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Grozījums Nr. 1
Giuseppe Gargani

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka Parlaments principā atzinīgi 
vērtēja deleģēto aktu iekļaušanu LESD 
290. pantā, kas šādi nodrošina lielāku 
pārskatu attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu, 
taču pauž bažas par deleģēto aktu
pārmērīgu pielietojumu Komisijas 
priekšlikumos gan attiecībā uz to skaitu,
gan piemērošanas jomu vai precizitātes 
trūkumu, turklāt norāda, ka Padome tika 
rosināta šādus aktus pārveidot par
īstenošanas aktiem saskaņā ar LESD 
291. pantu; uzsver, ka 290. pants skaidri
ierobežo deleģēto aktu piemērošanas jomu 
līdz nebūtiskiem likumdošanas aktu
elementiem, un uzsver, ka deleģēšanas 
pārmērīga izmantošana apdraud
likumdošanas procedūras leģitimitāti; šajā 
saistībā turklāt norāda uz valstu 
parlamentu pamatotajiem atzinumiem 
saskaņā ar Protokola Nr. 2 7. panta 
2. punktu, kuros ir secināts, ka 
ierosinātajā tiesību aktā deleģēšanas 
plašais apjoms neļauj noteikt, vai 
konkrētais tiesību akts realitātē atbilstu 
subsidiaritātes principam;

6. norāda, ka Parlaments principā atzinīgi 
vērtēja deleģēto aktu iekļaušanu LESD 
290. pantā, tādējādi paplašinot 
pārraudzības jomu, bet uzsver, ka šāda 
deleģēto aktu un — saskaņā ar 291. pantu 
— īstenošanas aktu pieņemšanas pilnvaru
nodošana nekad nav pienākums; atzīst, ka 
deleģēto aktu izmantošana būtu jāapsver 
tajos gadījumos, kad ir nepieciešama 
elastība un efektivitāte, un tās nevar 
nodrošināt parastajā likumdošanas 
procedūrā, ar noteikumu, ka pamataktā ir 
skaidri definēts deleģējuma mērķis, 
saturs, joma un ilgums un noteikti 
nosacījumi, kas deleģējumā jāievēro; pauž 
bažas par Padomes tendenci uzstāt uz 
īstenošanas aktu izmantošanu attiecībā uz
noteikumiem, kuriem var izmantot tikai 
pamataktu vai deleģētos aktus; uzskata,
ka tikai par elementiem, kas neietekmē 
turpmāko politisko orientāciju, 
likumdevējs var nolemt tos pieņemt ar
īstenošanas aktiem; atzīst, ka 290. pantā ir
skaidri ierobežota deleģēto aktu darbības 
joma, proti, tie ir izmantojami leģislatīvā 
akta nebūtiskiem elementiem, un ka tādēļ 
attiecīgās likumdošanas jomas būtiskiem 
noteikumiem nevar izmantot arī deleģētos 
aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Francesco Enrico Speroni

Draft opinion
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka valstu parlamentiem ar 
Lisabonas līgumu ir piešķirta lielāka loma 
un ka līdztekus darbam, ko šie parlamenti 
iegulda, uzraugot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu ievērošanu, tie 
var sniegt un sniedz pozitīvu ieguldījumu 
politiskajā dialogā; uzskata — tas, ka
valstu parlamenti var aktīvi iesaistīties 
Ministru padomes locekļu vadīšanā, un 
laba sadarbība starp Eiropas Parlamentu 
un valstu parlamentiem var palīdzēt veidot 
veselīgu parlamenta un izpildvaras 
līdzsvaru ES darbībā.

7. uzsver, ka valstu parlamentiem ar 
Lisabonas līgumu ir piešķirta lielāka loma 
un ka līdztekus darbam, ko šie parlamenti 
iegulda, uzraugot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu ievērošanu, tie 
var sniegt un sniedz pozitīvu ieguldījumu 
politiskajā dialogā; tomēr uzskata par 
nepilnīgiem un neatbilstošiem tos tiesību 
aktus, kas pat pēc tam, kad valstu 
parlamenti ir iesnieguši pamatotos 
atzinumus, kuros attiecīgais tiesību akta 
priekšlikums tiek uzskatīts par 
neatbilstošu subsidiaritātes principam, 
tiek saglabāti negrozīti, kā tas notika ar 
tiesību aktu par Eiropas prokuratūras 
izveidi;

Or. it

Grozījums Nr. 3
Giuseppe Gargani

Draft opinion
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka valstu parlamentiem ar 
Lisabonas līgumu ir piešķirta lielāka loma 
un ka līdztekus darbam, ko šie parlamenti 
iegulda, uzraugot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu ievērošanu, tie 
var sniegt un sniedz pozitīvu ieguldījumu 
politiskajā dialogā; uzskata — tas, ka 
valstu parlamenti var aktīvi iesaistīties
Ministru padomes locekļu vadīšanā, un 
laba sadarbība starp Eiropas Parlamentu 
un valstu parlamentiem var palīdzēt veidot 
veselīgu parlamenta un izpildvaras 
līdzsvaru ES darbībā.

7. uzsver, ka valstu parlamentiem ar 
Lisabonas līgumu ir piešķirta lielāka loma 
un ka līdztekus darbam, ko šie parlamenti 
iegulda, uzraugot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu ievērošanu, tie 
var sniegt un sniedz pozitīvu ieguldījumu 
politiskajā dialogā; uzskata, ka valstu
parlamentu aktīva palīdzība Ministru 
padomes locekļiem un laba sadarbība ar
Eiropas Parlamentu var palīdzēt veidot 
veselīgu parlamenta un izpildvaras 
līdzsvaru ES darbībā; turklāt norāda uz 
valstu parlamentu pamatotajiem 
atzinumiem saskaņā ar 7. panta 2. punktu 
Protokolā Nr. 2, proti, ka ierosinātajos 
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tiesību aktos atbilstoši LESD 290. pantam 
iekļautā deleģējuma plašais apjoms neļauj 
noteikt, vai konkrētais tiesību akts
realitātē atbilstu subsidiaritātes 
principam.

Or. en


