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Godātais Van Overtveldt kungs!

Saistībā ar minēto procedūru Konstitucionālo jautājumu komitejai tika uzdots iesniegt 
atzinumu Jūsu vadītajai komitejai. 2020. gada 24. septembra sanāksmē tā nolēma atzinumu 
nosūtīt vēstules veidā.

Konstitucionālo jautājumu komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2020. gada 
19. novembra sanāksmē. Šajā sanāksmē1 tā nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

Ar cieņu

Antonio Tajani

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Antonio Tajani (priekšsēdētājs un atzinuma sagatavotājs), Gabriele Bischoff 
(priekšsēdētāja I vietniece), Giuliano Pisapia (priekšsēdētāja III vietnieks), Gerolf Annemans, Damian 
Boeselager, Geert Bourgeois, Gilles Boyer (Charles Goerens aizstājējs, priekšsēdētāja II vietnieks), Fabio 
Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, 
Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa 
(Guy Verhofstadt aizstājējs), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-
Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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IEROSINĀJUMI

1. uzsver, ka ir svarīgi rīkoties Eiropas iedzīvotāju interesēs, un šajā sakarībā uzsver 
Eiropas Parlamenta būtisko lomu daudzgadu finanšu shēmas sagatavošanā; atzinīgi 
vērtē vienošanos, kas tika panākta par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam;

2. šajā sakarībā atzinīgi vērtē arī noteikumus, kas ļauj uzlabot parlamentāro uzraudzību 
Eiropas līmenī, jo īpaši saskaņotos noteikumus par pastiprinātu budžeta kontroli 
attiecībā uz Next Generation EU līdzekļu izlietojumu un Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas kopīgo paziņojumu par budžeta rūpīgu pārbaudi attiecībā uz jauniem 
priekšlikumiem, kuru pamatā ir LESD 122. pants un kuri varētu radīt ievērojamu 
ietekmi uz Savienības budžetu; atzinīgi vērtē saskaņoto juridiski saistošo ceļvedi jaunu 
pašu resursu ieviešanai nākamajos septiņos gados; atzinīgi vērtē arī 2020. gada 
5. novembrī panākto politisko vienošanos par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā 
saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs;

3. uzsver, ka vienošanās par DFS paketi ir vēsturisks solis Eiropas Savienības turpmākās 
integrācijas procesā; uzsver, ka ir svarīgi īstenot visas politiskās vienošanās, tostarp 
apņemšanos ieviest jaunu pašu resursu grozu un tiesiskuma nosacījumu mehānismu, un 
uzsver, ka visi DFS paketes elementi ir jāīsteno saskaņā ar LES 13. pantā noteikto 
savstarpējas lojālas sadarbības principu;

4. atgādina par savu prasību saskaņot DFS periodu ar Parlamenta sasaukuma un Komisijas 
pilnvaru ilgumu; pauž nožēlu, ka šis jautājums līdz šim nav risināts, un uzskata, ka tas 
būtu jāpārskata, veicot DFS 2021.–2027. gadam vidusposma novērtēšanu;

5. atkārtoti prasa izmantot LESD 312. panta 2. punktā paredzēto pārejas klauzulu, lai 
Padome varētu pieņemt DFS regulu ar kvalificētu balsu vairākumu, un turklāt atgādina 
par saviem priekšlikumiem DFS regulas pieņemšanai piemērot parasto likumdošanas 
procedūru;

6. ierosina izmantot impulsu, ko sniedz konference par Eiropas nākotni, kura jāuzsāk 
Vācijas prezidentūras Padomē laikā, lai kopīgi ar citām ES iestādēm, pilsoņiem un 
organizētu pilsonisko sabiedrību, kas atspoguļo ES pastāvošos atšķirīgos viedokļus un 
pārstāv ES un tās dalībvalstu ģeogrāfisko un demogrāfisko daudzveidību, cita starpā 
apspriestu demokrātiskās un konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar atveseļošanas 
instrumenta institucionālo struktūru un, vispārīgāk, lēmumu pieņemšanas procedūrām 
DFS un pašu resursu jomā, koncentrējoties uz to, lai stiprinātu Eiropas Parlamenta lomu 
šajās procedūrās.


