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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 1
2.a atsauce (jauna)

– ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2006. gada 8. marta vēstuli Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājam,

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 2
–A apsvērums (jauns)

-A. tā kā lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamība un pieņemto tiesību aktu 
pieejamība un saprotamība (skaidrība) ir demokrātijas, demokrātiskas vadības un 
tiesiskās noteiktības obligāts priekšnoteikums;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 3
–Aa apsvērums (jauns)

-Aa. tā kā Kopienas un Eiropas Savienības tiesību aktiem tāpēc ir jābūt skaidriem, 
vienkāršiem un precīziem, lai nodrošinātu atbilstību labāka regulējuma prasībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 4
–Ab apsvērums (jauns)

-Ab. tā kā „labāks” regulējums galvenokārt nozīmē „mazāk” regulējuma;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 5
–Ac apsvērums (jauns)

-Ac. tā kā priekšlikumu, iniciatīvu un jau pieņemtu tiesību aktu atcelšana vai 
atsaukšana, to kodifikācija un konsolidācija, kā arī derīguma termiņa klauzulu 
iekļaušana ir svarīgi instrumenti, kas ļauj samazināt normatīvās vides apjomu un 
tādējādi uzlabot šo vidi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 6
–Ad apsvērums (jauns)

-Ad. tā kā Eiropas Parlaments 2000. gada 26. oktobra rezolūcijā aicināja Komisiju 
sagatavot sava veida pārskatu par „liekiem” tiesību aktiem, lai tos atceltu un 
nodrošinātu, ka spēkā esošo tiesību aktu kopums patiesi tiek vienkāršots, ir 
pārredzams un iedarbīgs;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 7
–Ae apsvērums (jauns)

-Ae. tā kā Eiropas Parlaments 2004. gada 26. februāra rezolūcijā atzina, „ka Komisijai 
jāpievērš lielāka uzmanība ziņojuma saprātīgam pamatojumam, lai sagatavotu 
skaidru un saturīgu pārskatu pēc būtības par to, kādā veidā un cik veiksmīgi 
Kopiena ir īstenojusi subsidiaritātes un proporcionalitātes principu”, kā arī pauda 
viedokli, „ka, nosakot jaunu ziņojuma pamatojumu, Komisija tādējādi galveno 
uzmanību pievērstu patiesi Eiropas mēroga jautājumu risināšanai, kas tai uzticēti 
saskaņā ar Līgumiem, un atturētos iejaukties jomās, kurās acīmredzot veiksmīgāk
darbojas pilsoņiem tuvāk esošās dalībvalstu valdības, vienlaikus norādot jomas, 
kurās, saskaņā ar Komisijas viedokli, tiesību aktus būtu atbilstošāk pieņemt 
dalībvalstu līmenī”;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 8
–Af apsvērums (jauns)

-Af. tā kā Eiropas Parlaments 2004. gada 20. aprīļa rezolūcijā konstatēja, ka „vienkāršot 
un uzlabot tiesību aktus pēc tam, kad ir mainījusies faktiskā situācija, ir dārgāk un 
sarežģītāk nekā no paša sākuma ieplānot tiesību aktu īstenošanas sekas, šādi ar tām 
rēķinoties jau tiesību aktu sagatavošanas posmā”;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 9
Ba apsvērums (jauns)

Ba. atbildes vēstulē Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs konstatē, ka Komisija ir pienācīgi ņēmusi vērā Eiropas Parlamenta 
nostāju, pirms tā pieņēma savu galīgo nostāju, un norāda konkrētus iemeslus, 
pamatojoties uz kuriem Komisija neņēma vērā dažas Eiropas Parlamenta prasības, 
kā arī norāda iespējamās iniciatīvas, kuras Komisija plāno turpmāk īstenot, lai 
atbildētu uz šīm prasībām;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 10
L apsvēruma otrais ievilkums

– saskaņā ar likumdošanas kārtību, kas neietver koplēmuma procedūru, Komisija 
„attiecīgā gadījumā” apņemas atsaukt Parlamenta noraidītos likumdošanas 
priekšlikumus, kā arī paskaidrot iemeslus, kādēļ tā atsakās to darīt, ja nolemj uzturēt 
priekšlikumu spēkā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 11
M apsvērums

