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Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījumu iesniedza Alexander Radwan

Grozījums Nr. 2
81. panta 2. punkts

2. Pēc atbildīgās komitejas priekšlikuma 
Parlaments var viena mēneša laikā - vai, ja 
pasākumi ir saistīti ar finanšu 
pakalpojumiem, tad trīs mēnešu laikā -
skaitot no īstenošanas pasākuma projekta 
saņemšanas dienas,
pieņemt rezolūciju, kas neatbalsta šo 
īstenošanas projektu, it īpaši, ja īstenošanas 
pasākums pārsniedz pamataktā noteiktās 
īstenošanas pilnvaras. Ja pirms termiņa 
beigām nenotiek neviena sesija vai arī, ja ir 
vajadzīga neatliekama rīcība, uzskata, ka 
atbildīgā komiteja ir pilnvarota rīkoties. Šī 
rīcība izpaužas kā komitejas priekšsēdētāja 
parakstīta vēstule atbildīgajam Komisijas 
loceklim, un par to paziņo visiem 
Parlamenta deputātiem.

2. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs 
nosaka komitejas locekļiem termiņu, kādā 
komiteja var izteikt iebildumus par 
pasākumu projektu. Komiteja var lemt par 
referenta iecelšanu no savu locekļu vai 
pastāvīgo aizstājēju vidus. Ja komitejai ir 
iebildumi pret pasākumu projektu, 
priekšsēdētājs komitejas vārdā iesniedz 
rezolūcijas priekšlikumu, kurā pauž 
iebildumu pret pasākumu projekta 
pieņemšanu.
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Ja Parlaments pret šo pasākumu iebilst, 
Parlamenta priekšsēdētājs prasa, lai 
Komiteja šo pasākumu atsauc vai groza, vai 
arī iesniedz priekšlikumu saskaņā ar 
atbilstošu likumdošanas procedūru.

Ja Parlaments attiecīgajā termiņā pēc 
pasākumu projekta saņemšanas dienas 
šādu rezolūciju pieņem, Parlamenta 
priekšsēdētājs prasa, lai Komisija šo 
pasākumu projektu atsauc vai groza, vai arī 
iesniedz priekšlikumu saskaņā ar atbilstošu 
likumdošanas procedūru.

Or. en

Pamatojums

Parastā gadījumā referents iesniedz attiecīgu komitejas ziņojumu. Nepietiek ar to, ka 
priekšsēdētājs viens pats var pieņemt lēmumu par ziņojuma sagatavošanu attiecībā uz 
2. līmeņa pasākumiem, ņemot vērā to nozīmību.

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 3
81. panta 2. punkts

2. Pēc atbildīgās komitejas priekšlikuma 
Parlaments var viena mēneša laikā - vai, ja 
pasākumi ir saistīti ar finanšu 
pakalpojumiem, tad trīs mēnešu laikā -
skaitot no īstenošanas pasākuma projekta 
saņemšanas dienas,
pieņemt rezolūciju, kas neatbalsta šo 
īstenošanas projektu, it īpaši, ja īstenošanas 
pasākums pārsniedz pamataktā noteiktās 
īstenošanas pilnvaras. Ja pirms termiņa 
beigām nenotiek neviena sesija vai arī, ja ir 
vajadzīga neatliekama rīcība, uzskata, ka 
atbildīgā komiteja ir pilnvarota rīkoties. Šī 
rīcība izpaužas kā komitejas priekšsēdētāja 
parakstīta vēstule atbildīgajam Komisijas 
loceklim, un par to paziņo visiem 
Parlamenta deputātiem.

2. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs 
nosaka komitejas locekļiem termiņu, kādā 
komiteja var izteikt iebildumus par 
pasākumu projektu. Komiteja var lemt par 
referenta iecelšanu no savu locekļu vai 
pastāvīgo aizstājēju vidus. Ja komitejai ir 
iebildumi pret pasākumu projektu, 
priekšsēdētājs komitejas vārdā iesniedz 
rezolūcijas priekšlikumu, kurā pauž 
iebildumu pret pasākumu projekta 
pieņemšanu.

