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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 1
1. ievilkums

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembrī parakstīto Lisabonas līgumu, ar ko groza 
Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 2
1. ievilkums

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembra Līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas 
Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu (Lisabonas līgums),

Or. de
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 3
2. ievilkums

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 4
3. ievilkums

– ņemot vērā 2007. gada 12. decembra Pamattiesību hartu,

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 5
4. ievilkums

Tā kā šis teksts iekļauts aiz 5. ievilkuma, tas kļūst par 5.a ievilkumu.

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 6
A apsvērums

A. tā kā pēdējo 50 gadu laikā miera nolūkos dibinātās Eiropas Savienības attīstība 
(svītrojums) ir bijusi galvenais stabilitātes garants, kara izpostītajā kontinentā 
(svītrojums), aizsargājot demokrātiju, brīvību un pilsoņu tiesības, pasaules lielākā 
vienotā tirgus izveides gaitā veicinot labklājību (ar kopējiem sociālo standartu 
noteikumiem, patērētāju aizsardzību un godīgu konkurenci, kā arī ekonomikas un 
monetāro savienību), sekmējot dalībvalstu sadarbību kopēju pārrobežu problēmu 
risināšanā, piemēram, vides aizsardzības jomā, un nodrošinot lielāku Eiropas lomu 
pasaulē;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 7
A apsvērums

A. tā kā pēdējo 50 gadu laikā Eiropas Savienības attīstībā ir paveikts ļoti daudz, kara 
izpostītajā kontinentā izveidojot miera un stabilitātes telpu, aizsargājot demokrātiju, 
brīvību un pilsoņu tiesības, pasaules lielākā vienotā tirgus izveides gaitā veicinot 
labklājību un solidaritāti (ar kopējiem sociālo standartu noteikumiem, patērētāju 
aizsardzību un godīgu konkurenci, (svītrojums) ekonomikas un monetāro savienību 
un muitas savienību), sekmējot dalībvalstu sadarbību kopēju pārrobežu problēmu 
risināšanā, piemēram, vides aizsardzības jomā, un nodrošinot lielāku Eiropas lomu 
pasaulē;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 8
A apsvērums

A. tā kā pēdējo 50 gadu laikā Eiropas Savienības attīstībā ir paveikts ļoti daudz, kara 
izpostītajā kontinentā izveidojot miera un stabilitātes telpu, aizsargājot demokrātiju, 
brīvību un pilsoņu tiesības, pasaules lielākā vienotā tirgus izveides gaitā veicinot 
labklājību (ar kopējiem sociālo standartu noteikumiem, vides un patērētāju aizsardzību 
un godīgu konkurenci, kā arī ekonomikas un monetāro savienību), sekmējot 
dalībvalstu sadarbību kopēju pārrobežu problēmu risināšanā (svītrojums) un 
nodrošinot lielāku Eiropas lomu pasaulē;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 9
B apsvērums

B. tā kā ir atzīta nepieciešamība atbilstīgi Eiropas Savienības reālajai situācijai, jo īpaši 
dalībvalstu skaitam, dalībvalstu ekonomikas un sabiedrības atšķirībām, 
atjaunotajiem identitātes politikas virzieniem un ārēja ienaidnieka neesamībai, 
reformēt un stiprināt Eiropas Savienības iestādes, lai nostiprinātu paveikto, uzlabotu 
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divdesmit septiņu un, iespējams, vēl vairāk dalībvalstu Eiropas Savienības spēju 
darboties efektīvi un īstenot lielāku demokrātisko pārskatatbildību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 10
B apsvērums

B. tā kā ir atzīta nepieciešamība reformēt Eiropas Savienības iestādes, lai nostiprinātu 
paveikto, uzlabotu divdesmit septiņu un, iespējams, vēl vairāk dalībvalstu Eiropas 
Savienības spēju darboties efektīvi un īstenot lielāku demokrātisko pārskatatbildību, 
tai nekļūstot par centralizētu un visvarenu „supervalsti”;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 11
B apsvērums

B. tā kā ir atzīta nepieciešamība reformēt Eiropas Savienības iestādes, lai nostiprinātu 
paveikto, uzlabotu divdesmit septiņu un, iespējams, vēl vairāk dalībvalstu Eiropas 
Savienības spēju darboties efektīvi (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 12
C apsvērums

C. tā kā šī nepieciešamība bija par pamatu iepriekšējām reformām, kas kopš Māstrihtas 
līguma — kurš iezīmēja jaunu Eiropas integrācijas virzienu, izveidojot ekonomikas un 
monetāro savienību un iepriekšējo, lielā mērā uz ekonomisku sadarbību balstīto 
kopienu pārveidojot par politisku savienību — ir centušās pilnveidot Eiropas 
Savienības institucionālo struktūru, un Lākenes deklarācijai, kas ļāva reformu veikt 
savādāk, balstoties nevis tikai uz starpvaldību konferences metodi, bet gan uz 
konvencijas izstrādes metodi, jo īpaši atgādinot, ka „mūsu pilsoņi (..) negaida 
Eiropas lielvaru vai Eiropas iestādes, kas jaucas vissīkākajās dzīves norisēs”;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 13
D apsvērums

D. tā kā iepriekšējos centienus reformēt Eiropas Savienību, Līgumus aizvietojot ar 
Konstitūciju, atbalstīja ievērojams vairākums Eiropas Parlamenta deputātu (Eiropas 
Savienības pilsoņu ievēlēto pārstāvju)1 un parlamentā (izņemot Spāniju un 
Luksemburgu) ratificēja 2/3 dalībvalstu, tomēr divas dalībvalstis (Francijas un 
Nīderlande) referendumā tos noraidīja, un tā kā pēc pārdomu laika kļuva skaidrs, ka 
šis dokuments nesaņems visu dalībvalstu atbalstu, tika nolemts, ka tā vietā veiks 
grozījumus iepriekšējos Līgumos, tajos iekļaujot divu tautu noraidītā 
Konstitucionālā līguma noteikumus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 14
D apsvērums

D. tā kā iepriekšējos centienus reformēt Eiropas Savienību, Līgumus aizvietojot ar 
Konstitūciju, atbalstīja ievērojams vairākums Eiropas Parlamenta deputātu (Eiropas 
Savienības pilsoņu (gan vīriešu, gan sieviešu)  ievēlēto pārstāvju)2 un ratificēja 
2/3 dalībvalstu, tomēr divas dalībvalstis (Francijas un Nīderlande) referendumā tos 
noraidīja, un tā kā pēc pārdomu laika kļuva skaidrs, ka šis dokuments nesaņems visu 
dalībvalstu atbalstu, tika nolemts, ka tā vietā veiks grozījumus iepriekšējos Līgumos;

Or. de

Grozījumu iesniedza Bronisław Geremek

Grozījums Nr. 15
E apsvērums

svītrots
                                               
1 Ar 500 balsīm „par”, 137 „pret” un 40 „atturas” (Eiropas Parlamenta 2005. gada 12. janvāra rezolūcija par 
Līgumu par Konstitūciju Eiropai — Corbett/Méndez de Vigo ziņojums, OV C 247 E, 6.10.2005., 88. lpp.).
2 Ar 500 balsīm „par”, 137 „pret” un 40 „atturas” (Eiropas Parlamenta 2005. gada 12. janvāra rezolūcija par 
Līgumu par Konstitūciju Eiropai — Corbett/Méndez de Vigo ziņojums, OV C 247 E, 6.10.2005., 88. lpp.).
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 16
E apsvērums

E. tā kā Līgumu par Konstitūciju Eiropai izstrādāja Eiropas Konvents — divi pārstāvji no 
katras dalībvalsts parlamenta, sešpadsmit deputāti, divi Eiropas Komisijas pārstāvji un 
katras dalībvalsts valdības pārstāvis —, publiskās apspriedēs panākot vienošanos par 
dokumenta projektu, kuru praktiski bez grozījumiem pieņēma 2004. gada Starpvaldību 
konferencē, savukārt Lisabonas līgumu, no kura izņēma vairākus nebūtiskus 
Konstitūcijas aspektus attiecībā uz Eiropas Savienības simboliem, izstrādāja pēc 
tradicionālajām starpvaldību darba metodēm slēgtās sanāksmēs;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 17
E apsvērums

E. tā kā Līgumu par Konstitūciju Eiropai izstrādāja Eiropas Konvents — divi pārstāvji no 
katras dalībvalsts parlamenta, sešpadsmit deputāti, divi Eiropas Komisijas pārstāvji un 
katras dalībvalsts valdības pārstāvis —, publiskās apspriedēs panākot vienošanos par 
dokumenta projektu, kuru praktiski bez grozījumiem pieņēma 2004. gada Starpvaldību 
konferencē, savukārt Lisabonas līgumu, no kura izņēma vairākus Konstitūcijas 
aspektus, izstrādāja pēc tradicionālākām starpvaldību darba metodēm (svītrojums), 
tomēr pilnībā piedaloties trijiem Eiropas Parlamenta pārstāvjiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 18
E apsvērums

E. tā kā Līgumu par Konstitūciju Eiropai izstrādāja Eiropas Konvents — divi pārstāvji no 
katras dalībvalsts parlamenta, sešpadsmit deputāti, divi Eiropas Komisijas pārstāvji un 
katras dalībvalsts valdības pārstāvis —, publiskās apspriedēs panākot vienošanos par 
dokumenta projektu, uz kuru pamatojās darbs 2004. gada Starpvaldību konferencē, 
savukārt Lisabonas līgumu, no kura izņēma vairākus Konstitūcijas aspektus, izstrādāja 
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pēc tradicionālajām starpvaldību darba metodēm slēgtās sanāksmēs;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 19
F apsvērums

F. tā kā ar metodes un procesa maiņu, jaunajā dokumenta formā saglabājot daudzus 
praktiskus Eiropas Savienības institucionālā struktūras pielāgojumus, ko paredzēja 
Konstitūcija, pazemināja prasības un atmeta vairākus, galvenokārt estētiskus
Konstitūcijas aspektus, atlika noteiktu jaunu mehānismu spēkā stāšanās datumu un 
Līgumos iekļāva noteiktus pasākumus, kurus īsteno dažādās dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 20
G apsvērums

G. tā kā par šo Līgumu ir vienojušās visas Eiropas Savienības dalībvalstu valdības, tas 
liecina, ka visas dalībvalstu valdības uzskata šo kompromisa par veidu, kā tās turpmāk 
vēlas kopā strādāt, un katrai no šīm valdībām vajadzētu maksimāli īstenot politisko 
apņemšanos ratificēt šo dokumentu līdz 2009. gada 1. janvārim, brīvi izvēloties 
(izņemot Īriju, kur referendums ir obligāts), vai to ratificēt parlamentā vai ar 
referenduma palīdzību, ievērojot, ka referendums ļauj iedzīvotājiem labāk 
identificēties ar Eiropas Savienības nākotni;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 21
G apsvērums

G. tā kā par šo Līgumu ir vienojušās visas Eiropas Savienības dalībvalstu valdības, tas 
liecina, ka visas dalībvalstu valdības uzskata šo kompromisa par veidu, kā tās turpmāk 
vēlas kopā strādāt, un katrai no šīm valdībām vajadzētu maksimāli īstenot politisko 
apņemšanos ratificēt šo dokumentu pirms 2009. gada 1. janvāra;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 22
H apsvērums

H. tā kā būtu vēlams, lai jaunais Līgums stātos spēkā pietiekami ilgu laiku pirms Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā un lai tādējādi pilsoņi varētu izdarīt savu politisko 
izvēli, būdami pilnībā informēti par Eiropas Savienības jauno institucionālo struktūru, 
kā arī dalībvalstīs, kur referendums netiek rīkots, pilsoņi varētu paust atbalstu vai 
noraidījumu jaunajai institucionālajai struktūrai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Klaus Hänsch

Grozījums Nr. 23
H apsvērums

H. tā kā būtu vēlams, lai jauno Lisabonas līgumu visas dalībvalstis ratificētu pirms 
2008. gada beigām, lai tādējādi 2009. gada vēlēšanās pilsoņi varētu izdarīt savu 
politisko izvēli, būdami pilnībā informēti par Eiropas Savienības jauno institucionālo 
struktūru;

Or. de

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 24
H apsvērums

H. tā kā būtu vēlams, lai jaunais Līgums stātos spēkā (svītrojums) pirms Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā un lai tādējādi pilsoņi varētu izdarīt savu politisko 
izvēli, būdami pilnībā informēti par Eiropas Savienības jauno institucionālo struktūru;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 25
H apsvērums

H. tā kā ir nepieciešams, lai jaunais Līgums stātos spēkā pietiekami ilgu laiku pirms 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā un lai tādējādi pilsoņi varētu izdarīt savu 
politisko izvēli, būdami pilnībā informēti par Eiropas Savienības jauno institucionālo 
struktūru;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 26
H apsvērums

H. tā kā būtu vēlams, lai jaunais Līgums stātos spēkā pietiekami ilgu laiku pirms Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā un lai tādējādi pilsoņi (gan vīrieši, gan sievietes) 
varētu izdarīt savu politisko izvēli, būdami pilnībā informēti par Eiropas Savienības 
jauno institucionālo struktūru;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 27
1. punkts

1. uzskata, ka kopumā Lisabonas līgums ievērojami uzlabo esošos Līgumus; tas palielina 
Eiropas Savienības demokrātisko pārskatatbildību (stiprinot Eiropas Parlamenta un 
dalībvalstu parlamentu lomu), paplašina Eiropas Savienības pilsoņu tiesības attiecībā 
pret Eiropas Savienību un paaugstina Eiropas Savienības iestāžu efektivitāti; līdz ar to 
pilsoņiem nav nekāda iemesla to noraidīt, ņemot vērā arī to, ka nevienas dalībvalsts 
valdība, izņemot Īrijas valdību, neprasīs pilsoņu viedokli referendumā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Andreas Mölzer

Grozījums Nr. 28
1. punkts

1. uzskata, ka kopumā Lisabonas līgums, ņemot vērā daudzos izņēmumus un tā 
haotisko struktūru, ievērojami neuzlabo esošos Līgumus; turklāt uzskata, ka lēmums 
nerīkot referendumus par šo jautājumu ir pretrunā iedzīvotāju demokrātiskas 
kontroles pastiprināšanas principam un ka šādā veidā tiek ierobežotas Eiropas 
Savienības pilsoņu tiesības;