M. vienošanās, kas balstīta uz triju iestāžu kopīgām pamatnostādnēm, par kārtību, kādā 
Komisija atsauc un vajadzības gadījumā groza likumdošanas priekšlikumus, būtu 
pozitīvs ieguldījums, kas veicina likumdošanas procedūru netraucētu norisi (svītrots),

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 12
-1. punkts (jauns)

-1. pauž pārliecību, ka „mazāk” regulējuma ir visiedarbīgākais instruments, lai 
nodrošinātu „labāku” regulējumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 13
-1.a punkts (jauns)

-1.a pauž viedokli, ka „mazāk” regulējuma iespējams nodrošināt, vienīgi atturoties 
pieņemt likumdošanas vai neleģislatīvus aktus, atceļot 
priekšlikumus/iniciatīvas/tiesību aktus, kodificējot/konsolidējot tiesību aktus un 
iekļaujot derīguma termiņa klauzulas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 14
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2005. gada 27. septembra paziņojumu un uzskata, ka vairuma 
šajā paziņojumā minēto priekšlikumu atsaukšana vai grozīšana faktiski palīdzētu 
vienkāršot Kopienas likumdošanas vidi (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 15
1. punkts

1. tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas 2005. gada 27. septembra paziņojumu un uzskata, ka 
vairuma šajā paziņojumā minēto priekšlikumu atsaukšana (svītrots) faktiski palīdzētu 
vienkāršot Kopienas likumdošanas vidi (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Íñigo Méndez de Vigo

Grozījums Nr. 16
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2005. gada 27. septembra paziņojumu un uzskata, ka vairuma 
šajā paziņojumā minēto priekšlikumu atsaukšana vai grozīšana faktiski palīdzētu 
vienkāršot Kopienas likumdošanas vidi, taču pieprasa, lai Komisija pienācīgi ņem vērā 
iebildumus, kas saistībā ar dažiem priekšlikumiem izklāstīti Eiropas Parlamenta
priekšsēdētāja 2006. gada 23. janvāra vēstulē;

Or. es

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 17
1.a punkts (jauns)

1.a atzinīgi vērtē to, ka pirms galīgās nostājas pieņemšanas Komisija ir vēlreiz 
pārskatījusi savus priekšlikumus, ņemot vērā Eiropas Parlamenta iebildumus; 
atzīst, ka ikreiz, kad Komisija nav pieņēmusi šos iebildumus, tā ir izklāstījusi šādas 
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rīcības iemeslus un ka dažos gadījumos Komisija turklāt ir norādījusi iespējamās 
iniciatīvas, ar kuru palīdzību varētu īstenot Eiropas Parlamenta vēlmes;

Or. de

Grozījumu iesniedza Íñigo Méndez de Vigo

Grozījums Nr. 18
3. punkts

3. aicina Komisiju pēc jauna sastāva apstiprināšanas nekavējoties sagatavot un 
iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei sarakstu, norādot, kurus no iepriekšējo 
Komisijas sastāvu likumdošanas priekšlikumiem tā ir iecerējusi uzturēt spēkā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Pierre Moscovici

Grozījums Nr. 19
7. punkts

7. uzsver, ka iespējas atsaukt vai grozīt likumdošanas priekšlikumu nedrīkst mainīt 
nevienas iestādes lomu likumdošanas procesā tā, lai tas apdraudētu iestāžu līdzsvaru, 
un ka iespēja atsaukt likumdošanas priekšlikumu nenozīmē, ka tiek atzītas Komisijas 
zināmas „veto tiesības”;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 20
10. punkta ievaddaļa

10. ierosina izskatīt šādas pamatnostādnes (svītrots) kārtībai, kādā Komisija atsauc un 
groza likumdošanas priekšlikumus:

