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Grozījums Nr. 1
Sajjad Karim

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Uzsver to, ka, lai gan likumdevējām 
iestādēm ne vienmēr ir vienāds viedoklis 
par šo divu veidu aktu būtiskajiem 
elementiem, Parlamentam ir jāturpina 
akcentēt to, ka politiski jūtīgi jautājumi, 
kas varētu papildināt pamattiesību aktu, 
nevar tikt risināti ar īstenošanas aktu 
palīdzību, jo tas negatīvi ietekmētu 
Parlamenta pārbaudes tiesības;

2. uzsver to, ka, lai gan likumdevējām 
iestādēm ne vienmēr ir vienāds viedoklis 
par šo divu veidu aktu būtiskajiem 
elementiem, Parlamentam būtu jāturpina 
vērtēt deleģēto aktu vai īstenošanas aktu 
piemērotību, pamatojoties uz juridiskiem 
kritērijiem, nevis politiskiem 
apsvērumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda uz aizvien lielākajiem 
sarežģījumiem Parlamenta sarunās ar 
Padomi, kurus rada Padomes nevēlēšanās 
apspriest iespēju izmantot deleģētos aktus, 
kā arī tas, ka, lai gan iespēja iekļaut visus 
nepieciešamos elementus pamataktā un 
atļaut tikai īstenošanas aktus varētu būt 
juridiski pamatota, dažos gadījumos, 
piemēram, nozarēs, kur tehnoloģijas vēl 
tikai tiek izstrādātas, šādu pieeju varētu 
būt ārkārtīgi grūti piemērot; turklāt 
norāda, ka, izmantojot minēto pieeju, 
varētu tikt izstrādāti tiesību akti, kas 
neatbilstu Savienības īstenotā labāka 
likumdošanas procesa principiem;

Or. ro
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Grozījums Nr. 3
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka daudzās normatīvajās 
jomās, piemēram, enerģētikā vai IKT, 
jautājumi, kas sākotnēji šķiet drīzāk 
tehniski, var būt saistīti ar politisku izvēli, 
kam būs nozīmīgas sekas; tādēļ uzsver, ka 
nolūkā nodrošināt demokrātisku likumību 
visos Savienības likumdošanas procesa 
posmos Parlamentam būtu nepieciešamas 
pietiekamas specializētās zināšanas, lai 
tas varētu neatkarīgi īstenot savas 
kontroles tiesības;

Or. ro

Grozījums Nr. 4
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata — lai deleģēto aktu un 
īstenošanas aktu pieņemšanu padarītu 
demokrātiski likumīgu, Komisijai 
attiecībā uz katru no šiem aktiem 
vajadzētu izveidot konsultāciju platformu, 
lai visas ieinteresētās personas, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības, dalībvalstu un 
Eiropas Parlamenta pārstāvji varētu 
apmainīties viedokļiem par attiecīgo 
pasākumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. Atzinīgi vērtē Komisijas ekspertu iespēju 
piedalīties informatīvās sanāksmēs ar 
deputātiem, jo šādu sanāksmju rīkošana 
(vislabāk pirms deleģēto aktu 
pieņemšanas) ir bijusi īpaši lietderīga šādu 
aktu svarīgo aspektu precizēšanā un 
Parlamenta gala vienošanās veicināšanā;

7. atzinīgi vērtē Komisijas ekspertu iespēju 
piedalīties informatīvās sanāksmēs ar 
deputātiem, jo šādu sanāksmju rīkošana 
krietni pirms deleģēto aktu pieņemšanas ir 
īpaši lietderīga, lai precizētu šādu aktu 
svarīgos aspektus un atvieglinātu 
apstiprinājuma saņemšanu no Parlamenta;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka tiesību aktos aizvien vairāk 
tiek paredzētas iespējas izmantot deleģētos 
aktus; pauž bažas par to, ka Eiropas 
Parlamentam trūkst darbinieku, lai tas 
varētu pilnībā uzņemties politisko 
atbildību par Eiropas Komisijai piešķirtā 
deleģējuma kontroli, tostarp, lai izteiktu 
iebildumus pamataktā noteiktajā termiņā; 
prasa veikt kvantitatīvu un kvalitatīvu 
vērtējumu par to, kādi administratīvie 
resursi ir vajadzīgi Eiropas Parlamentam, 
lai tas varētu pareizi īstenot atbildību, 
kāda tam ir kā vienam no likumdevējiem.

Or. fr
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