu iekļaušanai 
starptautiskajos nolīgumos un ilgtspējīgai 
attīstībai veltītu nodaļu iekļaušanai 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos un 
pauž gandarījumu par Parlamenta svarīgo 
nozīmi nolīgumiem pievienoto ceļvežu 
pieņemšanā; atgādina Komisijai, ka tai ir 
jāņem vērā Parlamenta viedoklis un tā 
rezolūcijas, kā arī jāsniedz atgriezeniskā 
saite par to, kā šīs rezolūcijas ir ietvertas 
starptautiskajos nolīgumos un tiesību 
aktos; pauž nožēlu, ka vēl nav pieejami 
instrumenti Eiropas Savienības jaunās 
ieguldījumu politikas izstrādāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Robert Sturdy
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka iestādēm ir jāstrādā kopīgi, 
īstenojot līgumus, sekundāros tiesību aktus 
un pamatnolīgumu1 (PN); uzsver, ka ir 
jānodrošina pastāvīga savlaicīgas, 
precīzas, vispusīgas un objektīvas 
informācijas plūsma, lai varētu veikt 
kvalitatīvu analīzi, kas ir vajadzīga, lai 
paplašinātu Parlamenta politikas 
veidotāju pilnvaras un to līdzdalības 
apziņu un panāktu iestāžu lielāku 
sinerģiju KTP jomā; vēlreiz norāda, ka 
Komisijas darbam, izstrādājot, pieņemot un 
īstenojot tiesību aktus KTP jomā, viscaur ir 
jābūt neatkarīgam un pārredzamam, un 
uzskata, ka tai ir izšķiroša nozīme visā šajā 
procesā;

3. atgādina, ka iestādēm ir jāstrādā kopīgi, 
īstenojot līgumus, sekundāros tiesību aktus 
un pamatnolīgumu1 (PN) un norāda, ka 
Komisijas darbam, izstrādājot, pieņemot un 
īstenojot tiesību aktus KTP jomā, viscaur ir 
jābūt neatkarīgam un pārredzamam, un 
uzskata, ka tai ir izšķiroša nozīme visā šajā 
procesā;

__________________ __________________
1 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp. 1 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju kopā ar Parlamentu 
konstruktīvi izvērtēt pašreizējo PN un tā 
īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot 
starptautisko nolīgumu apspriešanai, 
pieņemšanai un īstenošanai; uzskata, ka 
ir būtiski nodrošināt, lai Parlamentam 
visos posmos tiktu sniegta pilnīga un 
precīza informācija, un ka Komisijai būtu 
aktīvi jārīkojas un jādara viss iespējamais 
šādas informācijas plūsmas 
nodrošināšanai; pauž nožēlu par to, ka 

svītrots
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daudzos gadījumos atbilstīgu informāciju 
Parlaments ir saņēmis nevis no Komisijas, 
bet ar citu kanālu starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju kopā ar Parlamentu 
konstruktīvi izvērtēt pašreizējo PN un tā 
īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot 
starptautisko nolīgumu apspriešanai, 
pieņemšanai un īstenošanai; uzskata, ka ir 
būtiski nodrošināt, lai Parlamentam visos 
posmos tiktu sniegta pilnīga un precīza 
informācija, un ka Komisijai būtu aktīvi 
jārīkojas un jādara viss iespējamais šādas 
informācijas plūsmas nodrošināšanai; 
pauž nožēlu par to, ka daudzos gadījumos 
atbilstīgu informāciju Parlaments ir 
saņēmis nevis no Komisijas, bet ar citu 
kanālu starpniecību;

4. aicina Komisiju kopā ar Parlamentu 
konstruktīvi izvērtēt pašreizējo PN un tā 
īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot 
starptautisko nolīgumu apspriešanai, 
pieņemšanai un īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju kopā ar Parlamentu 
konstruktīvi izvērtēt pašreizējo PN un tā 
īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot 
starptautisko nolīgumu apspriešanai, 
pieņemšanai un īstenošanai; uzskata, ka ir 
būtiski nodrošināt, lai Parlamentam visos 