Ja Parlaments pret šo pasākumu iebilst, 
Parlamenta priekšsēdētājs prasa, lai 
Komiteja šo pasākumu atsauc vai groza, vai 
arī iesniedz priekšlikumu saskaņā ar 
atbilstošu likumdošanas procedūru.

Ja Parlaments attiecīgajā termiņā pēc 
pasākumu projekta saņemšanas dienas 
šādu rezolūciju pieņem, Parlamenta 
priekšsēdētājs prasa, lai Komisija šo
pasākumu projektu atsauc vai groza, vai arī 
iesniedz priekšlikumu saskaņā ar atbilstošu 
likumdošanas procedūru.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 4
81. panta 3. punkts (jauns)

3. Ja pirms attiecīgā termiņa beigām 
nenotiek neviena sesija, uzskata, ka tiesības 
uz atbildi ir uzticētas atbildīgajai komitejai. 
Atbildīgā komiteja sagatavo vēstuli, kuru 
paraksta Parlamenta priekšsēdētājs un 
kuru nosūta Komisijas priekšsēdētājam, un 
par to informē visus Parlamenta deputātus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 5
81. panta 4. punkts (jauns)

4. Ja Komisijas paredzētie īstenošanas 
pasākumi ietilpst „regulatīvajā kontroles 
procedūrā”, 3. punktu nepiemēro, bet 1. un 
2. punktu papildina šādi:
a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad 
pasākumu projekts ir iesniegts 
Parlamentam visās oficiālajās valodās; 
kontroles laika posmam nav jāsakrīt ar 
nedēļu, kurā Parlamenta deputāti tiekas ar 
vēlētājiem, nedz arī ar vasaras 
pārtraukumu;
b) Parlaments var iebilst pret pasākumu 
projekta pieņemšanu, šos iebildumus 
pamatojot ar norādi, ka šis projekts 
pārsniedz pamatdokumentā noteiktās 
izpildes pilnvaras, neatbilst 
pamatdokumenta mērķim vai saturam, vai 
arī ka tajā nav ievēroti subsidiaritātes vai 
proporcionalitātes principi;
c) Parlaments ar deputātu vairākumu var 
iebilst pret pasākumu projekta pieņemšanu. 
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Izmaiņas, kuras jāizdara pasākumu 
projektā, Parlaments var norādīt 
rezolūcijas pielikumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Radwan

Grozījums Nr. 6
81. panta 4. punkta c) apakšpunkts (jauns)

c) Parlaments ar deputātu vairākumu var 
iebilst pret pasākumu projekta pieņemšanu. 
Izmaiņas, kuras jāizdara pasākumu 
projektā, Parlaments var norādīt 
rezolūcijas pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu priekšlikumus nav nepieciešams iekļaut pielikumā. Tiem ir jābūt rezolūcijas daļai.

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 7
81. panta 4. punkta d) apakšpunkts (jauns)

d) Ja pasākumu projekts balstās Lēmuma 
1999/468/EK 5.a panta 5. vai 6. punktā, 
kuros nosaka saīsinātu termiņu 
Parlamenta iebildumu iesniegšanai, 
atbildīgās komitejas, politiskas grupas vai 
vismaz 37 deputātu iesniegtu priekšlikumu 
rezolūcijai par iebildumiem pret pasākumu 
projekta pieņemšanu iekļauj darba kārtībā 
un nodod balsošanai, neskarot 130. un 
132. pantu.

Or. en

Pamatojums
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Termiņus, kādos Parlaments pauž viedokli par īstenošanas pasākumu projektu, jaunajā 
regulatīvajā kontroles procedūrā atsevišķos gadījumos var saīsināt līdz vienam mēnesim. 
Noteikumos jāparedz, ka Parlaments var reaģēt šādos īsos termiņos, ja atbildīgā komiteja 
ierosinātos pasākumus nevar pārbaudīt.