Or. de

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 29
1. punkts

1. uzskata, ka kopumā Lisabonas līgums, stiprinot Eiropas Savienības demokrātiju, 
attīstot parlamentāro demokrātiju lomu un no tā izrietošo Eiropas Savienības 
pilsoņu pārstāvības demokrātisko leģitimitāti, ievērojami uzlabo esošos Līgumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 30
1. punkts

1. uzskata, ka kopumā Lisabonas līgums ievērojami uzlabo esošos Līgumus; tas 
paaugstina Eiropas Savienības iestāžu darba efektivitāti, tas palielina Eiropas 
Savienības demokrātisko pārskatatbildību (stiprinot Eiropas Parlamenta un dalībvalstu 
parlamentu lomu), paplašina Eiropas Savienības pilsoņu tiesības attiecībā pret Eiropas 
Savienību (svītrojums);

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 31
1. punkts

1. uzskata, ka kopumā Lisabonas līgums ievērojami uzlabo esošos Līgumus, palielinot
Eiropas Savienības demokrātisko pārskatatbildību (stiprinot Eiropas Parlamenta un 
dalībvalstu parlamentu lomu), kas paplašina Eiropas Savienības pilsoņu (gan vīriešu, 
gan sieviešu) tiesības attiecībā pret Eiropas Savienību un paaugstina Eiropas 
Savienības iestāžu efektivitāti;

Or. de

Grozījumu iesniedza Elmar Brok

Grozījums Nr. 32
1. punkts

1. uzskata, ka kopumā Lisabonas līgums ievērojami uzlabo esošos Līgumus; tas palielina 
Eiropas Savienības demokrātisko pārskatatbildību un lielāku lemtspēju (stiprinot 
Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu lomu), paplašina Eiropas Savienības 
pilsoņu tiesības attiecībā pret Eiropas Savienību un paaugstina Eiropas Savienības 
iestāžu efektivitāti;

Or. de

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 33
Teksta secība

Sadaļu „Lielāka efektivitāte” novietot pirms sadaļām „Lielāka demokrātiskā 
pārskatatbildība” un „Lielākas tiesības un skaidrība pilsoņiem”.

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Elmar Brok

Grozījums Nr. 34
2. punkta ievaddaļa

2. atzinīgi vērtē to, ka palielināsies demokrātiskā pārskatatbildība un lemtspēja, kas ļaus 
pilsoņiem vairāk ietekmēt Eiropas Savienības darbības, jo īpaši pateicoties šādiem 
uzlabojumiem:

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 35
2. punkta ievaddaļa

2. atzinīgi vērtē to, ka palielināsies demokrātiskā pārskatatbildība, kas ļaus pilsoņiem 
(gan vīriešiem, gan sievietēm) vairāk ietekmēt Eiropas Savienības darbības, jo īpaši 
pateicoties šādiem uzlabojumiem:

Or. de

Grozījumu iesniedza Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 36
2. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 37
2. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 38
2. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa

a) Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanu pakļaus parlamentārai pārbaudei, kuru 
neveic nevienā citā (svītrojums) starptautiskā institūcijā:

Or. pl

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 39
2. punkta a) apakšpunkta 1. ievilkums

– visus Eiropas Savienības tiesību aktus ar dažiem izņēmumiem būs līdzvērtīgi 
jāapstiprina gan Padomei (dalībvalstis pārstāv to valdības, kuras ir demokrātiski 
atbildīgas savas valsts parlamenta vai pilsoņu (gan vīriešu, gan sieviešu) priekšā), 
gan Eiropas Parlamentam (pilsones un pilsoņus pārstāv tiešās vēlēšanās ievēlēti 
deputāti);

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 40
2. punkta a) apakšpunkta 2. ievilkums

– dalībvalstu parlamentiem būs lielāka kontrole pār Eiropas Savienības tiesību aktiem, 
jo tie savlaicīgi saņems visus Eiropas Savienības tiesību aktu priekšlikumus, lai tos 
varētu apspriest ar savas valsts ministriem, pirms Padome pieņem savu nostāju; 
dalībvalstu parlamentiem būs tiesības noraidīt priekšlikumu, ja tiem šķiet, ka 
dokumentā nav ievērots subsidiaritātes princips; aicina Padomi šajā sakarā precīzi 
norādīt Eiropas Savienības iestādes pienākumu „ņemt vērā” dalībvalsts parlamenta 
„pamatotu atzinumu” atbilstīgi Protokola par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 7. panta nosacījumiem;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Klaus Hänsch

Grozījums Nr. 41
2. punkta a) apakšpunkta 2. ievilkums

– dalībvalstu parlamentiem būs lielāka kontrole pār Eiropas Savienības tiesību aktiem, 
jo tie savlaicīgi saņems visus Eiropas Savienības tiesību aktu priekšlikumus, lai tos 
varētu apspriest ar savas valsts ministriem, pirms Padome pieņem savu nostāju; tās 
varēs uzraudzīt subsidiaritātes principa ievērošanu, jo dalībvalstu parlamentu 
vairākums varēs pieņemt lēmumu, ka Eiropas Savienības likumdevējam ir jānoslēdz 
likumdošanas procedūra, savukārt katras dalībvalsts parlamentam būs tiesības 
apstrīdēt jebkuru Eiropas Savienības regulu vai direktīvu, kas pēc tā domām 
neatbilst subsidiaritātes principam;

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 42
2. punkta a) apakšpunkta 2. ievilkums

– dalībvalstu parlamentiem būs lielāka kontrole pār Eiropas Savienības tiesību aktiem, 
jo tie savlaicīgi saņems visus Eiropas Savienības tiesību aktu priekšlikumus, lai tos 
varētu apspriest ar savas valsts ministriem, pirms Padome pieņem savu nostāju; 
dalībvalstu parlamentiem būs tiesības pieprasīt priekšlikuma pārskatīšanu, ja tiem 
šķiet, ka dokumentā nav ievērots subsidiaritātes princips;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 43
2. punkta b) apakšpunkts

b) Komisijas priekšsēdētāju pēc Eiropadomes priekšlikuma un, „ņemot vērā Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas”, ievēlēs Eiropas Parlaments ar kvalificētu vairākumu; Padome 
tiek aicināta precizēt, vai un kā pieskaņošanās dalībvalstu un/vai Parlamenta 
politiskajam vairākumam ir savienojama ar 9.D pantā minēto principu, saskaņā ar 
kuru „Komisija sekmē vispārējās Savienības intereses”;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 44
2. punkta b) apakšpunkts

b) Komisijas priekšsēdētāju pēc Eiropadomes priekšlikuma ievēlēs Eiropas Parlaments, 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 45
2. punkta c) apakšpunkts

c) Augstais pārstāvis atskaitīsies Eiropadomei un Komisijas priekšsēdētājam (kuru 
piekrišana ir vajadzīga minētā amata kandidāta izvirzīšanai), un kā Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks — Eiropas Parlamentam; Padome tiek aicināta precizēt, kā 
priekšā Augstais pārstāvis būs politiski atbildīgs (šajā gadījumā neņemot vērā 
Komisijas kolektīvo atbildību), jo to nevar atlaist ne Komisijas priekšsēdētājs, ne 
Padome;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 46
2. punkta c) apakšpunkts

c) Augstais pārstāvis atskaitīsies Eiropadomei un Komisijas priekšsēdētājam (kuru 
piekrišana ir vajadzīga minētā amata kandidāta izvirzīšanai), un kā Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks — Eiropas Parlamentam; Padome tiek aicināta precizēt, kā 
tiks nodrošināta Komisijas ārlietu pasākumu un Padomes ārpolitikas darbību 
saskaņotība, un norādīt, kura no šīm iestādēm — Komisija vai Eiropadome — būs 
galvenā Eiropas Savienības ārpolitikas iniciatore;

Or. fr



PE400.320v01-00 16/76 AM\702096LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 47
2. punkta c) apakšpunkts

c) Augstais pārstāvis atskaitīsies Eiropadomei un Komisijas priekšsēdētājam (kuru 
piekrišana ir vajadzīga minētā amata kandidāta izvirzīšanai), un kā Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks — Eiropas Parlamentam; Padome tiek aicināta precizēt, kas 
pārstāvēs Eiropas Savienību ārpus tās robežām, jo 25. pantā kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas pārstāvniecība ir uzticēta Eiropadomei „neskarot Augstā 
pārstāvja pilnvaras”, un norādīt, kā ārpolitikas lēmumu pieņemšanā tiks atrisināts 
"vispārējās Savienības intereses" aizstāvošās Komisijas un dalībvalstis pārstāvošās 
Padomes viedokļu konflikts;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 48
2. punkta c) apakšpunkts

c) Augsto pārstāvi ieceļ Eiropadome un Komisijas priekšsēdētājs (svītrojums), un kā 
Komisijas locekli — ar Eiropas Parlamenta apstiprinājumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elmar Brok

Grozījums Nr. 49
2. punkta c) apakšpunkts

c) Augstais pārstāvis atskaitīsies Eiropadomei un Komisijas priekšsēdētājam (kuru 
piekrišana ir vajadzīga minētā amata kandidāta izvirzīšanai), un kā Komisijas locekli
— Eiropas Parlamentam; tāpat kā pārējos Komisijas locekļus, arī Augsto pārstāvi ir 
jāapstiprina ar balsojumu Eiropas Parlamentā;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 50
2. punkta c) apakšpunkts

c) Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārpolitikas un drošības politikas jomā 
atskaitīsies Eiropadomei un Komisijas priekšsēdētājam (kuru piekrišana ir vajadzīga 
minētā amata kandidāta izvirzīšanai), un kā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks —
Eiropas Parlamentam;

Or. de

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 51
2. punkta c) apakšpunkts

c) Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārpolitikas un drošības politikas jomā
atskaitīsies Eiropadomei un Komisijas priekšsēdētājam (kuru piekrišana ir vajadzīga 
minētā amata kandidāta izvirzīšanai), un kā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks —
Eiropas Parlamentam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 52
2. punkta d) apakšpunkts

d) jaunajā budžeta procedūrā par visiem Eiropas Savienības izdevumiem būs jāsaņem 
gan Padomes, gan Eiropas Parlamenta apstiprinājums, tādējādi visiem Eiropas 
Savienības izdevumiem piemērojot demokrātisku kontroli; Padome tiek aicināta šajā 
sakarā precizēt savu nostāju attiecībā uz Eiropas nodokļa izveidi, kas loģiski izriet 
no valsts izdevumu jomā pieņemtajiem lēmumiem, kurus nākotnē galvenokārt 
pieņems Eiropas Parlaments;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 53
2. punkta d) apakšpunkts

d) jaunajā budžeta procedūrā par visiem Eiropas Savienības izdevumiem būs jāsaņem 
gan Padomes, gan Eiropas Parlamenta apstiprinājums (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 54
2. punkta d) apakšpunkts

d) īstenos vienkāršāku un demokrātiskāku budžeta procedūru ar vienu lasījumu; atcels 
dalījumu obligātajos un neobligātajos izdevumos, kas kopējā gada budžeta 
pieņemšanā nodrošinās pilnīgu Eiropas Parlamenta un Padomes vienlīdzību, 
turklāt Eiropas Parlamentam būs tiesības apstiprināt tiesiski saistošo daudzgadu 
finanšu shēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Klaus Hänsch

Grozījums Nr. 55
2. punkta d) apakšpunkts

d) atcels dalījumu obligātajos un neobligātajos izdevumos, līdz ar to Eiropas 
Parlamentam būs koplēmuma tiesības par visiem Eiropas Savienības izdevumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 56
2. punkta d) apakšpunkts

d) jaunajā budžeta procedūrā par visiem Eiropas Savienības izdevumiem būs jāsaņem 
gan Padomes, gan Eiropas Parlamenta apstiprinājums, tādējādi visiem Eiropas 
Savienības izdevumiem piemērojot demokrātisku kontroli;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Elmar Brok

Grozījums Nr. 57
2. punkta d) apakšpunkts

d) jaunajā budžeta procedūrā par visiem Eiropas Savienības izdevumiem būs jāsaņem 
gan Padomes, gan Eiropas Parlamenta apstiprinājums, tādējādi visiem Eiropas 
Savienības izdevumiem pieņemot demokrātisku lēmumu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bondeº

Grozījums Nr. 58
2. punkta e) apakšpunkts

e) pastiprinās demokrātisku kontroli attiecībā uz Komisijai deleģēto likumdošanas 
pilnvaru īstenošanu, izmantojot jaunu Eiropas Parlamenta un Padomes pārraudzības 
sistēmu, kas ļaus jebkurai no šīm divām iestādēm atsaukt tos Komisijas lēmumus, 
kurus tā pieņēmusi, izmantojot tai deleģētās likumdošanas pilnvaras, bet pret kuriem 
iebilst Parlaments vai Padome, un dos abām minētajām iestādēm tiesības atcelt 
deleģētās pilnvaras; Padome tomēr tiek aicināta norādīt kritērijus, pēc kuriem 
249.B pantā minētie „nebūtiskie leģislatīvu aktu elementi” atšķiras no būtiskajiem 
elementiem, lai nepieļautu likumdošanas pilnvaru slēptu un nesaskaņotu 
pārcelšanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Klaus Hänsch

Grozījums Nr. 59
2. punkta e) apakšpunkts

e) pastiprinās demokrātisku kontroli attiecībā uz Komisijai deleģēto likumdošanu, 
izmantojot jaunu pārraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru Eiropas Parlaments vai 
Padome var atsaukt Komisijas lēmumus (svītrojums) vai atcelt deleģētās pilnvaras;

