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Grozījums Nr. 1
Christian Ehler
PPE grupas vārdā
Dan Nica
S&D grupas vārdā
Marisa Matias
grupas "The Left" vārdā
Martina Dlabajová

Ieteikums otrajam lasījumam A9-0122/2021
Dan Nica
Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi
(07064/2/2020 – C9-0111/2021 – 2018/0224(COD))

Normatīvās rezolūcijas projekts
2.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

2.a apstiprina savu paziņojumu, kas 
pievienots šai rezolūcijai;

Or. en

Zināšanai — paziņojuma teksts ir šāds:

“LESD 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta i) punktā ir paredzēts, ka Eiropas 
Parlaments sniedz piekrišanu attiecībā uz asociācijas nolīgumiem LESD 217. panta nozīmē. 
Turklāt nosacījumi, ar ko reglamentē trešās valsts pievienošanos pamatprogrammai 
“Apvārsnis Eiropa”, bieži vien ir daļa no minētajiem asociācijas nolīgumiem. Lai Eiropas 
Parlaments sniegtu piekrišanu, tas saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu nekavējoties un 
pilnībā ir jāinformē visos procedūras posmos. Turklāt, lai nodrošinātu pienācīgu Parlamenta 
kontroli, šajos nolīgumos ir jāiekļauj visi būtiskie aspekti Savienības attiecībās ar konkrētu 
trešo valsti, kuri ir saistīti ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”. 
 
Tāpēc Eiropas Parlaments sagaida, ka brīdī, kad saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu 
Padome pieņem lēmumu atbilstīgi LESD 218. panta 9. punktam, definējot nostājas, kuras 
Savienības vārdā jāieņem struktūrā, kas izveidota ar nolīgumu, ar ko paredz trešās valsts 
iesaistīšanos pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, minētās nostājas nenovedīs pie tā, ka tiek 
apieta prasība saņemt Eiropas Parlamenta piekrišanu, atstājot attiecīgās struktūras ziņā noteikt 
būtiskos aspektus konkrētās trešās valsts dalībai pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 
 
Tāpēc Eiropas Parlaments uzskata, ka šādi saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu pieņemti 
Padomes lēmumi, ja tie attiecas uz asociācijas nolīgumu daļām, kuras saistītas ar trešās valsts 
dalību pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, būtu jāsamazina līdz minimumam. Turklāt, ja 
Savienības sarunu vedējs vai Padome, vai tās īpašā komiteja apsver šāda Padomes lēmuma 
pieņemšanu, kad tiek dotas norādes sarunu vadītājam, Eiropas Parlaments sagaida, ka tas 
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nekavējoties un pilnībā tiks informēts visos procedūras posmos, tostarp saņemot argumentētu 
atzinumu par to, kāpēc ar nolīgumu izveidotai struktūrai Savienības vārdā ir jāpieņem nostāja 
nolūkā sasniegt Savienības mērķus, kas izklāstīti [pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
regulā] un [Padomes lēmumā, ar ko izveido īpašo programmu].”