4. aicina Komisiju kopā ar Parlamentu 
konstruktīvi izvērtēt pašreizējo PN un tā 
īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot 
starptautisko nolīgumu apspriešanai, 
pieņemšanai un īstenošanai; uzskata, ka ir 
būtiski nodrošināt, lai Parlamentam visos 
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posmos tiktu sniegta pilnīga un precīza 
informācija, un ka Komisijai būtu aktīvi 
jārīkojas un jādara viss iespējamais šādas 
informācijas plūsmas nodrošināšanai; pauž 
nožēlu par to, ka daudzos gadījumos 
atbilstīgu informāciju Parlaments ir 
saņēmis nevis no Komisijas, bet ar citu 
kanālu starpniecību;

posmos tiktu sniegta pilnīga un precīza 
informācija, tostarp nodrošināta pieeja 
sarunu tekstiem, un ka Komisijai būtu 
aktīvi jārīkojas un jādara viss iespējamais 
šādas informācijas plūsmas nodrošināšanai; 
pauž nožēlu par to, ka daudzos gadījumos 
atbilstīgu informāciju Parlaments ir 
saņēmis nevis no Komisijas, bet ar citu 
kanālu starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina iestādes cieši sadarboties 
deleģēto un īstenošanas aktu jomā; apzinās, 
ka deleģētie akti var būt elastīgs un 
iedarbīgs instruments, taču uzsver, ka ir 
pilnībā jāievēro Parlamenta prerogatīvas un 
atbildība, tostarp, nodrošinot atbilstību 
pamataktam un sniedzot Parlamentam 
savlaicīgu un pilnīgu informāciju, kas ļauj 
pienācīgi veikt deleģēto aktu rūpīgu 
pārbaudi; šajā saistībā norāda, ka deleģēto 
aktu pieņemšana, ja nav pienācīgas 
informācijas, pastāv laika ierobežojumi vai 
ja tas ir aktu kopums, varētu kavēt 
Parlamenta veikto rūpīgo pārbaudi; no 
otras puses, atzinīgi vērtē Parlamenta 
piedalīšanos ekspertu sanāksmēs, kā 
paredzēts pamatnolīgumā; uzstāj, ka 
īstenošanas akti ir jāizmanto tikai tajos 
gadījumos, kad tie ir juridiski pamatoti, 
nevis kā alternatīva deleģētajiem aktiem; 
pauž nožēlu par ilgo kavēšanos 
tirdzniecības tiesību aktu pielāgošanā 
jaunajam deleģēto/īstenošanas aktu 
režīmam;

5. mudina iestādes cieši sadarboties 
deleģēto un īstenošanas aktu jomā; apzinās, 
ka deleģētie akti var būt elastīgs un 
iedarbīgs instruments, taču uzsver, ka ir 
pilnībā jāievēro Parlamenta prerogatīvas un 
atbildība, tostarp, nodrošinot atbilstību 
pamataktam un sniedzot Parlamentam 
savlaicīgu un pilnīgu informāciju, kas ļauj 
pienācīgi veikt deleģēto aktu rūpīgu 
pārbaudi; šajā saistībā norāda, ka deleģēto 
aktu pieņemšana, ja nav pienācīgas 
informācijas vai pastāv laika ierobežojumi, 
varētu kavēt Parlamenta veikto rūpīgo 
pārbaudi; no otras puses, atzinīgi vērtē 
Parlamenta piedalīšanos ekspertu 
sanāksmēs, kā paredzēts pamatnolīgumā,
lai nodrošinātu, ka visi Komisijas 
pieņemtie tiesību aktu projekti ir 
atbilstoši, lai novērstu iespējamus
likumdevēja tehniska rakstura 
iebildumus; uzstāj, ka īstenošanas akti ir 
jāizmanto tikai tajos gadījumos, kad tie ir 
juridiski pamatoti, nevis kā alternatīva 
deleģētajiem aktiem; pauž nožēlu par ilgo 
kavēšanos tirdzniecības tiesību aktu 
pielāgošanā jaunajam deleģēto/īstenošanas 
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aktu režīmam;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina iestādes cieši sadarboties 
deleģēto un īstenošanas aktu jomā; apzinās, 
ka deleģētie akti var būt elastīgs un 
iedarbīgs instruments, taču uzsver, ka ir 
pilnībā jāievēro Parlamenta prerogatīvas un 
atbildība, tostarp, nodrošinot atbilstību 
pamataktam un sniedzot Parlamentam 
savlaicīgu un pilnīgu informāciju, kas ļauj 
pienācīgi veikt deleģēto aktu rūpīgu 
pārbaudi; šajā saistībā norāda, ka deleģēto 
aktu pieņemšana, ja nav pienācīgas 
informācijas, pastāv laika ierobežojumi vai 
ja tas ir aktu kopums, varētu kavēt 
Parlamenta veikto rūpīgo pārbaudi; no 
otras puses, atzinīgi vērtē Parlamenta 
piedalīšanos ekspertu sanāksmēs, kā 
paredzēts pamatnolīgumā; uzstāj, ka 
īstenošanas akti ir jāizmanto tikai tajos 
gadījumos, kad tie ir juridiski pamatoti, 
nevis kā alternatīva deleģētajiem aktiem; 
pauž nožēlu par ilgo kavēšanos 
tirdzniecības tiesību aktu pielāgošanā 
jaunajam deleģēto/īstenošanas aktu 
režīmam;