Or. de



PE400.320v01-00 20/76 AM\702096LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 60
2. punkta e) apakšpunkts

e) pastiprinās demokrātisku kontroli attiecībā uz Komisijai deleģētajām likumdošanas 
pilnvarām (svītrojums), izmantojot jaunu Eiropas Parlamenta un Padomes 
pārraudzības sistēmu, kas ļaus jebkurai no šīm divām iestādēm apstrīdēt vai pat atcelt
tos Komisijas lēmumus, kurus tā pieņēmusi, izmantojot tai deleģētās likumdošanas 
pilnvaras, (svītrojums) un tām dos (svītrojums) tiesības atcelt deleģētās pilnvaras;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 61
2. punkta e) apakšpunkts

e) pastiprinās demokrātisku kontroli attiecībā uz Komisijai deleģēto likumdošanas 
pilnvaru īstenošanu, izmantojot jaunu Eiropas Parlamenta un Padomes pārraudzības 
sistēmu, jo (svītrojums) jebkura no šīm divām iestādēm varēs atsaukt tos Komisijas 
lēmumus, kurus tā pieņēmusi, izmantojot tai deleģētās likumdošanas pilnvaras, bet 
pret kuriem iebilst Parlaments vai Padome, un būs tiesīga atcelt deleģētās pilnvaras;

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 62
2. punkta f) apakšpunkts

f) Padomes sanāksmes būs atklātas, ja tā izskata un izvirza balsošanai Eiropas 
Savienības tiesību aktu priekšlikumus, tādējādi ļaujot pilsoņiem (gan vīriešiem, gan 
sievietēm) uzzināt savas valsts darbības Padomē;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 63
2. punkta g) apakšpunkts

g) aģentūras, jo īpaši Eiropas Policijas birojs (Eiropol), būs pakļautas lielākai 
parlamentārai pārbaudei, aicina Padomi precizēt šīs kontroles kārtību, kā arī kārtību, 
kādā notiek dalībvalstu parlamentu „sadarbība”, „izvērtējot” brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas politikas īstenošanu un veicot Eurojust uzraudzību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 64
2. punkta g) apakšpunkts

g) aģentūras, jo īpaši Eiropas Policijas birojs (Eiropol) un Eurojust, būs pakļautas 
lielākai parlamentārai pārbaudei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 65
2. punkta h) apakšpunkts

h) pastiprina Reģionu komitejas lomu, jo īpaši šai nereprezentatīvajai iestādei piešķirot 
tiesības Eiropas Savienības Tiesā pārsūdzēt dalībvalstu pieņemtos tiesību aktus;
aicina Padomi paskaidrot šo rīcību un pamatot tās nepieciešamību, kā arī norādīt 
izdevumu apjomu, ko šādas iestādes rada Eiropas Savienības nodokļu maksātājam;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 66
2. punkta h) apakšpunkts

h) Reģionu komitejai būs tiesības iesniegt prasību Eiropas Savienības Tiesā, tās locekļu 
pilnvaru laiku palielinās līdz pieciem gadiem un precīzāk noteiks tās attiecības ar 
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Eiropas Parlamentu;

Or. el

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 67
2. punkta i) apakšpunkts

i) Līgumu pārskatīšanas procedūra turpmāk būs demokrātiskāka, jo Eiropas 
Parlamentam būs pilnvaras iesniegt šajā nolūkā priekšlikumus, un jebkuru 
pārskatīšanas ierosinājumu pārbaudīs Konvents, kurā darbosies dalībvalstu parlamentu 
un Eiropas Parlamenta pārstāvji, ja vien Eiropas Parlaments nenolemj, ka tas nav 
vajadzīgs; aicina Padomi norādīt precīzu 48. pantā minētā Konventa sastāvu, jo 
īpaši to, vai pārsvarā būs dalībvalstu parlamentu pārstāvji, vai (atkal) Eiropas 
Savienības iestāžu pārstāvji;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 68
2. punkta i) apakšpunkts

i) Līgumu pārskatīšanas procedūra turpmāk būs demokrātiskāka, jo, no vienas puses,
Eiropas Parlamentam būs pilnvaras iesniegt šajā nolūkā priekšlikumus, un, no otras 
puses, jebkuru pārskatīšanas ierosinājumu principā būs jāpārbauda Konventam, kurā 
bez valdību pārstāvjiem darbosies dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta 
pārstāvji (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 69
2. punkta i) apakšpunkts

i) Līgumu pārskatīšanas procedūra turpmāk būs demokrātiskāka, jo Eiropas 
Parlamentam būs pilnvaras iesniegt šajā nolūkā priekšlikumus, un jebkuru 
pārskatīšanas ierosinājumu pārbaudīs Konvents, kurā darbosies dalībvalstu parlamentu 
un Eiropas Parlamenta pārstāvji, ja vien Eiropas Parlaments nenolemj, ka tas nav 
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vajadzīgs; tiks arī ieviestas vienkāršota pārskatīšanas kārtība, lai vienbalsīgi varētu 
grozīt noteiktus Līguma noteikumus, pirms tam saņemot atļauju no dalībvalstu 
parlamentiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 70
2.a punkts (jauns)

2.a prasa Padomei precizēt, kā tieši protokols par dalībvalstu parlamentu nozīmi 
pastiprinās Eiropas Savienības tiesību aktu demokrātisku kontroli salīdzinājumā ar 
pašreiz spēkā esošu līdzvērtīgu protokolu (Nr. 13), kas pievienots Amsterdamas 
līgumam, neskarot noteikumus par dalībvalstu parlamentiem nosūtītās informācijas 
saturu un parlamentu sadarbības zināmu paplašināšanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 71
2.b punkts (jauns)

2.b lai noteiktu parlamentārās pārbaudes apjomu dalībvalstu ministru lēmumiem 
Eiropas Savienības līmenī, prasa Padomei precizēt, kādas bez nominālajām 
pilnvarām ir tās faktiskās pilnvaru robežas likumdošanas procesā attiecībā uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. pantu (bijušais EKL 250. pants);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 72
2.c punkts (jauns)

2.c prasa Padomei precizēt, vai Protokola par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 7. panta 2. punktā izmantotais termins 
„pārskatīt” („Ja pamatotie atzinumi par Eiropas leģislatīvā akta projekta 
neatbilstību subsidiaritātes principam pārstāv vismaz vienu trešdaļu no visām 
valstu parlamentu un to palātu nodotajām balsīm, ņemot vērā 1. punkta otro 
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daļu, tad projekts ir jāpārskata”) ir jāsaprot kā aicinājums vai pienākums 
pārskatīt leģislatīvo projektu, kuru vismaz viena trešdaļa no visiem dalībvalstu 
parlamentiem ir atzinusi par subsidiaritātes principam neatbilstīgu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 73
2.d punkts (jauns)

2.d prasa Padomei precizēt, vai dalībvalstu parlamentu agrīnās brīdināšanas 
procedūru piemēro, kā tas saprotams no teksta, tikai subsidiaritātes 
jautājumiem un no tās izslēdz proporcionalitātes jautājumus, par spīti 
proporcionalitātes ievērojamai politiskajai nozīmei un protokola 
nosaukumam („Protokols par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes 
principa piemērošanu „);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 74
3. punkta virsraksts

Lielākas tiesības un skaidrība pilsoņiem (gan vīriešiem, gan sievietēm)

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 75
3. punkta ievads

3. atzinīgi vērtē to, ka pēc šo uzlabojumu īstenošanas palielināsies pilsoņu (gan vīriešu, 
gan sieviešu) tiesības:

Or. de
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 76
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; Padome tomēr varētu precizēt, vai minētā 
harta, tāpat kā Eiropas Savienības tiesību akti, ir pārāka par dalībvalsts tiesību 
aktiem, tostarp konstitucionālajiem tiesību aktiem, vairākus gadsimtus vecām 
pamattiesībām, kas aizsargātas Īrijas un Apvienotās Karalistes precedenta tiesībās, 
un tiesību deklarācijām valstīs ar rakstītu konstitūciju, un vai līdz ar to Eiropas 
Savienības Tiesai ir uzdevums tiesību aktu pretrunu gadījumā par galvenajiem 
izvirzīt šīs hartas noteikumus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 77
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; Padome varētu precizēt 2. panta („tiesības 
uz dzīvību”) juridisko spēku, jo dalībvalstīm šajā jomā ir ļoti atšķirīga ētiskā, 
filosofiskā un sociālā attieksme; Padome varētu norādīt, vai lēmumu par to, kad 
sākas cilvēka dzīvība — no ieņemšanas vai dzimšanas brīža —, un ētiskos 
nosacījumus tam, lai to pārtrauktu ar eitanāzijas palīdzību, neatkarīgi saskaņā ar 
savām tradīcijām pieņem dalībvalstis vai to kopīgi visai Eiropas Savienībai nosaka 
Eiropas Savienības Tiesa;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 78
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; aicina Padomi precizēt, kā Eiropas 
Savienības Tiesa vērtēs 7. pantā minēto jēdzienu „dalībvalstu kopīgās 
konstitucionālās tradīcijas” jautājumos, kuros dalībvalstu tiesību akti atšķiras;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 79
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; aicina Padomi konkrēti pamatot Eiropas 
Savienības Tiesas pienākumu interpretēt šo hartu, „ievērojot paskaidrojumus”, kas 
tajā minēti, atgādinot, ka šiem „paskaidrojumiem” nav saistoša juridiska spēka, tie 
ir īsi, izstrādāti neoficiālās sanāksmēs un ka Konventa prezidijs tos ir apstiprinājis 
bez īpašām debatēm;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 80
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; savukārt dalībvalstīm piešķirtās 
„izvērtēšanas pilnvaras” ierobežo hartā minētās tiesības, kā to Lielās palātas 
2006. gada 27. jūnija spriedumā ir konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa (C-540-03, 
Parlaments pret Padomi);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 81
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; Padome varētu precizēt 1. panta („cilvēka 
cieņa”) un 3. panta (”tiesības uz personas neaizskaramību”) darbības jomu, 
norādot, vai šie noteikumi rada juridisko pamatu tiesvedībai par aborta veikšanas 
tiesību, pašnāvības veikšanas tiesību un eitanāzijas veikšanas tiesību atzīšanu;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 82
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; aicina Padomi precizēt, vai Pamattiesību 
hartā iekļautās tiesības, kas līdz šim ir bijušas dalībvalstu pārziņā, piemēram, 
nāvessoda aizliegums (2. pants) vai tiesības rīkot streiku (28. pants), nozīmē šo 
pilnvaru nonākšanu Eiropas Savienības pārziņā vai arī to pieminēšana ir pilnīgi 
deklaratīva un tam nav saistoša juridiska spēka;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 83
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; aicina Padomi precizēt, vai Pamattiesību 
hartā iekļautās tiesības, kas līdz šim ir bijušas dalībvalstu pārziņā, piemēram, 
nāvessoda aizliegums (2. pants) vai tiesības rīkot streiku (28. pants), nozīmē šo 
pilnvaru nonākšanu Eiropas Savienības pārziņā vai arī to pieminēšana ir pilnīgi 
deklaratīva un tam nav saistoša juridiska spēka;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 84
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; ņemot vērā ievērojamo pilnvaru apjomu, 
kuras ekskluzīvi vai citādi piešķirtas Eiropas Savienības iestādēm, un Eiropas 
Savienības tiesību aktu, tostarp Pamattiesību hartas, pārākumu, Padome varētu 
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precīzi norādīt tās dalībvalstu pilnvaras, uz kurām neattiecas Pamattiesību harta;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 85
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; aicina Padomi precizēt 5.b panta darbības 
jomu, kas paredz, ka Eiropas Savienība apkaro visa veida diskrimināciju, jo īpaši 
„reliģijas vai pārliecības dēļ”, lai gan dalībvalstu tiesību akti, kas Eiropas 
Savienībai ir jāņem vērā, paredz īpašu statusu kādai noteiktai reliģijai — piemēram, 
Apvienotajā Karalistē tas ir anglikānisms — , vai plašākā nozīmē ietver 
apgalvojumus, kurus Eiropas Savienība pagaidām nenosakāmu iemeslu dēļ 
uzskatītu par „diskriminējošiem”;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 86
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; aicina Padomi norādīt, vai Pamattiesību 
hartas 10. pantā („brīvība individuāli vai kolektīvi un publiski vai privāti paust 
ticību vai pārliecību ar kulta, izglītošanas, prakses un ceremoniju palīdzību”) 
formulējums „publiski” nozīmē arī „valsts dienestā”;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 87
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
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tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; aicina Padomi norādīt, vai Līguma 
1.a pants un Pamattiesību hartas 21. un 22. pants paredz īpašas „minoritāšu” 
tiesības, šajā jomā īpaši veicamus pasākumus vai arī tas vienkārši ir aicinājums 
ievērot šo cilvēku tiesības tādā pašā mērā kā tiek ievērotas pārējo cilvēku tiesības;
interpretācijas izvēle noteiks to, vai spēku zaudēs svarīgi dalībvalstu konstitucionālie 
noteikumi;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 88
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem; Padome varētu likvidēt pretrunas starp 
Pamattiesību hartas 53. pantu un šai hartai paredzēto etalona lomu Eiropas 
Savienības Tiesā, kuras īstenotā hartas interpretācija būs galīga un bez tiesībām 
pārsūdzēt, lai arī tas būtu pretrunā „cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kas atzītas 
(..) dalībvalstu konstitūcijās”;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 89
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas (kurā papildus cilvēktiesībām minētas arī sociālās tiesības un 
kuru var pārsūdzēt) saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 90
3. punkta a) apakšpunkts

a) (svītrojums) ES Pamattiesību harta kļūst juridiski saistoša; tā nosaka visas pilsoņu, 
politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības un Eiropas Savienības pilsoņiem sniedz 
juridisko drošību, garantējot, ka visiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un visiem 
pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES tiesību akti, ir jāatbilst 
šiem standartiem;

Or. el

Grozījumu iesniedza Íñigo Méndez de Vigo

Grozījums Nr. 91
3. punkta a) apakšpunkts

a) ES Pamattiesību hartas saistošā statusa atzīšana nozīmē, ka visiem Eiropas Savienības 
tiesību aktiem un visiem pasākumiem, kurus veic ES iestādes vai kuru pamatā ir ES 
tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem, turklāt ievērojot subsidiaritātes principu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 92
3. punkta b) apakšpunkts

b) Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai (svītrojums) 
pašu Eiropas Savienību tāpat kā tās dalībvalstis pakļaus ārējai uzraudzībai pilsoņu 
pamattiesību ievērošanas jomā; tomēr pievienojoties ir jāsaņem pietiekamas 
garantijas par šīs konvencijas īstenošanas nolūkos izveidoto tiesu iestāžu 
neatkarību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 93
3. punkta b) apakšpunkts

b) Eiropas Savienība pievienosies Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, kuras noteikumi, 
kas papildina Pamattiesību hartu, paredz, ka Eiropas Savienība attiecinās uz sevi 
ārēju uzraudzību pilsoņu pamattiesību ievērošanas jomā tāpat kā dalībvalstu līmenī;