Or. en



AM\607847LV.doc PE 371.801v01-00 7/9 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 21
10. punkta a) apakšpunkts

a) Komisija būtībā var atsaukt vai grozīt likumdošanas priekšlikumu jebkurā brīdī, kamēr 
turpinās šā priekšlikuma pieņemšanas procedūra, ja vien Padome nav pieņēmusi 
lēmumu. Tas nozīmē, ka koplēmuma procedūras un sadarbības procedūras gaitā 
Komisija to vairs nevar darīt pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi kopējo nostāju, ja 
vien, pieņemot lēmumu par kopējo nostāju, Padome nav pārsniegusi pilnvaras 
grozīt Komisijas priekšlikumu, kā rezultātā lēmums faktiski ir pielīdzināms pašas 
Padomes likumdošanas iniciatīvai, kas nav paredzēta Līgumā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Maria Berger

Grozījums Nr. 22
10. punkta b) apakšpunkts

b) ja Eiropas Parlaments ir noraidījis likumdošanas priekšlikumu vai ir ierosinājis tajā 
izdarīt grozījumus vai ja Eiropas Parlaments ir pieprasījis, lai Komisija atsauc 
(svītrots) likumdošanas priekšlikumu, Komisija to pienācīgi apsver. Ja svarīgu iemeslu 
dēļ Komisija nolemj neņemt vērā Eiropas Parlamenta pausto nostāju, tā paskaidro 
šāda lēmuma iemeslus, iesniedzot Eiropas Parlamentam paziņojumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacek Protasiewicz

Grozījums Nr. 23
10. punkta b) apakšpunkts

b) ja Eiropas Parlaments ir (svītrots) pieprasījis, lai Komisija atsauc vai groza 
likumdošanas priekšlikumu, Komisija to pienācīgi apsver. Ja svarīgu iemeslu dēļ 
Komisija nolemj uzturēt savu priekšlikumu spēkā, tā paskaidro šāda lēmuma iemeslus, 
iesniedzot Eiropas Parlamentam paziņojumu;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Jacek Protasiewicz

Grozījums Nr. 24
10. punkta b) apakšpunkts

b) ja Eiropas Parlaments ir noraidījis likumdošanas priekšlikumu vai ir ierosinājis tajā 
izdarīt grozījumus vai ja Eiropas Parlaments ir pieprasījis, lai Komisija atsauc vai 
groza likumdošanas priekšlikumu, Komisija šo nostāju pienācīgi apsver. Ja svarīgu 
iemeslu dēļ Komisija nolemj uzturēt savu priekšlikumu spēkā, tā paskaidro šāda 
lēmuma iemeslus, iesniedzot Eiropas Parlamentam paziņojumu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 25
10. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) ja Komisija atsauc vai groza likumdošanas priekšlikumu, kas skar sociālās politikas 
jomu, konkrētais priekšlikums ir jāapspriež ar Eiropas Savienības darba devējiem 
un darba ņēmējiem saskaņā ar EK līguma 138. panta 2. punkta noteikumiem, kuri 
piemērojami ar attiecīgām izmaiņām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 26
12. punkts

Svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 27
12. punkts

12. uzskata, ka (svītrots) šīs pamatnostādnes varētu izmantot kā pamatojumu, lai izdarītu
grozījumus Reglamentā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 28
12.a punkts (jauns)

12.a uzskata — ja tiek atsaukts vai būtiski grozīts likumdošanas priekšlikums, kas 
attiecas uz sociālās politikas jomu un kas ir sagatavots saskaņā ar EK līguma 
138. pantu, Komisijai pilnībā un nekavējoties būtu jāinformē attiecīgie Eiropas 
Savienības darba devēji un darba ņēmēji;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 29
13. punkts

13. uzskata — ja Komisija atsauktu vai būtiski grozītu likumdošanas priekšlikumu, 
ietekmējot Eiropas Parlamenta likumdevēja prerogatīvas, jautājumu vajadzētu nodot 
izskatīšanai attiecīgajās Parlamenta politiskajās institūcijās; turklāt uzskata — ja 
Komisija atsauktu likumdošanas priekšlikumu, ietekmējot abu likumdevēju iestāžu 
prerogatīvas, abas likumdevējas iestādes varētu uzskatīt, ka šī atsaukšana nav spēkā, 
un turpināt līgumos paredzēto procedūru līdz konkrētā tiesību akta pieņemšanai;

Or. en