5. mudina iestādes cieši sadarboties 
deleģēto un īstenošanas aktu jomā; apzinās, 
ka deleģētie akti var būt elastīgs un 
iedarbīgs instruments, taču uzsver, ka ir 
pilnībā jāievēro Parlamenta prerogatīvas un 
atbildība, tostarp, nodrošinot atbilstību 
pamataktam un sniedzot Parlamentam 
savlaicīgu un pilnīgu informāciju, kas ļauj 
pienācīgi veikt deleģēto aktu rūpīgu 
pārbaudi; šajā saistībā norāda, ka deleģēto 
aktu pieņemšana, ja nav pienācīgas 
informācijas vai pastāv laika ierobežojumi, 
varētu kavēt Parlamenta veikto rūpīgo 
pārbaudi; no otras puses, atzinīgi vērtē 
Parlamenta piedalīšanos ekspertu 
sanāksmēs, kā paredzēts pamatnolīgumā; 
uzstāj, ka īstenošanas akti ir jāizmanto tikai 
tajos gadījumos, kad tie ir juridiski 
pamatoti, nevis kā alternatīva deleģētajiem 
aktiem; pauž nožēlu par ilgo kavēšanos 
tirdzniecības tiesību aktu pielāgošanā 
jaunajam deleģēto/īstenošanas aktu 
režīmam;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina iestādes cieši sadarboties 
deleģēto un īstenošanas aktu jomā; apzinās, 
ka deleģētie akti var būt elastīgs un 
iedarbīgs instruments, taču uzsver, ka ir 
pilnībā jāievēro Parlamenta prerogatīvas un 
atbildība, tostarp, nodrošinot atbilstību 
pamataktam un sniedzot Parlamentam 
savlaicīgu un pilnīgu informāciju, kas ļauj 
pienācīgi veikt deleģēto aktu rūpīgu 
pārbaudi; šajā saistībā norāda, ka deleģēto 
aktu pieņemšana, ja nav pienācīgas 
informācijas, pastāv laika ierobežojumi vai 
ja tas ir aktu kopums, varētu kavēt 
Parlamenta veikto rūpīgo pārbaudi; no 
otras puses, atzinīgi vērtē Parlamenta 
piedalīšanos ekspertu sanāksmēs, kā 
paredzēts pamatnolīgumā; uzstāj, ka 
īstenošanas akti ir jāizmanto tikai tajos 
gadījumos, kad tie ir juridiski pamatoti, 
nevis kā alternatīva deleģētajiem aktiem; 
pauž nožēlu par ilgo kavēšanos 
tirdzniecības tiesību aktu pielāgošanā 
jaunajam deleģēto/īstenošanas aktu 
režīmam;

5. mudina iestādes cieši sadarboties 
deleģēto un īstenošanas aktu jomā; apzinās, 
ka deleģētie akti var būt elastīgs un 
iedarbīgs instruments, taču uzsver, ka ir 
pilnībā jāievēro Parlamenta prerogatīvas un 
atbildība, tostarp, nodrošinot atbilstību 
pamataktam un sniedzot Parlamentam 
savlaicīgu un pilnīgu informāciju, kas ļauj 
pienācīgi veikt deleģēto aktu rūpīgu 
pārbaudi; šajā saistībā norāda, ka deleģēto 
aktu pieņemšana, ja nav pienācīgas 
informācijas, pastāv laika ierobežojumi,
varētu kavēt Parlamenta veikto rūpīgo 
pārbaudi; no otras puses, atzinīgi vērtē 
Parlamenta piedalīšanos ekspertu 
sanāksmēs, kā paredzēts pamatnolīgumā; 
uzstāj, ka īstenošanas akti ir jāizmanto tikai 
tajos gadījumos, kad tie ir juridiski 
pamatoti, nevis kā alternatīva deleģētajiem 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. brīdina par risku, ka var tikt pārkāptas 
Parlamenta likumdevēja tiesības, Padomes 
aktu priekšlikumos iekļaujot nosacījumus, 
kam būtu jāpiemēro parastā likumdošanas 
procedūra, izmantojot tikai Komisijas 
pamatnostādnes vai tādus īstenošanas vai 
deleģēšanas aktus, kuri nav piemērojami, 
vai arī neierosinot tiesību aktus, kas 
nepieciešami KTP vai starptautisko 