Or. el

Grozījumu iesniedza Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 94
3. punkta b) apakšpunkts

b) Eiropas Savienībai ir jāiesniedz pieteikums par pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijai, tādējādi attiecinot uz sevi ārēju uzraudzību pilsoņu pamattiesību 
ievērošanas jomā tāpat kā dalībvalstu līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Klaus Hänsch

Grozījums Nr. 95
3. punkta c) apakšpunkts

c) jauni noteikumi sekmēs pilsoņu un apvienību (svītrojums) dalību Eiropas Savienības 
centienos; tie arī veicinās dialogu ar sociālajiem partneriem, Baznīcām, reliģiskajām 
kopienām un nekonfesionālajām organizācijām;

Or. de

Grozījumu iesniedza Íñigo Méndez de Vigo

Grozījums Nr. 96
3. punkta c) apakšpunkts

c) jauni noteikumi sekmēs pilsoņu, apvienību un pilsoniskās sabiedrības dalību Eiropas 
Savienības centienos; tie arī veicinās dialogu ar sociālajiem partneriem, Baznīcām, 
reliģiskajām kopienām un nekonfesionālajām organizācijām;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 97
3. punkta c) apakšpunkts

c) jauni noteikumi sekmēs pilsoņu (gan vīriešu, gan sieviešu), apvienību un pilsoniskās 
sabiedrības dalību Eiropas Savienības centienos; tie arī veicinās dialogu ar sociālajiem 
partneriem, Baznīcām, reliģiskajām kopienām un nekonfesionālajām organizācijām;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 98
3. punkta d) apakšpunkts

d) Eiropas pilsoņu iniciatīvas ieviešana ļaus pilsoņiem iesniegt priekšlikumus par 
jautājumiem, kuru sakarā viņi uzskata, ka „Līgumu īstenošanai ir nepieciešams” 
Eiropas Savienības tiesību akts; Padomei vajadzētu norādīt Komisijas pienākumus 
pēc šāda priekšlikuma saņemšanas, kuru iesniedzis vismaz viens miljons pilsoņu 
atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 8.B pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 21. pantā minētajiem nosacījumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 99
3. punkta d) apakšpunkts

d) Eiropas pilsoņu iniciatīvas ieviešana ļaus pilsoņiem iesniegt priekšlikumus par 
jautājumiem, kuru sakarā viņi uzskata, ka „Līgumu īstenošanai ir nepieciešams” 
Eiropas Savienības tiesību akts; Padomei vajadzētu norādīt, vai par pilsoņu iniciatīvu 
var uzskatīt tiesību akta priekšlikumu, ko iesnieguši vienas vai vairāku dalībvalstu 
parlamenti, kuri pārstāv desmitiem miljonu pilsoņu, vai arī dalībvalstu 
parlamentiem arī turpmāk ir jāpaliek bez jebkādām likumdošanas iniciatīvas 
tiesībām;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 100
3. punkta d) apakšpunkts

d) Eiropas pilsoņu iniciatīvas ieviešana ļaus pilsoņiem (gan vīriešiem, gan sievietēm) 
iesniegt priekšlikumus par jautājumiem, kuru sakarā viņi uzskata, ka „Līgumu 
īstenošanai ir nepieciešams” Eiropas Savienības tiesību akts;

Or. de

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 101
3. punkta e) apakšpunkts

e) lielāka pilsoņu juridiskā aizsardzība — Eiropas Savienības Tiesas pilnvaras tiek 
paplašinātas brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, kā arī attiecībā uz Eiropas 
Padomes, Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Savienības struktūru izdotajiem 
dokumentiem, turklāt tiks sekmēta fizisku un juridisku personu pieeja tiesvedībai;

Or. el

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 102
3. punkta e) apakšpunkts

e) personām būs labāka pieeja Eiropas Savienības Tiesai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 103
Virsraksts pirms 4. punkta (jauns)

Vērtību un mērķu kodifikācija; pilnvaru piešķiršana
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Or. en

Grozījumu iesniedza Klaus Hänsch

Grozījums Nr. 104
4. punkts

4. atzinīgi vērtē to, ka Līgums skaidrāk un pārredzamāk nosaka visām dalībvalstīm 
kopīgās vērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienība, kā arī Eiropas Savienības 
mērķus un principus, kas ir tās darbības pamatā (svītrojums):

a) (svītrots)
(iekļauts jaunajā 4.a punktā)

b) (svītrojums) attiecībā uz augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu sekmē atbilstīgu 
sociālo aizsardzību, cīnās pret sociālo atstumtību, sekmē augstu izglītības, apmācības 
un veselības aizsardzības līmeni, novērš visus diskriminācijas veidus un (svītrojums)i 
veicina noturīgu attīstību un vides aizsardzību, tostarp centienus mazināt klimata 
pārmaiņas, kā arī aizsargā vispārējas nozīmes pakalpojumus; par Eiropas Savienības 
politikas mērķi ir apstiprināta sociālā un teritoriālā kohēzija;

c) (svītrots)
(iekļauts jaunajā 4.a punktā)

d) dalībvalstu solidaritātes klauzula pilsoņiem sniegs pārliecību, ka teroristu uzbrukuma, 
dabas vai cilvēku radītas katastrofas gadījumā dalībvalsts saņems atbalstu no visām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm;

e) (svītrots)
(iekļauts jaunajā 4.a punktā)

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 105
4. punkta a) apakšpunkts

a) skaidri definē Eiropas Savienības un dalībvalstu pilnvaras, ievērojot principu — ja 
Līgumos nav norādīts, ka konkrētais jautājums ir Eiropas Savienības kompetencē, tas 
paliek dalībvalstu kompetencē; aicina Padomi šo noteikumu precizēt, ņemot vērā 
Eiropas Savienības pilnvaru elastīgumu, jo īpaši Eiropas Savienības Tiesas 
teleoloģisko pieeju Līgumu interpretācijai, un to, ka dalībvalstīm nav veto tiesības 
noraidīt dokumentus, kas pārsniedz skaidri noteiktās Eiropas Savienības pilnvaras;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 106
4. punkta a) apakšpunkts

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 107
4. punkta b) apakšpunkts

b) Līgumā vairāk ir pievērsta uzmanība politikas virzieniem, no kuriem pilsoņi gūs tiešu 
labumu: jauni vispārēji piemērojami noteikumi, kas atbalsta augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, sekmē atbilstīgu sociālo aizsardzību, cīnās pret sociālo atstumtību, 
sekmē augstu izglītības, apmācības un veselības aizsardzības līmeni, novērš visus 
diskriminācijas veidus un veicina dzimumu līdztiesību, jauni noteikumi veicina 
noturīgu attīstību un vides aizsardzību, tostarp centienus mazināt klimata pārmaiņas, 
kā arī aizsargā vispārējas nozīmes pakalpojumus; par Eiropas Savienības politikas 
mērķi ir apstiprināta sociālā un teritoriālā kohēzija; lai palīdzētu sasniegt lielāko daļu 
no šiem mērķiem, kas ir atkarīgi no dalībvalstu ekonomiskās izaugsmes un 
labklājības, Padome varētu norādīt, vai un kā tā paredz pārtraukt pašreizējo dārgo 
valūtas maiņas kursa politiku un eiro pārvērtēšanu, kas bloķē gan algu 
palielinājumu, gan ātras izaugsmes atsākšanos; aicina Padomi vispārīgāk salīdzināt 
eiro zonas un pārējo dalībvalstu izaugsmes un bezdarba līmeņus, norādīt, vai tā līdz 
šim brīdim īstenoto ekonomikas un monetāro integrāciju uzskata par veiksmīgu vai 
neveiksmīgu, un līdz ar to informēt, vai tā plāno ļaut Eiropas Centrālajai bankai arī 
turpmāk īstenot tradicionālo monetāro vadību, kas koncentrējas uz inflācija 
ierobežošanu un kas neņem vērā dalībvalstu atšķirības, radot vēl lielāku 
nelīdzsvarotību; turklāt aicina Padomi norādīt, vai un kā Eiropas Savienība ir 
tiesīga īstenot represīvu tirdzniecības politiku situācijā, kad tai draud monetārais 
dempings;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 108
4. punkta b) apakšpunkts

b) Līgumā vairāk ir pievērsta uzmanība politikas virzieniem, no kuriem pilsoņi (gan 
vīrieši, gan sievietes) gūs tiešu labumu: jauni vispārēji piemērojami noteikumi, kas 
atbalsta augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu, sekmē atbilstīgu sociālo 
aizsardzību, cīnās pret sociālo atstumtību, sekmē augstu izglītības, apmācības un 
veselības aizsardzības līmeni, novērš visus diskriminācijas veidus un veicina dzimumu 
līdztiesību, jauni noteikumi veicina noturīgu attīstību un vides aizsardzību, tostarp 
centienus mazināt klimata pārmaiņas, kā arī aizsargā vispārējas nozīmes 
pakalpojumus; par Eiropas Savienības politikas mērķi ir apstiprināta sociālā un 
teritoriālā kohēzija;

Or. de

Grozījumu iesniedza Íñigo Méndez de Vigo

Grozījums Nr. 109
4. punkta b) apakšpunkts

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. es

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 110
4. punkta b) apakšpunkts

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. el

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 111
4. punkta c) apakšpunkts

c) beigsies neskaidrības jēdzienu „Eiropas Kopiena” un „Eiropas Savienība” lietošanā, jo 
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Eiropas Savienība kļūs par vienīgo juridisko personu un struktūrvienību; tā kā abos ar 
Lisabonas līgumu grozītajos Līgumos (LES un LESD) „Eiropas Kopienu” turpmāk 
dēvē par „Savienību”, Padome varētu norādīt, vai abos Līgumos runa iet par vienu 
un to pašu „Savienību”, un ja tā, tad paskaidrot, kāpēc tā ir saglabājusi divus 
atšķirīgus Līgumus, ja to saturs ir attiecīgi grozīts, lai tās varētu apvienot, kā to 
paredzēja noraidītais Konstitucionālais līgums, kuram atbilst šo Līgumu burts un 
gars (I. daļa: principi un III. daļa: noteikumi);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 112
4. punkta c) apakšpunkts

c) beigsies jēdzienu „Eiropas Kopiena” un „Eiropas Savienība” pielīdzināšana, jo 
Eiropas Savienība kļūs par vienīgo juridisko personu un struktūrvienību;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 113
4. punkta c) apakšpunkts

c) beigsies jēdzienu „Eiropas Kopiena” un „Eiropas Savienība” nodalīšana, jo Eiropas 
Savienība kļūs par vienīgo juridisko personu un struktūrvienību;

Or. de

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 114
4. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) savstarpējā atbalsta un palīdzības klauzula, ko piemēro gadījumos, ja dalībvalsts kļūst 
par bruņotas agresijas upuri savā teritorijā, pastiprina pilsoņu drošības sajūtu un 
veicina lielāku dalībvalstu sadarbību aizsardzības jomā;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 115
4. punkta d) apakšpunkts

d) dalībvalstu solidaritātes klauzula pilsoņiem sniegs pārliecību, ka teroristu uzbrukuma, 
dabas vai cilvēku radītas katastrofas gadījumā dalībvalsts saņems atbalstu no visām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm; aicina Padomi precizēt, vai minētās Eiropas 
Savienības solidaritātes klauzulas īstenošana, mobilizējot „tās rīcībā esošos 
līdzekļus”, tostarp „dalībvalstu piedāvātos militāros resursus”, tiks apvienota ar 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas un NATO pasākumiem un vai tādējādi 
varētu tikt izveidota integrēta eiroatlantiskā drošības sistēma, ko 1953. gadā 
paredzēja Eiropas Aizsardzības kopienas līgums;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 116
4. punkta d) apakšpunkts

d) dalībvalstu solidaritātes klauzula pilsoņiem (gan vīriešiem, gan sievietēm) sniegs 
pārliecību, ka teroristu uzbrukuma, dabas vai cilvēku radītas katastrofas gadījumā 
dalībvalsts saņems atbalstu no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

Or. de

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 117
4. punkta e) apakšpunkts

e) tas apliecina Eiropas Savienības institucionālās organizācijas īpatnību, kad dalībvalstis 
Eiropas Savienībai uztic noteiktas kompetences, kuras varētu labāk īstenot ar kopīgu 
mehānismu (svītrojums):

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 118
4. punkta e) apakšpunkta ievaddaļa

e) tas apliecina Eiropas Savienības institucionālās organizācijas īpatnību, kad dalībvalstis 
Eiropas Savienībai uztic noteiktas kompetences, kuras varētu labāk īstenot ar kopīgu 
mehānismu, un vienlaikus kliedē šaubas, pietiekami garantējot, ka Eiropas Savienība 
nekļūs par centralizētu, visas pilnvaras īstenojošu „pārvalsti” — lai arī ir izveidota 
vienota centralizēta struktūra ar juridiskas personas statusu, faktiski apvienoti 
Līgumi un kompetenču pīlāri, Eiropas Savienības Tiesai paredzēta neierobežota 
jurisdikcija, kas ir augstāka par dalībvalstu konstitucionālajām tiesām, 
„pārvalstiskotas” lēmumu pieņemšanas procedūras, daudzas fundamentālas 
dalībvalstu kompetences pārceltas Eiropas Savienības līmenī, tostarp pamattiesības, 
norādīts Eiropas Savienības tiesību aktu absolūts pārākums pār dalībvalstu tiesību 
aktiem, tostarp dalībvalstu konstitūcijām, kas ietekmē praktiski visas dzīves jomas 
un par ko lēmumu pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu;:

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 119
4. punkta e) apakšpunkta ievaddaļa

e) tas apliecina Eiropas Savienības institucionālās organizācijas īpatnību, (svītrojums) 
pietiekami garantējot, ka Eiropas Savienība nekļūs par centralizētu, visas pilnvaras 
īstenojošu „pārvalsti”:

