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Grozījums Nr.  1 
Íñigo Méndez de Vigo 
PPE grupas vārdā 

Ramón Jáuregui Atondo 
S&D grupas vārdā 

Andrew Duff 
ALDE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0115/2010 
Íñigo Méndez de Vigo 
Līgumu grozīšana — pārejas pasākumi attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu 

17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 
1. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzskata, ka Eiropadomes prasība grozīt 

Protokolu Nr. 36 ir tieši saistīta ar 

Lisabonas līguma jaunajiem noteikumiem 

un ir pieĦemams risinājums, kas Ĝaus 

visām tām dalībvalstīm, kam ir piešėirtas 

papildu deputātu vietas, izvirzīt attiecīgos 

deputātus; piekrīt, ka 18 Eiropas papildu 

deputāti ir jāievēlē Parlamentā uz atlikušo 

2009.–2014. gada sasaukuma laiku; uzstāj 

tomēr, ka šiem 18 deputātiem pilnvaru 

īstenošana Parlamentā jāsāk vienlaikus, lai 

neizjauktu valstu pārstāvības līdzsvaru 

asamblejā; neatlaidīgi aicina dalībvalstis 

pabeigt ievēlēšanas procedūras pragmatiski 

un pēc iespējas īsākā laikā; 

1. uzskata, ka Protokola Nr. 36 ierosinātā 

grozīšana, ko pieprasīja Eiropadome, ir 

tieši saistīta ar Lisabonas līguma jaunajiem 

noteikumiem un tādējādi ir pagaidu 

risinājums, kas Ĝaus visām tām 

dalībvalstīm, kam ir piešėirtas papildu 

deputātu vietas, izvirzīt attiecīgos 

deputātus; piekrīt, ka 18 Eiropas papildu 

deputāti ir jāievēlē Parlamentā uz atlikušo 

2009.–2014. gada sasaukuma laiku; uzstāj 

tomēr, ka šiem 18 deputātiem pilnvaru 

īstenošana Parlamentā jāsāk vienlaikus, lai 

neizjauktu valstu pārstāvības līdzsvaru 

asamblejā; neatlaidīgi aicina dalībvalstis 

pabeigt ievēlēšanas procedūras pragmatiski 

un pēc iespējas īsākā laikā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 
Íñigo Méndez de Vigo 
PPE grupas vārdā 

Ramón Jáuregui Atondo 
S&D grupas vārdā 

Andrew Duff 
ALDE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0115/2010 
Íñigo Méndez de Vigo 
Līgumu grozīšana — pārejas pasākumi attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu 

17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 
7. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzsver, ka jebkādā jaunā lēmumā par 

Eiropas Parlamenta sastāvu būs jāĦem 

vērā iespējamā attiecīgajā laikposmā 

notikusī pievienošanās un jānosaka 

jaunajām dalībvalstīm paredzēto vietu 

skaits; 

7. paziĦo Eiropadomei par nodomu 

drīzumā sagatavot priekšlikumus 

noteikumiem, kas vajadzīgi, lai Eiropas 

Parlamenta deputātus ievēlētu tiešās 

vispārējās vēlēšanās atbilstoši vienotai 

procedūrai visās dalībvalstīs un saskaĦā 

ar principiem, kas kopīgi visām 

dalībvalstīm, un par to, ka Parlaments 

šādu vēlēšanu reformu sāks saskaĦā ar 

48. panta 2. punktu Līgumā par Eiropas 

Savienību un 223. pantu Līgumā par 

Eiropas Savienības darbību; turklāt prasa 

Eiropas Parlamenta reformas 

jautājumiem paredzēta konventa 

sasaukšanu, lai sagatavotu Līgumu 

pārskatīšanu; 

Or. en 

 

 


