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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000029/2020
Padomei 
Reglamenta 136. pants
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Alexandra Geese 
(Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eider Gardiazabal Rubial 
(S&D), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky 
(Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), 
Rasmus Andresen (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold 
(Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola 
Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Michael 
Bloss (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), 
Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian 
Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), 
Henrike Hahn (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew)

Temats: Pašreizējais stāvoklis Padomes sarunās par regulu par Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

2018. gada maijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu regulai par Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (turpmāk — Regula).

Parlaments 2019. gada aprīlī pieņēma nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz Regulas priekšlikumu un 
paziņoja par savu gatavību sākt iestāžu sarunas. Padomes sanāksmēs Regulas priekšlikums ir 
apspriests, taču tā vēl nav nedz pieņēmusi savu nostāju, nedz pietiekami informējusi Parlamentu par 
pašreizējo stāvokli sarunās par Regulu.

Parlaments ir aicinājis Padomi iesaistīties jēgpilnā diskusijā par notiekošajām sarunām un uzsvēris, 
ka tas neaprobežosies ar Eiropadomes teksta automātisku apstiprināšanu bez pienācīgām sarunām 
par visiem DFS paketes un nozaru tiesību aktu, tostarp Regulas, elementiem 1 .

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs vēlētos saņemt Padomes atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Kādi ir Regulas galvenie punkti, kas joprojām tiek apspriesti Padomē?

2. Tā kā minētā regula balstās uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 322. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu, tai tiek piemērota parastā likumdošanas procedūra. Ņemot vērā LES 15. panta 1. 
punktā noteikto, proti, Eiropadome “neveic likumdošanas funkciju” — vai Padome var apstiprināt to, 
ka Eiropadomes secinājumos par daudzgadu finanšu shēmu netiks aplūkots priekšlikuma saturs pēc 
būtības, tostarp tādos jautājumos kā piemērojamā lēmumu pieņemšanas procedūra, jo tas būtu 
nepārprotams likumdevēju likumdošanas prerogatīvu pārkāpums?

3. Kad Padome plāno sākt sarunas ar Parlamentu?

Iesniegšanas datums: 06/03/2020

Termiņš: 07/06/2020

1 Sk. Eiropas Parlamenta 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam 
un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības (Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032).