Or. de

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 120
4. punkta e) apakšpunkta ievaddaļa

e) tas apliecina Eiropas Savienības institucionālās organizācijas īpatnību, kad dalībvalstis 
Eiropas Savienībai uztic noteiktas kompetences, kuras varētu labāk īstenot ar kopīgu 
mehānismu (svītrojums);

Or. de
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Grozījumu iesniedza Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Grozījums Nr. 121
4. punkta e) apakšpunkta ievaddaļa

e) tas apliecina Eiropas Savienības institucionālās organizācijas īpatnību, kad dalībvalstis 
Eiropas Savienībai uztic noteiktas kompetences, kuras varētu labāk īstenot ar kopīgu 
mehānismu (svītrojums);

Or. it

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 122
4. punkta e) apakšpunkta ievaddaļa

e) tas apliecina Eiropas Savienības institucionālās organizācijas īpatnību, kad dalībvalstis 
Eiropas Savienībai uztic noteiktas kompetences, kuras varētu labāk īstenot ar kopīgu 
mehānismu, un vienlaikus kliedē šaubas, pietiekami garantējot, (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 123
4. punkta e) apakšpunkta 1. ievilkums

– pienākums respektēt „dalībvalstu nacionālo identitāti, kas raksturīga to politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām”, 
kā arī „valstu galvenās funkcijas, tostarp nodrošinot valsts teritoriālo integritāti, 
uzturot likumību un kārtību un aizsargājot valsts drošību”; Padome varētu precizēt, 
vai Eiropas Savienības paziņojums, ka tā ievēro „nacionālo identitāti”, ietver vai 
neietver Eiropas Savienības dalībvalstu „nacionālās suverenitātes” ievērošanu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 124
4. punkta e) apakšpunkta 1. ievilkums

– pienākums respektēt „dalībvalstu nacionālo identitāti, kas raksturīga to politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām”, 
kā arī „valstu galvenās funkcijas, tostarp nodrošinot valsts teritoriālo integritāti, 
uzturot likumību un kārtību un aizsargājot valsts drošību”; Padome varētu precizēt, 
vai attiecībā uz dalībvalstu „pamatstruktūrām” citētās „vietējās un reģionālās 
pašvaldības”, kuras Eiropas Savienībai ir jārespektē, atspoguļo Eiropas Savienības 
gatavību ievērot dalībvalstu konstitucionālo tiesu jurisdikciju, kas garantē šo 
pašvaldību autonomiju, vai arī dalībvalstis vairs nebūs vienīgās Eiropas Savienības 
partneres un Eiropas Savienība uzņemsies nodibināt  tiešas un pastāvīgas attiecības 
ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 125
4. punkta e) apakšpunkta 1. ievilkums

– pienākums respektēt „dalībvalstu nacionālo identitāti, kas raksturīga to politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām”, 
kā arī „valstu galvenās funkcijas, tostarp nodrošinot valsts teritoriālo integritāti, 
uzturot likumību un kārtību un aizsargājot valsts drošību”; Padome varētu precizēt, 
vai dalībvalstu „likumības un kārtības” un „valsts drošības” uzturēšanā varētu 
nepiemērot Kopienas procedūras, ņemot vērā, ka pēc noteikuma par individuālu 
iniciatīvu svītrošanas (LES 67. panta 2. punkts) dalībvalstu iniciatīva šajā jomā 
turpmāk var būt tikai kolektīva, piedaloties vismaz vienai ceturtdaļai dalībvalstu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 126
4. punkta e) apakšpunkta 1. ievilkums

– pienākums respektēt „dalībvalstu nacionālo identitāti, kas raksturīga to politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām”, 
kā arī „valstu galvenās funkcijas, tostarp nodrošinot valsts teritoriālo integritāti, 
uzturot likumību un kārtību un aizsargājot valsts drošību”; Padome varētu precizēt, 
vai EKL vecā 64. panta 2. punkta jaunā redakcija, ar kuru izveido kolektīvi 
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pieņemtu aizsardzības mehānismu, nozīmē, ka ir vairs nav spēkā Šengenas 
konvencijā noteiktā dalībvalstu drošības klauzula, kas ļauj dalībvalstīm nopietna 
apdraudējuma gadījumā vienpusēji un īslaicīgi atsākt iekšējo robežkontroli; aicina 
Padomi norādīt iemeslus, kāpēc ir anulēta Šengenas drošības klauzula;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 127
4. punkta e) apakšpunkta 1. ievilkums

– pienākums respektēt „dalībvalstu nacionālo identitāti, kas raksturīga to politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām”, 
kā arī „valstu galvenās funkcijas, tostarp nodrošinot valsts teritoriālo integritāti, 
uzturot likumību un kārtību un aizsargājot valsts drošību”; Padome varētu precizēt, 
vai „valstu galvenās funkcijas”, jo īpaši „likumība un kārtība” kuras Eiropas 
Savienībai ir jāievēro, tā tomēr nevar pārņemt, pamatojoties uz Kopienas tiesību 
pamatprincipu, kā to, piemēram, 1997. gada 9. decembrī nolēma Eiropas Kopienu 
Tiesa (Komisija pret Franciju, Lieta Nr. C-265/95) t. s. „zemeņu kara” lietā, kurā, 
lai panāktu to pašu iznākumu, Eiropas Savienība tomēr paziņoja, ka ir šajā 
jautājumā kompetenta, to pamatojot ar apgalvojumu, ka šis jautājums attiecas uz 
preču brīvu kustību, lai gan bija skaidri redzams, ka runa iet par administratīvu 
pārkāpumu, uz ko attiecas likumības un kārtības uzturēšana;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 128
4. punkta e) apakšpunkta 1. ievilkums

– pienākums respektēt dalībvalstu nacionālo identitāti, kas raksturīga to politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām, 
kā arī valstu galvenās funkcijas, tostarp nodrošinot valsts teritoriālo integritāti, uzturot 
likumību un kārtību un aizsargājot valsts drošību (tekstā svītrotas pēdiņas);

Or. de
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 129
4. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

– piešķirto pilnvaru (Eiropas Savienības kompetences ir tikai tās, kuras dalībvalstis ir tai 
nodevušas), subsidiaritātes un proporcionalitātes principi; Padome varētu precizēt, vai 
termins „piešķirtās pilnvaras” ir jāsaprot burtiski, t. i., kā galīgu pārcelšanu, vai 
tomēr kā sinonīms „deleģētām pilnvarām”, kas nozīmē, ka dalībvalstis pilsoņu 
vārdā saglabā zināmu kontroli pār deleģētajām pilnvarām un to izmantošanu, kā arī 
iespēju saskaņā ar subsidiaritātes principu tās atdot atpakaļ dalībvalstīm, ja pieredze 
rādīs, ka Eiropas Savienība attiecīgajā jomā nevar būt efektīvāka par dalībvalstīm;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 130
4. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

– piešķirto pilnvaru (Eiropas Savienības kompetences ir tikai tās, kuras dalībvalstis ir tai 
nodevušas), subsidiaritātes un proporcionalitātes principi; Padome varētu precizēt, 
kāpēc uz „ekskluzīvajām” kompetencēm, kuras „piešķir” Eiropas Savienībai, 
neattiecas subsidiaritātes princips;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 131
4. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

– piešķirto pilnvaru (Eiropas Savienības kompetences ir tikai tās, kuras dalībvalstis ir tai 
nodevušas), subsidiaritātes un proporcionalitātes principi; Padome varētu precizēt 
proporcionalitātes principa darbības jomu un norādīt, kādā veidā tā piemērošana 
tiek demokrātiski kontrolēta, ņemot vērā, ka, par spīti protokola nosaukumam („par 
subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu”) tajā 
nepiedalās dalībvalstu parlamenti;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 132
4. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

– piešķirto pilnvaru (Eiropas Savienības kompetences ir tikai tās, kuras dalībvalstis ir tai 
nodevušas), subsidiaritātes un proporcionalitātes principi; Padome varētu precizēt, vai 
subsidiaritātes principa definīcijā ir netieši (nevis tieši) iekļauts demokrātijas 
pamatkritērijs; vai iespējami lielāka Eiropas Savienības efektivitāte salīdzinājumā 
ar dalībvalstīm faktiski ir atkarīga no Eiropas Savienības kompetenču 
demokrātiskās kontroles kvalitātes, kurai ir jābūt vismaz tikpat stingrai, cik 
demokrātiskai kontrolei dalībvalstu līmenī;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 133
4. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

– piešķirto pilnvaru (ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība iejaucas tikai tiktāl, cik to 
paredz kompetences, kuras dalībvalstis ir tai nodevušas), subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 134
4. punkta e) apakšpunkta 3. ievilkums

– pašas dalībvalstis piedalās Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas sistēmā un lemj 
par tās grozījumiem; aicina Padomi precizēt, vai formulējums „pašas dalībvalstis 
piedalās (..) lēmumu pieņemšanas sistēmā” atsaucas uz Padomes likumdošanas 
lomu, kuru stingri ierobežo Komisijas darbība, kurai pieder iniciatīvas monopols, 
kura brīvi nosaka normatīvās darbības materiālo apjomu un juridisko pamatu (līdz 
ar to Kopienas lēmumu pieņemšanas procesu), kura var viegli izvirzīt savus 
„priekšlikumus”, jo dalībvalstis tos var grozīt tikai ar vienbalsīgu lēmumu, kura 
opozīcijas gadījumā izmanto „skaldi un valdi” paņēmienus, saglabā Padomes 
tiesību aktu īstenošanas pilnvaras, pašai nosakot to, kas ir „nepieciešams” (kas ir 
pretrunā subsidiaritātes principam), kā arī īstenojot uzraudzību jo īpaši 
konkurences tiesību un represijas pilnvaru jomā, tieši uzliekot naudas sodus vai 
iesniedzot prasību Eiropas Savienības Tiesā;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 135
4. punkta e) apakšpunkta 3. ievilkums

– pašas dalībvalstis piedalās Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas sistēmā un lemj 
par tās grozījumiem; aicina Padomi precizēt, vai formulējums „pašas dalībvalstis 
piedalās lēmumu pieņemšanas sistēmā un lemj par tās grozījumiem” nozīmē to, ka 
dalībvalstis, kurām praktiski nav nekādu iespēju kontrolēt subsidiaritātes principu, 
vajadzības gadījumā varētu apstrīdēt Eiropas Savienības Tiesas darbību, ko tās vērtē 
kā savu atlikušo kompetenču pārkāpšanu — piemēram, EKL 308. panta intensīvu 
izmantošanu — vai Eiropas Savienības Tiesas paplašinātajās interpretācijas, kas 
attiecīgajā jomā maina lēmumu pieņemšanas procesu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 136
4. punkta e) apakšpunkta 3. ievilkums

– dalībvalstu kompetenču saglabāšana, lai pieņemtu iespējamus grozījumus Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu kompetenču sadalījumā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 137
4. punkta e) apakšpunkta 4. ievilkums

– apliecina dalībvalstu tiesības izstāties no Eiropas Savienības; Padome varētu precizēt, 
vai šīs federālo valstu konstitūcijām raksturīgās tiesības, kuras nepiemēro 
nekavējoties, var zaudēt spēku, ja divu gadu laikā, kas ir īsākais laika periods, cik 
ilgi pēc pieprasījuma iesniegšanas ir jānotiek izstāšanās sarunām, mainās attiecīgās 
dalībvalsts valdība;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 138
4. punkta e) apakšpunkta 4. ievilkums

– apliecina dalībvalstu tiesības izstāties no Eiropas Savienības; Padome varētu precizēt, 
vai tiesības izstāties no Eiropas Savienības nozīmē arī attiekšanos no eiro; ja tā, tad 
Padome varētu norādīt, kāda ir attiecīgā procedūra, lai attiektos no eiro un vai tādā 
gadījumā joprojām būtu spēkā iepriekšējās dalībvalstu deklarācijas par 
„neatsaucamu” valūtas kursa noteikšanu, izveidojot vienoto valūtu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 139
4. punkta e) apakšpunkta 4. ievilkums

– apliecina jebkuras dalībvalsts, kas to vēlas, tiesības izstāties no Eiropas Savienības;

Or. de

Grozījumu iesniedza Klaus Hänsch

Grozījums Nr. 140
4.a punkts (jauns)

4.a pauž atzinību par skaidrojumiem Līgumā attiecībā uz Eiropas Savienības 
organizāciju un struktūru, jo īpaši attiecībās ar dalībvalstīm:

a) beigsies neskaidrības jēdzienu „Eiropas Kopiena” un „Eiropas Savienība” 
lietošanā, jo Eiropas Savienība kļūs par vienīgo juridisko personu un 
struktūrvienību;
b) skaidri definētas Eiropas Savienības un dalībvalstu kompetences, ievērojot 
principu — vienīgās Eiropas Savienības kompetences ir tās, kuras dalībvalstis tai ir 
skaidri nodevušas; visas Eiropas Savienības kompetences ir norādītas Līgumos, 
pārējie jautājumi paliek dalībvalstu kompetencē;

c) tas apliecina Eiropas Savienības institucionālās organizācijas īpatnību, 
pietiekami garantējot, ka Eiropas Savienība nekļūs par centralizētu, visas pilnvaras 
īstenojošu „pārvalsti”:
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– visās jomās, kurās Eiropas Savienībai nav ekskluzīvu kompetenču, tās darbību 
ierobežo subsidiaritātes princips un proporcionalitātes princips;

– Eiropas Savienībai ir pienākums respektēt dalībvalstu nacionālo identitāti, kas 
raksturīga to politiskajām un konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp 
reģionālajām un vietējām pašvaldībām, kā arī valstu galvenās funkcijas, tostarp 
nodrošinot valsts teritoriālo integritāti, uzturot likumību un kārtību un aizsargājot 
valsts drošību;

– dalībvalstis joprojām piedalās Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā 
un izsaka viedokli par visiem Līgumu grozījumiem;

