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Grozījums Nr. 1
Diana Wallis

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2008. gada 9. jūlija 
rezolūciju par dalībvalstu tiesnešu lomu 
Eiropas juridiskajā sistēmā,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Diana Wallis

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīmē, ka ar EU Pilot projekta palīdzību 
Komisija vēlas palielināt „apņēmību, 
sadarbību un partnerību starp Komisiju un 
dalībvalstīm”* un ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstu pārvaldes iestādēm apspriež 
jautājumu par Eiropas Savienības tiesību 
aktu piemērošanas kārtību; uzskata, ka 
tādējādi tas ir valdību sadarbības veids, 
saskaņā ar kuru Komisijai tiek uzticēts 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 
17. pantā noteiktais pienākums 
nodrošināt „Līgumu piemērošanu, kā arī 
iestāžu saskaņā ar Līgumiem pieņemto 
pasākumu piemērošanu”;

2. atzīmē, ka ar EU Pilot projekta palīdzību 
Komisija vēlas palielināt „apņēmību, 
sadarbību un partnerību starp Komisiju un 
dalībvalstīm”1 un ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstu pārvaldes iestādēm apspriež 
jautājumu par Eiropas Savienības tiesību 
aktu piemērošanas kārtību; uzskata, ka šī 
iniciatīva atbilst jaunajai nepieciešamībai 
pēc visu Eiropas Savienības iestāžu 
sadarbības, lai pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā veidotu efektīvu un 
pilsoņu interesēs darbojošos Eiropas 
Savienību;

Or. en

                                               
1 EU Pilot novērtējuma ziņojums, 2. lpp.



PE445.729v01-00 4/8 AM\823940LV.doc

LV

Grozījums Nr. 3
Diana Wallis

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzīmē, ka, no vienas puses, pilsoņiem 
tiek piedēvēta nozīmīga loma ES tiesību 
aktu piemērošanas nodrošināšanā uz 
vietas*, tomēr, no otras puses, — EU Pilot
projektā — viņi ir vēl vairāk attālināti no 
jebkādām turpmākām procedūrām; 
uzskata, ka tas neatbilst Līgumu 
svinīgajām deklarācijām par to, ka
„lēmumu pieņemšana ir cik iespējams 
atklāta un cik iespējams tuvināta 
pilsoņiem” (LES 1. pants), ka „Savienības 
iestādes ... darbojas iespējami atklāti” 
(Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 15. pants) un ka „visās darbībās 
Savienība ievēro pilsoņu vienlīdzības 
principu, pret ikvienu paužot vienlīdzīgu 
attieksmi savās iestādēs un struktūrās” 
(LES 9. pants);

3. atzīmē, ka, no vienas puses, pilsoņiem 
tiek piedēvēta nozīmīga loma ES tiesību 
aktu piemērošanas nodrošināšanā uz 
vietas1, tomēr, no otras puses, — EU Pilot
projektā — viņi varētu būt vēl vairāk 
attālināti no jebkādām turpmākām 
procedūrām; uzskata, ka šādu iznākumu 
nevajadzētu pieļaut un šai nolūkā EU 
Pilot projektu vajadzētu uzskatīt par 
alternatīvu „starpniecības” veidu, kurā 
pilsoņi ir pilnībā iesaistīti un kurā viņi 
līdzdarbojas kā sākotnējie sūdzības 
iesniedzēji, uzskata, ka tas vairāk atbilstu 
Līguma mērķiem, proti, ka „lēmumu 
pieņemšana ir cik iespējams atklāta un cik 
iespējams tuvināta pilsoņiem” (LES 
1. pants), ka „Savienības iestādes ... 
darbojas iespējami atklāti” (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
15. pants) un ka „visās darbībās Savienība 
ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret 
ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās 
iestādēs un struktūrās” (LES 9. pants);

Or.en

Grozījums Nr. 4
Eva Lichtenberger

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a norāda, ka, lai EU Pilot projekts būtu 
darbspējīgs, Komisija ir izveidojusi 

                                               
1 Komisijas 2002. gada paziņojums, 5. lpp.: „Komisija ir regulāri atzinusi sūdzības iesniedzēja nozīmīgo lomu 
Kopienas tiesību akta pārkāpuma noteikšanā.”
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„konfidenciālu tiešsaistes datubāzi”1

saziņai starp Komisijas dienestiem un 
dalībvalstu iestādēm, kas nozīmē to, ka 
pilsoņi ir tik tiešām izslēgti no Komisijas 
un dalībvalstu saziņas procesa; aicina 
Komisiju sniegt Parlamentam vērā 
ņemamu piekļuvi šai datubāzei, lai 
Parlaments varētu īstenot savas pilnvaras, 
uzraugot to, kā Komisija veic savu 
Līgumu īstenošanas nodrošinātājas 
uzdevumu;

