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7.3.2018 A8-0041/51 

Grozījums Nr.  51 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a uzsver, ka Parlaments dos 

piekrišanu nākamajai DFS tikai tad, ja 

Padome un Komisija apņemsies grozīt 

LESD 311. pantu, veicot turpmākās 

izmaiņas Līgumā, lai nodrošinātu 

Padomes un Parlamenta vienlīdzību 

attiecībā uz to pienākumiem ieņēmumu 

noteikšanā; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Grozījums Nr.   52 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.b aicina Padomi un Komisiju 

saistībā ar turpmāko Līguma 

pārskatīšanu atbalstīt Parlamenta prasību 

par LESD 311. panta grozīšanu, lai 

pastiprinātu Parlamenta lomu pašu 

resursu pieņemšanas procedūrā; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Grozījums Nr.   53 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu 

tika ieviesti jauni noteikumi attiecībā uz 

pašu resursus reglamentējošo tiesību aktu 

īstenošanu un tie paredz iespēju Padomei 

ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemt 

regulu pēc tam, kad ir saņemta Parlamenta 

piekrišana; tomēr pauž nožēlu, ka PRL 

joprojām ir vairāki īstenošanas noteikumi, 

jo īpaši tie, kas attiecas uz NKI resursu 

aprēķināšanu; tādēļ prasa ieviest 

vienmērīgāku PRL pieņemšanas 

procedūru, kas būtu jāpieņem saskaņā ar 

parasto likumdošanas procedūru, no kā 

izriet balsošana ar kvalificētu balsu 

vairākumu Padomē un koplēmuma 

procedūra ar Parlamentu; atgādina, ka 

saskaņā ar LES 48. panta 7. punktu 

Eiropadome var pieņemt lēmumu, ar ko 

ļauj aktus, uz kuriem neattiecas parastā 

likumdošanas procedūra, tomēr apstrādāt 

saskaņā ar šo procedūru, kas ir daudz 

demokrātiskāka un atvērtāka; aicina 

Eiropadomi nekavējoties iedarbināt šo 

mehānismu; 

7. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu 

tika ieviesti jauni noteikumi attiecībā uz 

pašu resursus reglamentējošo tiesību aktu 

īstenošanu un tie paredz iespēju Padomei 

ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemt 

regulu pēc tam, kad ir saņemta Parlamenta 

piekrišana; tomēr pauž nožēlu, ka PRL 

joprojām ir vairāki īstenošanas noteikumi, 

jo īpaši tie, kas attiecas uz NKI resursu 

aprēķināšanu; tādēļ prasa ieviest 

vienmērīgāku PRL pieņemšanas 

procedūru; aicina Padomi un Komisiju 

saistībā ar turpmāko Līguma pārskatīšanu 

atbalstīt Parlamenta prasību par LESD 

311. panta grozīšanu, lai pastiprinātu 

Parlamenta lomu pašu resursu 

pieņemšanas procedūrā; 

Or. en 

 

 

 


