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Pamatnolīguma pārskatīšana par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām
(2005/...(ACI))

Lēmuma priekšlikums

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 1
E apsvērums

E. tā kā, ņemot vērā sarunu procesu, kura rezultātā tika noslēgts politisks nolīgums, ir 
svarīgi, lai personām, kuru uzdevums ir sarunu vešana, atbildīgā(-ās) komitejas(-as) 
piešķirtu politiskas pilnvaras un lai tā/tās būtu informēta(-as) par notiekošajām 
sarunām, ja komiteja(-as) tiešām nolemj neizmantot sarunu delegāciju un tādējādi 
ved sarunas pati/pašas, lai tās/to uzraudzības darbu padarītu cik vien iespējams 
atbilstošu,

Or. de

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 2
Ea apsvērums (jauns)

Ea. tā kā iestāžu nolīgumi un pamatnolīgumi būtiski ietekmē konstitucionālo jautājumu 
attīstību Eiropas Savienībā, pārredzamības un pieejamības labad ir svarīgi spēkā 
esošajiem Līgumiem pievienot visus spēkā esošos nolīgumus,

Or. de
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 3
–1. punkts (jauns)

–1. noraida pamatnolīgumu, kamēr katram Eiropas Parlamenta deputātam nebūs 
tiesību no Komisijas saņemt visus dokumentus, kas nosūtīti Padomei saistībā ar 
likumdošanas procedūrām, un visus to ekspertu un dalībnieku vārdus, kuri piedalās 
Komisijas 300 slepeno darba grupu darbā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 4
3. punkts

3. (svītrojums) aicina Komisiju, ievērojot tās 2002. gada 11. decembra priekšlikumu, 
ņem vērā politiskās pamatnostādnes, ko Parlaments ir pieņēmis, īstenojot savas 
tiesības izskatīt dokumentus saskaņā ar komitoloģijas procedūru;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 5
4. punkts

4. uzskata, ka, Parlamenta deputātiem piedaloties delegācijās darbam konferencēs un 
citās starptautiskās sarunās, ir svarīgi, lai viņi varētu piedalīties Savienības iekšējās 
koordinācijas sanāksmēs, saprotot, ka viņi apņemas ievērot šo sanāksmju 
konfidencialitātes noteikumus, un tādēļ aicina Komisiju Padomē atbalstīt 
pieprasījumus, ko Parlaments ir izteicis šajā sakarā; 

Or. de
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Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 6
4. punkts

4. aicina Komisiju mudināt Padomi atļaut Parlamenta delegāciju locekļiem darbam 
starptautiskās konferencēs apmeklēt Savienības iekšējās koordinācijas sanāksmēs, 
saprotot, ka viņi apņemas ievērot šo sanāksmju konfidencialitātes noteikumus; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès un Jan Andersson

Grozījums Nr. 7
4.a punkts (jauns)

4.a pieprasa Komisijai, janvāra sākumā iesniedzot ekonomikas un nodarbinātības 
integrētās pamatnostādnes, paredzēt pienācīgu laiku, lai apspriestos ar Eiropas 
Parlamentu pirms pavasara augstākā līmeņa sanāksmes, kas notiks martā;

Or. en
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