– apliecina dalībvalstu tiesības pēc to vēlēšanās  izstāties no Eiropas Savienības;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 141
5. punkta a) apakšpunkts

a) ievērojami palielināsies to politikas virzienu skaits, par kuriem dalībvalstis Padomē 
lems, balsojot ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis ar vienbalsīgu balsojumu, ļaujot 
Eiropas Savienībai ar divdesmit septiņām dalībvalstīm strādāt bez kavēšanās, ko 
izraisa veto tiesību izmantošana; Padome varētu nekavējoties publicēt pētījumu, kurā 
būtu minēta simulācija, ar kuru varētu novērtēt noteiktu kvalificētā vairākuma 
reformas ietekmi, lai visi dalībvalstu iedzīvotāji, jo īpaši to parlamentu deputāti, kuri 
aicināti ratificēt Līgumu, būtu attiecīgi informēti par vairākuma robežvērtībām 
salīdzinājumā ar pašreizējo balsu svērumu, ņemot vērā katras dalībvalsts balsu 
svērumu Eiropas Savienībā, kurā ir gan divdesmit septiņas, gan trīsdesmit 
dalībvalstis (gadījumā, ja pievienojas Horvātija, Maķedonija un Turcija), un 
iespējām pieņemt Komisijas priekšlikumus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 142
5. punkta a) apakšpunkts

a) (svītrojums) palielināsies to politikas virzienu skaits, par kuriem dalībvalstis Padomē 
lems, balsojot ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis ar vienbalsīgu balsojumu, ļaujot 
Eiropas Savienībai ar divdesmit septiņām dalībvalstīm strādāt bez kavēšanās, ko 
izraisa veto tiesību izmantošana;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 143
5. punkta b) apakšpunkts

b) jauna „dubultā vairākuma” sistēma atvieglos lēmumu pieņemšanu Padomē; prasa 
Padomei attiecībā uz otru dubultā vairākuma kritēriju precizēt, kas jāsaprot ar 
terminu „Eiropas Savienības iedzīvotāji”, kurš nozīmē iedzīvotājus kā tādus, bez 
atsaucēm uz tautu, šis vispārīgais apzīmējums aptver visus dalībvalsts 
iedzīvotājus — gan pilsoņus, gan tur pastāvīgi dzīvojošos ārvalstniekus — tas ir 
pārāk izplūdis, apstrīdams un to katrā dalībvalstī saprot savādāk;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 144
5. punkta b) apakšpunkts

b) jauna vienkāršota „dubultā vairākuma” sistēma (55 % dalībvalstu, kas pārstāv 65 % 
Eiropas Savienības iedzīvotāju) atvieglos lēmumu pieņemšanu Padomē, kad to 
piemēros 2014. gadā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 145
5. punkta c) apakšpunkts

c) Eiropadomes sešu mēnešu rotējošo prezidentūru aizstās ar tās locekļu vēlēta 
priekšsēdētāja amatu ar divarpus gadu pilnvaru termiņu, tādējādi ļaujot ieviest lielāku 
konsekvenci sanāksmju sagatavošanā un ar tām saistītajā rīcībā; Padome varētu 
precizēt, kā tiks risināti iespējamie konflikti staro Eiropadomes priekšsēdētāju un, 
no vienas puses, Komisijas priekšsēdētāju, ar kuru kopā ir jāsagatavo Padomes 
darbs, un, no otras puses, ārpolitikas Augsto pārstāvi un Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieku, kurš tāpat kā viņš pārstāvēs Eiropas Savienību ārpus tās robežām kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas jautājumos un noteiks šo politiku;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 146
5. punkta c) apakšpunkts

c) Eiropadomes sešu mēnešu rotējošo prezidentūru aizstās ar tās locekļu vēlēta 
priekšsēdētāja amatu ar divarpus gadu pilnvaru termiņu, tādējādi ļaujot ieviest lielāku 
konsekvenci sanāksmju sagatavošanā un ar tām saistītajā rīcībā; prasa Padomei 
norādīt, kā tā paredz nodrošināt nākamā priekšsēdētāja politiskās intereses, 
leģitimitāti un redzamību, ja tam nevar būt dalībvalsts mandāta, kas nozīmē, ka viņš 
nebūs valdības vadītājs un tādējādi nebūs tieši atbildīgs iedzīvotāju priekšā, un kā tā 
plāno nodrošināt to, ka šis priekšsēdētājs nebūs vienkārši Komisijas priekšsēdētāja 
līdzinieks;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 147
5. punkta c) apakšpunkts

c) Eiropadomes sešu mēnešu rotējošo prezidentūru aizstās ar tās locekļu vēlēta 
priekšsēdētāja amatu ar divarpus gadu pilnvaru termiņu, tādējādi ļaujot ieviest lielāku 
konsekvenci sanāksmju sagatavošanā un ar tām saistītajā rīcībā; prasa Padomei 
precizēt, vai „dalībvalsts” mandāta aizliegums ir arī jebkura „Eiropas Savienības” 
mandāta aizliegums, kā to paredzēja sākotnējā teksta redakcijā, kuru svītroja īsi 
pirms Konventa slēgšanas, un negatīvas atbildes gadījumā precizēt, vai Komisijas 
un Eiropadomes priekšsēdētājs nevarētu būt viena un tas pati persona;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 148
5. punkta c) apakšpunkts

c) Eiropadome kļūs par pilntiesīgu Eiropas Savienības iestādi, un tās sešu mēnešu 
rotējošo prezidentūru aizstās ar tās locekļu vēlēta priekšsēdētāja amatu ar divarpus 
gadu pilnvaru termiņu, tādējādi ļaujot ieviest lielāku konsekvenci sanāksmju 
sagatavošanā un nodrošināt darbības nepārtrauktību;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 149
5. punkta c) apakšpunkts

c) Eiropadomes sešu mēnešu rotējošo prezidentūru aizstās ar tās locekļu vēlēta 
priekšsēdētāja amatu ar divarpus gadu pilnvaru termiņu, tādējādi ļaujot ieviest lielāku 
konsekvenci sanāksmju sagatavošanā un ar tām saistītajā rīcībā, kā arī tās lēmumu un 
politikas īstenošanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 150
5. punkta d) apakšpunkts

d) Komisijas locekļu skaits no 2014. gada būs mazāks un atbildīs divām trešdaļām 
dalībvalstu skaita, tādējādi racionalizējot komisāru kolēģijas darbu, savukārt rotācijas 
sistēma nodrošinās līdzvērtīgas dalības iespējas visām dalībvalstīm; Padome varētu 
norādīt, kā dalībvalstīm varēs būtu vienlīdzīgas dalības iespējas un absolūti 
līdzvērtīgas attiecības ar Komisiju, ja tajā nebūs pārstāvētas visas dalībvalstis;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 151
5. punkta d) apakšpunkts

d) Komisijas locekļu skaits no 2014. gada būs mazāks un atbildīs divām trešdaļām 
dalībvalstu skaita, tādējādi palielinot Komisijas spēju rīkoties un skaidrāk norādot, 
ka komisāri pārstāv Eiropas Savienību, nevis savu dalībvalsti, savukārt rotācijas 
sistēma joprojām nodrošinās līdzvērtīgas dalības iespējas visām dalībvalstīm;

Or. de



AM\702096LV.doc 51/76 PE400.320v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Bronisław Geremek

Grozījums Nr. 152
5. punkta d) apakšpunkts

d) Komisijas locekļu skaits no 2014. gada būs mazāks un atbildīs divām trešdaļām 
dalībvalstu skaita, tādējādi racionalizējot komisāru kolēģijas darbu, savukārt rotācijas 
sistēma nodrošinās līdzvērtīgas dalības iespējas visām dalībvalstīm; tas palielinās 
Komisijas kolēģijas lomu kā vispārējo Eiropas Savienības interešu noteicējai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 153
5. punkta e) apakšpunkta ievaddaļa

e) (svītrojums) palielināsies Eiropas Savienības redzamība un spējas pasaules mērogā:

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 154
5. punkta e) apakšpunkta 1. ievilkums

– apvienos Eiropas Savienības Augstā pārstāvja un Eiropas Komisijas Ārlietu komisāra 
amatus, kas iepriekš ir pārklājušies un radījuši neskaidrības, izveidojot amatu 
„Komisijas priekšsēdētāja vietnieks/Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas jomā”; šis Augstais pārstāvis vadīs Padomes ārlietu ministru sanāksmes un 
pārstāvēs Eiropas Savienību tajos jautājumos, kuros tai ir kopēja nostāja, tādējādi 
nodrošinot saskaņotu ES ārējo darbību veikšanu; Padome varētu precizēt, kuras 
iestādes priekšā būs atbildīgs Augstais pārstāvis un kā tas nodrošinās Eiropas 
Savienības „ārējās darbības konsekvenci”, ja radīsies nesaskaņās ar Padomi un/vai 
Eiropadomes priekšsēdētāju un/vai Komisiju, kurā tas uzņemsies lielāko pienākumu 
daļu attiecībā uz starptautiskajām sarunām (vides aizsardzība, kosmosa izpēte, 
enerģētika, tirdzniecības politika, imigrācija un personu pārvietošanās), un kurš —
Augstais pārstāvis vai Eiropadomes priekšsēdētājs — pārstāvēs Eiropas Savienību 

ārpus tās robežām;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 155
5. punkta e) apakšpunkta pirmais ievilkums

– apvienos Eiropas Savienības Augstā pārstāvja un Eiropas Komisijas Ārlietu komisāra 
amatus, kas iepriekš ir pārklājušies un radījuši neskaidrības, izveidojot amatu 
„Komisijas priekšsēdētāja vietnieks/Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas jomā”; šis Augstais pārstāvis vadīs Padomes ārlietu ministru sanāksmes un 
pārstāvēs Eiropas Savienību tajos jautājumos, kuros tai ir kopēja nostāja, tādējādi 
nodrošinot saskaņotu ES ārējo darbību veikšanu; Padome varētu norādīt, vai, 
īstenojot iecerēto kopējo ārpolitiku un Eiropas Savienībai piešķirot juridiskas 
personas statusu, kas to padarīs par pilntiesīgu starptautiskās politikas dalībnieci, tā 
plāno ņemt vērā Eiropas Parlamenta ziņojumā (A5 0480/2003) par Eiropas 
Savienības un ANO attiecībām paustos ieteikumus Eiropas Savienībai piešķirt 
pastāvīgu vietu ANO Drošības padomē, kas novestu pie Francijas un Apvienotās 
Karalistes pastāvīgās vietas likvidēšanas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 156
5. punkta e) apakšpunkta 1. ievilkums

– apvienos Eiropas Savienības Augstā pārstāvja un Eiropas Komisijas Ārlietu komisāra 
amatus, kas iepriekš ir pārklājušies un radījuši neskaidrības, izveidojot amatu 
„Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā”; šis Augstais 
pārstāvis būs Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un vadīs Padomes ārlietu ministru 
sanāksmes (svītrojums), tādējādi nodrošinot saskaņotu ES ārējo darbību veikšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 157
5. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

– tiks izveidots vienots Ārējās darbības dienests, ko veidos iestāžu un dalībvalstu 
diplomātisko dienestu ierēdņi un kas darbosies priekšsēdētāja vietnieka/Augstā 
pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā pārziņā, nodrošinās saskaņotu 
ES ārējo darbību veikšanu; Padome varētu norādīt, vai tā paredz piemērot sankcijas 
par titula „vēstnieks” izmantošanu vai, tieši pretēji, to legalizēt, ņemot vērā, ka to, 
par nožēlu valsts vēstniekiem, nepamatoti lieto daudzas Komisijas delegācijas visā 
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pasaulē;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 158
5. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

– tiks izveidots vienots Ārējās darbības dienests, ko veidos iestāžu un dalībvalstu 
diplomātisko dienestu ierēdņi un kas darbosies priekšsēdētāja vietnieka/Augstā 
pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā pārziņā, nodrošinās saskaņotu 
ES ārējo darbību veikšanu; Padome varētu norādīt, vai šis diplomātiskais dienests, 
kurā sākotnēji varētu būt aptuveni 7000 darbinieku un kurš hierarhiski būs 
augstāks par dalībvalstu diplomātiskajiem dienestiem, tiem piešķirs tikai atbalsta 
funkcijas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Elmar Brok

Grozījums Nr. 159
5. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

– vienots Ārējās darbības dienests, kuru Padome var izveidot tikai ar Komisijas 
piekrišanu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, kuru vadīs Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks/Augstais pārstāvis un kurš nodrošinās saskaņotu Eiropas 
Savienības ārpolitikas izstrādi un īstenošanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 160
5. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

– tiks izveidots vienots Ārējās darbības dienests, ko veidos iestāžu un dalībvalstu 
diplomātisko dienestu ierēdņi un kas darbosies (svītrojums) Augstā pārstāvja kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas jomā pārziņā, un kas arī nodrošinās saskaņotu ES 
ārējo darbību veikšanu;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 161
5. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

– tiks izveidots vienots Ārējās darbības dienests, ko veidos Komisijas un Padomes un 
dalībvalstu diplomātisko dienestu ierēdņi un kas darbosies priekšsēdētāja 
vietnieka/Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā pārziņā, 
nodrošinās saskaņotu ES ārējo darbību veikšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 162
5. punkta e) apakšpunkta 2. ievilkums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. el

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 163
5. punkta e) apakšpunkta 3. ievilkums

– tiks nodrošināta lielāka ES spēja veidot kopīgas struktūrvienības drošības un 
aizsardzības politikas jomā, vienlaikus nodrošinot vajadzīgo elastību, lai ņemtu vērā 
dažādās pieejas un tradīcijas dalībvalstīs šādu jautājumu risināšanā; Padome varētu 
precizēt, vai  jaunajiem „kopējās drošības un aizsardzības politikas” noteikumos 
aizsardzība joprojām ir dalībvalsts kompetencē, jo tas šajā tekstā nav skaidri 
noteikts, kas ir ļoti svarīgi, piemēram, jautājumā par aizsardzību pret kodolieročiem, 
kam ir izšķiroša nozīme laikā, kad norit konflikts;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 164
5. punkta e) apakšpunkta 3. ievilkums

– tiks nodrošināta lielāka ES spēja veidot kopīgas struktūrvienības drošības un 
aizsardzības politikas jomā, vienlaikus nodrošinot vajadzīgo elastību, lai ņemtu vērā 
dažādās pieejas un tradīcijas dalībvalstīs šādu jautājumu risināšanā; Padome varētu 
norādīt, kā drošības un aizsardzības politika, par kuru joprojām ir jābalso 
vienbalsīgi, var būt „neatņemama kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
sastāvdaļa”, ja lēmumus par šo politiku arvien biežāk pieņem ar kvalificētu 
vairākumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 165
5. punkta e) apakšpunkta 3. ievilkums

