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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā, izvērtējot vēl neizlemtos tiesību aktus, Komisija paredz, ka 68 priekšlikumi tiks 
atcelti kā neatbilstīgi Lisabonas stratēģijas mērķiem vai labāka regulējuma principiem;

B. tā kā četru priekšlikumu atcelšanu, kas attiecas uz regulu par Eiropas asociācijas 
statūtiem un regulu par Eiropas savstarpējās sabiedrības statūtiem, kā arī uz direktīvu, 
kas aizstāj šos statūtus attiecībā uz strādājošo iesaistīšanu, nevar šajā dokumentā 
attaisnot ar neatbilstību labāka regulējuma principiem, jo patiesībā šo priekšlikumu 
mērķis ir faktiski uzlabot normatīvo vidi Eiropas pilsoņu interesēs un tādējādi tos nekādi 
nevar salīdzināt ar nevajadzīga birokrātiskā sloga uzlikšanu;

C. tā kā ir vispārpieņemts, ka saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu Komisija ir tiesīga 
atcelt vēl neizlemtos priekšlikumus, ja Padome nav rīkojusies, un ka koplēmuma 
procedūrā šis noteikums pieļauj tādu atcelšanu, ja Eiropas Parlamentā pirmais lasījums 
nav pabeigts un akceptēts ar Kopienas pieņemtu kopējo nostāju; 

D. tā kā EK līguma 250. panta 2. punkts skaidrojams, ievērojot EK līguma 251. pantu, lai gan 
sākotnēji iecerēts apspriežu procedūrai, un tā kā rezultātā tas nekādi neapdraud Eiropas 
Parlamenta nostāju lēmuma pieņemšanas procesā;

E. tā kā gadījumos, kad kopējā nostāja tiek pieņemta pēc pirmā lasījuma, EK līguma 
251. panta 2. punkta 2. apakšpunkta trešais ievilkums atļauj Komisijai tikai informēt 
Eiropas Parlamentu par tās nostāju un tā kā, ja Parlaments savukārt groza kopējo nostāju, 
251. panta 2. punkta trešā apakšpunkta c) punkts ļauj Komisijai tikai paziņot savu 
viedokli, tādējādi ir skaidrs, ka Komisija vairs nav noteicēja par saviem priekšlikumiem 
un tai nav tiesības tos atcelt;

F. tā kā jebkurā gadījumā saskaņā ar EK līguma 10. pantu patiesās sadarbības princips ļauj 
Komisijai atcelt tās priekšlikumus tikai tad, ja tas neietekmē Eiropas Parlamenta kā 
demokrātiskas lēmumu pieņemšanas iestādes lomu un kompetenci,

1. uzskata, ka koplēmuma procedūrā pat, ja no juridiskā viedokļa Komisija var atcelt savus 
priekšlikumus līdz Padomes kopējās nostājas pieņemšanai, jebkuram šādam atcelšanas 
gadījumam jābūt saskaņā ar patiesas sadarbības principu, kā to nosaka EK līguma 10. pants 
un kā tas piemērojams starp Eiropas Savienības iestādēm;

2. aicina Komisiju respektēt patiesas sadarbības principu, kad Eiropas Parlaments saskaņā ar 
Reglamenta 55. pantu prasa Komisijai atcelt tās priekšlikumus;

3. uzskata, ka EK līgums nepiešķir Komisijai pilnvaras atcelt tās likumdošanas priekšlikumu 
pēc kopējās nostājas pieņemšanas un ka šis ierobežojums piemērojams konkrēti tiem 
izskatāmajiem tiesību aktiem, kas noteikti Komisijas paziņojuma KOM(2005)0462 
pielikumā;
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4. aicina Komisiju apspriesties ar Eiropas Parlamentu par katru priekšlikumu, kuru Komisija 
gatavojas atcelt, un pilnībā ņemt vērā Parlamenta viedokli; jebkurā gadījumā aicina 
Komisiju ievērot vienlīdzīgu attieksmi pret Parlamentu un Padomi;

5. aicina Komisiju izmantot tiesības atcelt savus priekšlikumus, lai panāktu lielāku 
neizlemto tiesību aktu atbilstību labāka regulējuma principiem un tādiem Lisabonas 
stratēģijas mērķiem kā augsti nodarbinātības rādītāji, sociālā aizsardzība, ekonomikas 
izaugsme un pārvaldes vienkāršošana;

6. pauž nožēlu par to, ka Komisija jau ir izlēmusi atcelt šādus priekšlikumus:

a) priekšlikums regulai par Eiropas asociācijas statūtiem1, 
b) priekšlikums direktīvai, kas aizstāj šos statūtus attiecībā uz strādājošo iesaistīšanu 
(COD/1991/0387)2 ,
c) priekšlikums regulai par Eiropas savstarpējās sabiedrības statūtiem (COD/1991/0390) 
3, 
d) priekšlikums direktīvai, kas aizstāj šos statūtus attiecībā uz strādājošo iesaistīšanu 
(COD/1991/0391)4 ,

  
1 OV C 99, 21.4.1992., 1. lpp.
2 OV C 99, 21.4.1992., 14. lpp.
3 OV C 99, 21.4.1992., 40. lpp.
4 OV C 99, 21.4.1992., 57. lpp.
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