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Grozījums Nr.  69 

Sophia in 't Veld 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 

 Neatkarīgu ekspertu grupa 

  1. Komisija izveido neatkarīgu ekspertu 

grupu (“grupa”). Grupā ir neatkarīgi 

konstitucionālo tiesību un finanšu un 

budžeta jautājumu eksperti. Vienu 

ekspertu ieceļ katras dalībvalsts 

parlaments, un desmit — Eiropas 

Parlaments. Grupas sastāvā nodrošina 

dzimumu līdzsvaru. 

 Vajadzības gadījumā attiecīgo 

organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas 

Zinātņu un humanitāro zinātņu 

akadēmiju federācijas, Valstu 

cilvēktiesību aizsardzības iestāžu Eiropas 

tīkla, Eiropas Padomes struktūru, Eiropas 

Tiesu sistēmas efektivitātes komisijas, 

Eiropas Advokātu un juristu biedrību 

padomes, Fiskālā taisnīguma tīkla, 

Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas 

Drošības un sadarbības organizācijas un 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas, pārstāvji var tikt uzaicināti 

piedalīties grupā kā novērotāji saskaņā ar 

6. punktā minētajiem procedūru 

noteikumiem. 

 2. Grupas konsultatīvā uzdevuma mērķis 

ir palīdzēt Komisijai konstatēt vispārējus 

trūkumus saistībā ar tiesiskumu 
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dalībvalstī, kuri ietekmē vai draud 

ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības 

principu vai Savienības finanšu interešu 

aizsardzību. Grupa katru gadu izvērtē 

situāciju visās dalībvalstīs, pamatojoties 

uz kvantitatīviem un kvalitatīviem 

kritērijiem un informāciju, pienācīgi 

ņemot vērā 5. panta 2. punktā minēto 

informāciju. 

 3. Eiropas Parlaments kopā ar valstu 

parlamentiem katru gadu rīko turpmākas 

debates par grupas novērtējumu. 

 4. Pildot savu konsultatīvo uzdevumu un 

ņemot vērā 2. punktā noteiktās 

izskatīšanas iznākumu, grupa var sniegt 

atzinumu par vispārēju trūkumu saistībā 

ar tiesiskumu dalībvalstī. Sniedzot 

atzinumu, grupa cenšas panākt 

vienprātību. Ja šādu vienprātību nevar 

panākt, grupa sniedz atzinumu ar tās 

dalībnieku vienkāršu balsu vairākumu. 

 5. Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 

5. panta 6. punktu un 6. panta 2. punktu, 

Komisija ņem vērā visus attiecīgos 

atzinumus, ko grupa sniegusi saskaņā ar 

šā panta 4. punktu. 

 6. Grupa no savu locekļu vidus ievēl 

priekšsēdētāju. Grupa pieņem savu 

reglamentu. 

Or. en 

 

 