– tiks nodrošināta lielāka ES spēja veidot kopīgas struktūrvienības drošības un 
aizsardzības politikas jomā, vienlaikus nodrošinot vajadzīgo elastību, lai ņemtu vērā 
dažādās pieejas un tradīcijas dalībvalstīs šādu jautājumu risināšanā; Padome varētu 
norādīt, kā Eiropas Parlaments var veikt parlamentāro kontroli politikā, kas  
noteikti ir dalībvalstu kompetencē un kas būtiski atšķiras katrā dalībvalstī, ja tekstā 
nav minēta dalībvalstu parlamentu loma un draud izzust Rietumeiropas Savienības 
parlamentārā asambleja;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 166
5. punkta e) apakšpunkta 3. ievilkums

– tiks nodrošināta lielāka ES spēja veidot kopīgas struktūrvienības drošības un 
aizsardzības politikas jomā, jo īpaši iekļaujot solidaritātes klauzulu, kas paredz, ka 
gadījumos, kad dalībvalsts kļūst par bruņotas agresijas upuri savā teritorijā, 
pārējām dalībvalstīm tai ir jāsniedz atbalsts un palīdzība ar visiem to rīcībā 
esošajiem līdzekļiem saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas hartas 51. pantu, 
neskarot noteiktu dalībvalstu drošības un aizsardzības politikas specifiku;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 167
5. punkta f) apakšpunkts

f) tiks precizētas atšķirības starp likumdošanas un izpildes instrumentiem, jauna deleģēto 
tiesību aktu definīcija ļaus vienkāršot un racionalizēt Eiropas Savienības tiesību aktus;
Padome varētu precizēt „dalībvalstu kontroles mehānismus, kas attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu”, ņemot vērā, ka dalībvalstīm, veicot 
īstenošanas pasākumu kontroli, nav „atsaukšanas tiesību”, ka Padomei ir 
„pietiekami jāpamato” īstenošanas pilnvaras, ko tā vēlas paturēt, un ka jo īpaši 
lēmumus par „komitoloģijas” noteikumiem pieņem ar balsu vairākumu koplēmumā 
ar Eiropas Parlamentu, kas visdrīzāk vājinās dalībvalstu īstenotos kontroles 
mehānismus, kas attiecas uz īstenošanas pasākumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 168
5. punkta f) apakšpunkts

f) sans objet en français

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 169
5. punkta g) apakšpunkts

g) tiks atcelta pīlāru struktūra, ļaujot labāk saskaņot darbības dažādās Eiropas Savienības 
jomās, izmantojot vienkāršotus mehānismus un instrumentus, kaut gan ārlietu un 
drošības politikas jomā tiek paredzētas īpašas procedūras; Padome varētu norādīt, vai 
pīlāru apvienošana un lēmumu pieņemšanas procedūru vienādošana, kas 
automātiski paplašinās Eiropas Savienības Tiesas jurisdikciju visās Līguma jomās, 
tostarp KĀDP, tomēr saglabā noteiktus izņēmumus — likumību un kārtību, valsts 
iekšējo drošību — , kuri neietilps Eiropas Savienības Tiesas, kas ir augstākā tiesa 
subsidiaritātes jomā, jurisdikcijā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 170
5. punkta g) apakšpunkts

g) tiks atcelta pīlāru struktūra, ļaujot (svītrojums) īstenot darbības dažādās Eiropas 
Savienības jomās, izmantojot kopējus vienkāršotus mehānismus un instrumentus, kaut 
gan ārlietu un drošības politikas jomā tiek paredzētas īpašas procedūras;

Or. de

Grozījumu iesniedza Íñigo Méndez de Vigo

Grozījums Nr. 171
5. punkta g) apakšpunkts

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. es

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 172
5. punkta h) apakšpunkts

h) darbībām tieslietu un iekšlietu jomā būs augstāki mērķi un efektīvākas procedūras; 
šajā jomā vairs neizmantos atsevišķus starpvaldību instrumentus un procedūras, bet 
gan juridisku kontroli, tādējādi ļaujot gūt faktiskus panākumus tieslietu, drošības un 
imigrācijas jomā; Padome varētu norādīt, vai, kopieniskojot „Brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpu”, kurā iekļauta politika, kas ir cieši saistīta ar katras Eiropas 
Savienības dalībvalsts iedzīvotāju ikdienas dzīvi un kura katrai dalībvalstij ir lielā 
mērā jākontrolē, tiks aizliegta jebkāda dažāda līmeņa un ģeogrāfiskā apjoma 
sadarbība ārpus Līgumiem (šāda sadarbība veiksmīgi ir tikusi īstenota pēdējo gadu 
laikā), jo īpaši četru dalībvalstu sodāmības reģistru apvienošana kopš 2004. gada, 
2005. gada 27. maija Prīmes līgums, saukts par paplašināto Šengenas līgumu, ko 
noslēdza septiņas dalībvalstis par ģenētisko datu, digitālo pirkstu nospiedumu, 
reģistrācijas datu un terorisma un nelegālās imigrācijas apkarošanas informācijas 
apmaiņu, vai arī regulārās „G6” dalībvalstu iekšlietu ministru sanāksmes, kas 
notiek kopš 2003. gada, lai sekmētu lēmumu pieņemšanu to dalībvalstu starpā, 
kurām ir līdzīga pieeja šiem jautājumiem;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 173
5. punkta h) apakšpunkts

h) darbībām brīvības, drošības un tieslietu (svītrojums) jomā būs augstāki mērķi un 
efektīvākas procedūras; šajā jomā vairs neizmantos atsevišķus starpvaldību 
instrumentus un procedūras, bet gan juridisku kontroli, tādējādi ļaujot gūt faktiskus 
panākumus tieslietu, drošības un imigrācijas jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 174
5. punkta i) apakšpunkts

i) ir skaidrāk noteikti Eiropas Savienības mērķi un kompetences klimata pārmaiņu, 
enerģētikas, kosmosa izpētes, tūrisma, sporta, sabiedrības veselības un civilās 
aizsardzības jomā; Padome vajadzētu precizēt, vai „dalītās kompetences” jomās, 
kurās dalībvalstis var rīkoties ar Eiropas Savienības atļauju, ietilpst jomas, kas nav 
minētas 2.C pantā, vispārīgāk — visas jomas, „kas neattiecas uz 2.B un 2.E pantos 
minētajām jomām”, piemēram, ekonomikas un nodarbinātības politika, kā arī 
kopējā ārpolitika un drošības politika, kas ar īpašiem nosacījumiem arī var būt 
„dalītās kompetences” joma;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 175
5. punkta i) apakšpunkts

i) ir paplašināti un skaidrāk noteikti Eiropas Savienības mērķi un kompetences tādās 
jomās kā klimata pārmaiņas, enerģētika, kosmosa izpēte, tūrisms, sports, 
intelektuālais īpašums, sabiedrības veselība, administratīvā sadarbība un civilās
aizsardzība;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo

Grozījums Nr. 176
5. punkta i) apakšpunkts

i) ir skaidrāk noteikti Eiropas Savienības mērķi un kompetences klimata pārmaiņu, 
bērnu tiesību, enerģētikas, kosmosa izpētes, tūrisma, sporta, sabiedrības veselības un 
civilās aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 177
5. punkta j) apakšpunkts

j) vairākās citās jomās varēs izmantot efektīvākas lēmumu pieņemšanas metodes, ja vien 
būs politiskā griba; Padome varētu norādīt, vai starp daudzajiem Līguma 
instrumentiem, kas paplašina Eiropas Savienības kompetenci, nepiemērojot 
parastās pārskatīšanas un dalībvalstu parlamentu oficiālās ratifikācijas procedūras 
(jo īpaši, 308. pantā minētā „Elastīguma” klauzula un vairākas „pārejas” 
klauzulas), ir kāds instruments, ko varētu izmantot, lai dalībvalstīm vajadzības 
gadījumā atdotu kompetences, kā to paredzēja 2001. gada decembra Lākenes 
deklarācija par Eiropas Savienības nākotni;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 178
5. punkta k) apakšpunkts

k) paredzētas lielākas iespējas noteikt elastīgus noteikumus gadījumos, kad ne visas 
dalībvalstis vēlas vai spēj vienlaicīgi īstenot noteiktus politikas virzienus; Padome 
varētu norādīt, no vienas puses, vai 10. pants par noteiktu dalībvalstu „ciešāku 
sadarbību” jomās, kas nav vai ir daļēji Eiropas Savienības kompetencē, attiecas arī 
uz aizsardzību, un, no otras puses, vai, par spīti tam, ka šāda sadarbība neattiecas uz 
ekskluzīvās kompetences jomām un ir galvenokārt paredzēta „integrācijas procesa 
stiprināšanai”, varētu īstenot dažāda līmeņa un ģeogrāfiskā apjoma sadarbību;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 179
5. punkta k) apakšpunkts

k) paredzētas lielākas iespējas noteikt elastīgus noteikumus gadījumos, kad ne visas 
dalībvalstis vēlas vai spēj vienlaicīgi īstenot noteiktus pasākumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 180
5. punkta k) apakšpunkts

k) tiek vairāk veicināta elastīgu noteikumu izmantošana, lai nodrošinātu lielāku 
sadarbības līmeni starp jaunajām dalībvalstīm, kas noteiktās jomās vēlas izstrādāt 
integrētāku kopējo politiku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 181
6. punkts

svītrots

Or. fr

Grozījumu iesniedza Klaus Hänsch

Grozījums Nr. 182
6. punkts

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Íñigo Méndez de Vigo

Grozījums Nr. 183
6. punkts

6. apzinās, ka daudzi nožēlo to, ka pēc Francijas un Nīderlandes referenduma, lai panāktu 
visu 27 dalībvalstu vienošanos, nācās:

– atteikties no konstitucionālās pieejas un tās noteiktiem aspektiem, piemēram, jauna, 
vienota un strukturēta teksta, skaidrākas likumdošanas instrumentu terminoloģijas, 
simboliem un Augstā pārstāvja amata pārdēvēšanu par „Ārlietu ministru”;

– atlikt svarīgu jaunā Līguma elementu īstenošanu, piemēram, Padomes jaunās 
balsošanas sistēmas stāšanos spēkā (kopā ar īpašiem noteikumiem par balsošanas 
atlikšanu, kas pazīstami ar nosaukumu „Janinas kompromiss”), un parastajā 
likumdošanas procedūrā noteiktās kompetences jomās iekļaut ierobežojošus 
mehānismus, piemēram, „avārijas bremzes”;

– Līgumā iekļaut vairākus pasākumus, kas ir īpaši paredzēti atsevišķu dalībvalstu 
interešu aizsardzībai, tostarp piekrišanas klauzulu („opt-in”) piemērošanas 
paplašināšana attiecībā uz AK un Īriju policiju sadarbības un krimināltiesību jomā, 
protokolu, ar ko paskaidro hartas ietekmi uz AK un Polijas tiesību aktiem un papildu 
deputāta vietas piešķiršanu Itālijai, atkāpjoties no degresīvās proporcionalitātes 
principa; 

– grozīt vairāku Līguma vai tam pievienoto deklarāciju punktu formulējumu ar 
nepamatoti negatīvu toni, kas radīja iespaidu par neuzticēšanos Eiropas Savienībai un 
tās iestādēm un tādējādi sniedza sabiedrībai kļūdainu priekšstatu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 184
6. punkta ievaddaļa

6. atgādina par vilšanos, ko sagādāja Konstitucionālā līguma noraidīšana 2004. gadā, 
un pauž nožēlu, ka dalībvalstis to uzskatīja par nepieciešamu, lai panāktu 
vienošanos;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Corien Wortmann-Kool

Grozījums Nr. 185
6. punkta ievaddaļa

6. apzinās, ka daudzi nožēlo to, ka pēc Francijas un Nīderlandes referenduma, vairāku 
dalībvalstu pausto bažu dēļ nācās:

Or. en

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 186
6. punkta ievaddaļa

6. atgādina par vilšanos, ko sagādāja Konstitucionālā līguma noraidīšana 2004. gadā, 
un norāda, ka Starpvaldību konferencei, lai panāktu jaunu vienošanos visu 27 
dalībvalstu starpā, nācās:

Or. en

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 187
6. punkta ievaddaļa

6. pauž vilšanos, ka Līgums par Konstitūciju Eiropai neguva vispārēju atbalstu un ka, 
lai panāktu visu 27 dalībvalstu vienošanos, nācās:

Or. pl

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 188
6. punkta ievaddaļa

6. apzinās (svītrojums), ka pēc Francijas un Nīderlandes referenduma, lai panāktu jaunu 
vienošanos visu 27 dalībvalstu starpā, nācās:

Or. de
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Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 189
6. punkta ievaddaļa

6. apzinās, ka daudzi, tostarp Eiropas Parlaments, nožēlo to, ka pēc Francijas un 
Nīderlandes referenduma, lai panāktu visu 27 dalībvalstu vienošanos, nācās:

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 190
6. punkta 1. ievilkums

– atteikties no konstitucionālās pieejas un tās noteiktiem aspektiem, piemēram, jauna, 
vienota un strukturēta teksta, skaidrākas likumdošanas instrumentu terminoloģijas, 
simboliem un Augstā pārstāvja amata pārdēvēšanu par „Ārlietu ministru”; tomēr 
atgādina, ka Eiropas Savienības Līgumos ir iekļauti konstitucionālas dabas 
noteikumi, kurus Eiropas Savienības Tiesa ir nosaukusi par „konstitucionālo 
pamathartu” (EKT 1986. gada 23. aprīļa spriedums „Zaļās partijas” lietā 294/83, 
Rec 1339) un pat „tiesiskas kopienas konstitucionālo hartu” (EKT 1991. gada 
14. decembra atzinums 1/91, Rec I-6079), un ka, neskatoties uz diviem 
"kosmētiskiem" grozījumiem, noraidītā 2004. gada Romas līguma teksts būtiski 
neatšķiras no 2007. gada Lisabonas līguma teksta;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 191
6. punkta 1. ievilkums