6. brīdina par to, ka var tikt pārkāptas 
Parlamenta likumdevēja tiesības, Padomes 
aktu priekšlikumos iekļaujot nosacījumus, 
kam būtu jāpiemēro parastā likumdošanas 
procedūra, izmantojot tikai Komisijas 
pamatnostādnes vai tādus īstenošanas vai 
deleģēšanas aktus, kuri nav piemērojami, 
vai arī neierosinot tiesību aktus, kas 
nepieciešami KTP vai starptautisko 
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tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
īstenošanai;

tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. saistībā ar starptautiskajiem nolīgumiem
atgādina par Parlamenta prerogatīvu 
pieprasīt, lai Padome neapstiprina sarunu 
sākšanu, pirms Parlaments nav paudis savu 
nostāju attiecībā uz ierosinātajām sarunu 
pilnvarām, un uzskata, ka būtu jāapsver PN 
noslēgšana ar Padomi; atgādina Komisijai, 
ka tai — pirms Parlaments ir piekritis 
tirdzniecības nolīgumu noslēgšanai — ir 
jāatturas no to pagaidu piemērošanas, lai 
pilnībā ievērotu lojālas sadarbības principu 
un novērstu juridisku nenoteiktību 
attiecībā uz dalībniekiem; uzskata, ka 
Parlamentam būtu jāveic vajadzīgie 
pasākumi, lai regulāri uzraudzītu 
starptautisko nolīgumu īstenošanu un tajos 
paredzēto saistību izpildi.

7. saistībā ar starptautiskajiem nolīgumiem 
atgādina par Parlamenta prerogatīvu 
pieprasīt, lai Padome neapstiprina sarunu 
sākšanu, pirms Parlaments nav paudis savu 
nostāju attiecībā uz ierosinātajām sarunu 
pilnvarām, un uzskata, ka būtu jāapsver PN 
noslēgšana ar Padomi; atgādina Komisijai, 
ka tai — pirms Parlaments ir piekritis 
tirdzniecības nolīgumu noslēgšanai — ir 
jāatturas no to pagaidu piemērošanas, 
izņemot gadījumus, kad Parlaments ir 
sniedzis īpašu piekrišanu, lai pilnībā 
ievērotu lojālas sadarbības principu un 
novērstu juridisku nenoteiktību; uzskata, ka 
Parlaments varētu veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai uzraudzītu starptautisko 
nolīgumu īstenošanu un tajos paredzēto 
saistību izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. saistībā ar starptautiskajiem nolīgumiem 
atgādina par Parlamenta prerogatīvu 
pieprasīt, lai Padome neapstiprina sarunu 

7. saistībā ar starptautiskajiem nolīgumiem 
atgādina par Parlamenta prerogatīvu 
pieprasīt, lai Padome neapstiprina sarunu 
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sākšanu, pirms Parlaments nav paudis savu 
nostāju attiecībā uz ierosinātajām sarunu 
pilnvarām, un uzskata, ka būtu jāapsver PN 
noslēgšana ar Padomi; atgādina Komisijai, 
ka tai — pirms Parlaments ir piekritis 
tirdzniecības nolīgumu noslēgšanai — ir 
jāatturas no to pagaidu piemērošanas, lai 
pilnībā ievērotu lojālas sadarbības principu 
un novērstu juridisku nenoteiktību attiecībā 
uz dalībniekiem; uzskata, ka Parlamentam 
būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai 
regulāri uzraudzītu starptautisko 
nolīgumu īstenošanu un tajos paredzēto 
saistību izpildi.

sākšanu, pirms Parlaments nav paudis savu 
nostāju attiecībā uz ierosinātajām sarunu 
pilnvarām, un uzskata, ka būtu jāapsver PN 
noslēgšana ar Padomi; atgādina Komisijai, 
ka tai — pirms Parlaments ir piekritis 
tirdzniecības nolīgumu noslēgšanai — ir 
jāatturas no to pagaidu piemērošanas, lai 
pilnībā ievērotu lojālas sadarbības principu 
un novērstu juridisku nenoteiktību attiecībā 
uz dalībniekiem; uzskata, ka ir būtiski 
nodrošināt, lai Parlamentam visos posmos 
tiktu sniegta pilnīga un precīza 
informācija, vajadzības gadījumā pilnībā 
ievērojot konfidencialitātes prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
7. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a) uzskata, ka, ņemot vērā abu pušu 
intereses informācijas un paraugprakses 
apmaiņā attiecībā uz jauktiem
nolīgumiem un izpildvaras veikto rūpīgo 
pārbaudi, būtu nopietni jāapsver iespēja 
par valstu parlamentu un ekspertu lielāku 
iesaisti Parlamenta darbā;

Or. en