Or.en

Grozījums Nr. 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka Eiropas Savienības pilsoņu 
aktīvā loma ir skaidri noteikta Līgumā 
par Eiropas Savienību, jo īpaši ņemot 
vērā Eiropas pilsoņu iniciatīvu; uzskata, 
ka pilsoņiem sniegtā iespēja noteikt 
likumdošanas darba kārtību ir arī cieši 
saistīta ar viņu reālo un nozīmīgo 
līdzdalību Eiropas Savienības tiesību aktu 
pareizas piemērošanas un ievērošanas, kā 
arī attiecīgo procedūru pārredzamības un 
noteiktības nodrošināšanā;

Or.en

Grozījums Nr. 6
Eva Lichtenberger

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

                                                                                                                                                  
1 Komisijas ziņojums „EU Pilot novērtējuma ziņojums”, COM (2010) 0070, 2. lpp.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a vēlas nodrošināt, ka Komisija arī 
turpmāk apkopo detalizētus datus par 
visiem pārkāpumu veidiem un ka visi šie 
dati tiek darīti pieejami Parlamentam, lai 
tas varētu īstenot savas pilnvaras, 
uzraugot to, kā Komisija veic savu 
Līgumu īstenošanas nodrošinātājas 
uzdevumu; šādu datu apkopošanai un 
dalīšanai kategorijās vajadzētu atbilst 
iepriekšējo gada pārskatiem, lai tādējādi 
Parlaments varētu pienācīgi novērtēt 
Komisijas panāktos rezultātus neatkarīgi 
no tā, vai pārkāpums ir izskatīts, 
izmantojot EU Pilot projektu vai 
sākotnējo pārkāpumu procedūru;

Or.en

Grozījums Nr. 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a norāda, ka kavēšanās, pareizi 
piemērojot un transponējot Eiropas 
Savienības tiesību aktus, tieši ietekmē 
pilsoņu ikdienas dzīvi un viņu tiesību 
izmantošanu; uzsver lielās izmaksas, ko 
rada ES tiesību aktu neievērošana un 
nepiemērošana, un no tā izrietošo 
neuzticību Eiropas iestādēm;

Or.en

Grozījums Nr. 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a atgādina, ka Juridiskā komiteja nesen 
izveidoja par ES administratīvajām 
tiesībām atbildīgu darba grupu, kuras 
mērķis ir izpētīt, vai ir iespējams kodificēt 
ES administratīvās tiesības un ko tāds 
projekts nozīmētu praksē; uzskata, ka šīs 
darba grupas pētījuma rezultāti būtu 
jāņem vērā, apspriežot Eiropas 
administratīvo kodeksu;

Or.en

Grozījums Nr. 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a atgādina, ka Komisijai kā Līgumu 
piemērošanas uzraudzītājai ir svarīga 
loma, nodrošinot Eiropas Savienības 
tiesību aktu pareizu un savlaicīgu 
piemērošanu dalībvalstīs; mudina 
Komisiju izmantot visas pilnvaras, kas tai 
piešķirtas Līgumos, jo īpaši LESD 
260. panta jaunajos noteikumos, kas skar 
gadījumus, kad dalībvalstis nav 
paziņojušas par direktīvas transponēšanas 
pasākumiem;

Or.en

Grozījums Nr. 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a ar īpašu interesi atzīmē Komisijas 
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apņemšanos regulāri novērtēt atbildes, ko 
dalībvalsts sniedz sūdzību iesniedzējiem; 
aicina Komisiju sagatavot šādu 
novērtējumu pēc lietas nekavējošas 
izskatīšanas, tam veltot īpašu uzmanību; 
prasa novērtējuma procesā precizēt 
sūdzības iesniedzēja lomu;

Or.en

Grozījums Nr. 11
Sebastian Valentin Bodu

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata — ja Komisija sāk pret 
dalībvalsti vērstu pārkāpumu procedūru, 
tai jāsagatavo arī paziņojums, nosakot, ka 
attiecīgās dalībvalsts cietušie pilsoņi var 
panākt tiesību akta, ar ko ir pārkāpts ES 
tiesību akts, izskatīšanu valsts tiesās;

Or.en

Grozījums Nr. 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a atgādina tā 2010. gada 17. jūnija 
rezolūciju par juridisku apmācību 
civillietās un komerclietās; uzsver, ka ir 
ļoti svarīgi uzlabot juridisko apmācību, 
ņemot vērā arī Stokholmas programmas 
rīcības plānu;

Or.en