– atteikties no konstitucionālās pieejas un tās noteiktiem aspektiem, piemēram, Eiropas 
Savienības, kas pamatojas uz pilsoņu un dalībvalstu brīvprātības principa, jauna, 
vienota un strukturēta teksta, skaidrākas likumdošanas instrumentu terminoloģijas, 
Eiropas Savienības karoga un himnas iekļaušanas un Augstā pārstāvja amata 
pārdēvēšanas par „Ārlietu ministru”;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 192
6. punkta 1. ievilkums

– atteikties no skaidri konstitucionālās pieejas un tās noteiktiem aspektiem, piemēram, 
jauna, vienota un strukturēta teksta, skaidrākas likumdošanas instrumentu 
terminoloģijas, simboliem un Augstā pārstāvja amata pārdēvēšanu par „Ārlietu 
ministru”;

Or. en

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 193
6. punkta 1. ievilkums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. el

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 194
6. punkta 1. ievilkums

– atteikties no konstitucionālās pieejas un tās noteiktiem aspektiem, piemēram, jauna, 
vienota un strukturēta teksta, skaidrākas likumdošanas instrumentu terminoloģijas, 
simboliem un Augstā pārstāvja amata pārdēvēšanu par „Ārlietu ministru”; tomēr 
atgādina, ka, par spīti juridiskā pamata trūkumam Līgumos, Eiropas Savienības 
iestādes un dalībvalstis ikdienā arvien vairāk izmanto Eiropas Savienības simbolus 
(jo īpaši karogu un himnu), ka terminam „tiesību akts” ir konstitucionāla daba un 
ka bieži Komisijas locekļus komandējumos ārpus Eiropas Savienības dēvē par 
„ministriem”;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 195
6. punkta 1.a ievilkums (jauns)

– svītrot pirmo pantu, kas atsaucas uz dubulto Eiropas Savienības leģitimitāti, ko rada 
pilsoņu (gan vīriešu, gan sieviešu) un dalībvalstu vēlme kopīgi veidot savu nākotni;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jacek Protasiewicz

Grozījums Nr. 196
6. punkta 2. ievilkums

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 197
6. punkta 2. ievilkums

– atlikt svarīgu jaunā Līguma elementu īstenošanu, piemēram, Padomes jaunās 
balsošanas sistēmas stāšanos spēkā (kopā ar īpašiem noteikumiem, kas pamatojas uz
„Janinas kompromisu” un kas ļauj nelielai dalībvalstu daļai atlikt lēmuma 
pieņemšanu), un parastajā likumdošanas procedūrā noteiktās politikas jomās iekļaut 
ierobežojošus mehānismus, piemēram, „avārijas bremzes”, kas ļauj dalībvalstīm 
attiecīgo jautājumu nodot Eiropadomei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacek Protasiewicz

Grozījums Nr. 198
6. punkta 3. ievilkums

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 199
6. punkta 3. ievilkums

– Līgumā iekļaut vairākus pasākumus, kas ir īpaši paredzēti atsevišķu dalībvalstu 
interešu aizsardzībai, tostarp piekrišanas klauzulu („opt-in”) piemērošanas 
paplašināšana attiecībā uz AK un Īriju policiju sadarbības un krimināltiesību jomā, 
protokolu, ar ko paskaidro hartas ietekmi uz AK un Polijas tiesību aktiem un papildu 
deputāta vietas piešķiršanu Itālijai, atkāpjoties no degresīvās proporcionalitātes 
principa; tomēr nevajadzētu pārvērtēt šādu „pasākumu” iedarbību, atgādinot par 
sazaroto Eiropas Savienības tiesību aktu sistēmu un to, ka aptuveni 80 % no visiem 
dalībvalstīs piemērojamiem tiesību aktiem ir Eiropas Savienības tiesību akti, kā arī 
to, ka Eiropas Savienības tiesību akti ir absolūti pārāki par visiem dalībvalstu 
tiesību aktiem, tostarp konstitucionālajiem noteikumiem; turklāt Apvienotās 
Karalistes Apakšnama Eiropas lietu komitejas 2007. gada 9. oktobra ziņojums 
paredz, ka, ņemot vērā jaunākās tiesu prakses tendences, Eiropas Savienības Tiesa 
neizbēgami likvidēs „piekrišanas klauzulas” pasākumus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 200
6. punkta 3. ievilkums

– Līgumā iekļaut vairākus pasākumus, kas ir īpaši paredzēti atsevišķu dalībvalstu 
interešu aizsardzībai, tostarp noteikumus par piekrišanas klauzulas („opt-in”) 
piemērošanas paplašināšanu attiecībā uz AK un Īriju policiju sadarbības un 
krimināltiesību jomā, protokolu, ar ko ierobežo hartas piemērošanu AK un Polijas 
Republikā un Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam pievienotu juridiski 
nesaistošu deklarāciju par papildu deputāta vietas piešķiršanu Itālijai, atkāpjoties no 
Līgumā paredzētā degresīvās proporcionalitātes principa;

Or. de

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 201
6. punkta 3. ievilkums

– Līgumā iekļaut vairākus pasākumus, kas ir īpaši paredzēti atsevišķu dalībvalstu 
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interešu aizsardzībai, tostarp sarežģīto piekrišanas un attiekšanās klauzulu („opt-
in/opt-out”) attiecībā uz AK un Īriju piemērošanu visām Šengenas nolīguma jomām 
un brīvības, drošības un tiesiskuma telpai, protokolu, kas mēģina ierobežot hartas 
ietekmi uz AK un Polijas tiesību aktiem un papildu deputāta vietas piešķiršanu Itālijai, 
atkāpjoties no degresīvās proporcionalitātes principa;

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 202
6. punkta 3. ievilkums

– Līgumā iekļaut vairākus pasākumus, kas ir īpaši paredzēti atsevišķu dalībvalstu 
interešu aizsardzībai, tostarp piekrišanas klauzulu („opt-in”) piemērošanas 
paplašināšana attiecībā uz AK un Īriju policiju sadarbības un krimināltiesību jomā, 
protokolu, ar ko paskaidro hartas ietekmi uz AK un Polijas tiesību aktiem 
(svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Grozījums Nr. 203
6. punkta 3. ievilkums

– Līgumā iekļaut vairākus pasākumus, kas ir īpaši paredzēti atsevišķu dalībvalstu 
interešu aizsardzībai, tostarp piekrišanas klauzulu („opt-in”) piemērošanas 
paplašināšana attiecībā uz AK un Īriju policiju sadarbības un krimināltiesību jomā, 
protokolu, ar ko paskaidro hartas ietekmi uz AK un Polijas tiesību aktiem 
(svītrojums);

Or. it

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 204
6. punkta 4. ievilkums

– grozīt vairāku Līguma vai tam pievienoto deklarāciju punktu formulējumu ar 
nepamatoti negatīvu toni, kas radīja iespaidu par neuzticēšanos Eiropas Savienībai un 
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tās iestādēm un tādējādi sniedza sabiedrībai nepareizu priekšstatu; Eiropas Savienības 
dalībvalstu pilsoņi ir īpaši nobažījušies par to, ka paralēli Lisabonas līguma 
sarunām valdības vienojās neorganizēt referendumu, lai pilsoņi pārstrādāto 
konstitūcijas projektu nenoraidītu vēlreiz;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 205
6. punkta 4. ievilkums

– grozīt vairāku Līguma vai Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam pievienoto 
deklarāciju punktu formulējumus (svītrojums), kas radīja iespaidu par neuzticēšanos 
Eiropas Savienībai un tās iestādēm un tādējādi sniedza sabiedrībai nepareizu 
priekšstatu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 206
6. punkta 4. ievilkums

– grozīt vairāku Līguma vai tam pievienoto protokolu vai deklarāciju punktu 
formulējumu ar nepamatoti negatīvu toni, kas radīja iespaidu par neuzticēšanos
Eiropas Savienībai un tās iestādēm un tādējādi sniedza sabiedrībai nepareizu 
priekšstatu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Elmar Brok

Grozījums Nr. 207
6. punkta 4.a ievilkums (jauns)

– brīdina, ka Līguma īstenošanā (piemēram, nozīmīgu amatu piešķiršanā un Ārējās 
darbības dienesta īstenošanā) Padome var neņemt vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes likumīgās intereses;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Klaus Hänsch

Grozījums Nr. 208
6.a punkts (jauns)

6.a atgādina, ka tas arī pauda atzinību par 2004. gada Konstitucionālo līgumu, kas tika 
izstrādāts, panākot plašu un demokrātisku vienošanos, un ko vērtēja kā vēsturisku 
notikumu Eiropas Savienības izveidošanā par vēl demokrātiskāku, efektīvāku un 
pārskatāmāku organizāciju, un vēlējās, lai šo Līgumu pieņemtu; tā vietā pieņem 
Lisabonas līgumu, paužot pārliecību, ka attiecīgajā politiskajā situācijā tas ir 
labākais pamats Eiropas Savienības nepieciešamo reformu veikšanai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 209
7. un 8. punkts

Mainīt vietām 7. un 8. punktu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 210
7. un 8. punkts

Mainīt vietām 7. un 8. punktu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 211
7. un 8. punkts

Mainīt vietām 7. un 8. punktu.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Andreas Mölzer

Grozījums Nr. 212
7. punkts

7. uzskata, ka šis Līgums tikai tad nodrošinās stabilu un ilglaicīgu pamatu turpmākai 
Eiropas Savienības attīstībai, ja par to notiktu referendums visās dalībvalstīs, kas 
nodrošinātu visu Eiropas Savienības pilsoņu tiešu dalību šī lēmuma pieņemšanā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 213
7. punkts

(le paragraphe 7 devient le paragraphe 8)

7. uzskata, ka šis Līgums ir jauns un nepieciešams posms, lai apvienotu Eiropas 
Savienību;

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 214
7. punkts

7. uzskata, ka šis Līgums nodrošinās stabilu un ilglaicīgu pamatu turpmākai Eiropas 
Savienības attīstībai; tomēr uzsver savu vēlmi pienācīgi īstenot  jauno institucionālo 
pienākumu attiecībā uz turpmāko Eiropas Savienības attīstību, kas izriet no Līgumā 
minētajām Parlamentam piešķirtajām tiesībām ierosināt Līgumu grozījumus;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Bronisław Geremek

Grozījums Nr. 215
7. punkts

7. uzskata, ka šis Līgums nodrošinās piemērotu pamatu (svītrojums) Eiropas Savienības 
attīstībai; ierosina turpmāk ik pēc 10 gadiem, piemēram, Romas līguma 
parakstīšanas gadadienā 25. martā, sasaukt konventu, kura pienākums būtu izvērtēt 
Līgumu darbību un piemērošanu, lai tie labāk atbilstu ES pārbaudījumiem un 
uzdevumiem attiecīgajā laika posmā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 216
7. punkts

(le paragraphe 7 devient le paragraphe 8)

7. uzskata, ka šis Līgums nodrošinās stabilu (svītrojums) pamatu, kas nodrošinātu
turpmāku Eiropas Savienības attīstībai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Grozījums Nr. 217
7. punkts

7. uzskata, ka šis Līgums nodrošinās stabilu pamatu, paredzot iespējas Eiropas 
Savienības attīstībai nākotnē;

Or. it

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 218
7. punkts

7. uzskata, ka šis Lisabonas līgums nodrošinās stabilu un ilglaicīgu pamatu Eiropas 
Savienības paplašināšanai un padziļināšanai;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 219
8. punkts

8. noraida Līgumu un cer, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis darīs to pašu, ņemot 
vērā, ka tas apiet Francijas un Nīderlandes demokrātiski pausto noraidījumu un ka 
par šo Līgumu tik un tā vajadzēja notikt referendumam visās dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 220
8. punkts

8. atbalsta Līgumu un cer, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis spēs to ratificēt līdz 
2009. gada 1. janvārim, ar referendumu palīdzību iesaistot savus iedzīvotājus šajā 
nozīmīgajā Eiropas Savienības integrācijas procesā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Andreas Mölzer

Grozījums Nr. 221
8. punkts

8. neatbalsta ne šo Līgumu, ne tā īstenošanas noteikumus un pauž cerību, ka visas
Eiropas Savienības dalībvalstis rīkos referendumus par šo jautājumu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 222
8. punkts

8. atbalsta Līgumu un cer, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis spēs to ratificēt 



AM\702096LV.doc 73/76 PE400.320v01-00

LV

pietiekami īsā laikā, lai tas varētu stāties spēkā 2009. gada 1. janvārī;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 223
8. punkts

(le paragraphe 8 devient le paragraphe 7)

8. atbalsta Līgumu un cer, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis to laicīgi ratificēs, lai 
tas varētu stāties spēkā 2009. gada 1. janvārī;

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 224
8. punkts

8. atbalsta Līgumu un cer, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis laicīgi ratificēs, lai 
tas varētu stāties spēkā 2009. gada 1. janvārī;

Or. de

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 225
8. punkts

8. atbalsta Līgumu, uzverot nepieciešamību, lai visas Eiropas Savienības dalībvalstis to 
ratificētu līdz 2009. gada 1. janvārim;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 226
8.a punkts (jauns)

8.a atgādina, ka Lisabonas līgums Eiropas Parlamentam piešķir tiesības ierosināt 
turpmākos Līguma grozījumus un ka Eiropas Parlaments plānot to izmantot tad, 
kad tas būs vajadzīgs jaunu Eiropas Savienības pārbaudījumu risināšanai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 227
9. punkts

9. apzinās, ka Reformu līgums neizbēgami ir neskaidrāks un nepārskatāmāks par 
kodificētu līgumu, tomēr pauž cerību, ka drīz tiks publicēti atbilstīgi Lisabonas 
līgumam konsolidētie Līgumi, plašākā nozīmē — aptuveni 3000 lappuses ar spēkā 
esošajām primārajām tiesību normām, kas izriet no 18 Līgumiem un aktiem ar 
līdzvērtīgu juridisko spēku —, kas pilsoņiem nodrošinās skaidrāku Eiropas Savienības 
pamattekstu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 228
9. punkts

9. apzinās, ka Reformu līgums neizbēgami ir neskaidrāks un nepārskatāmāks par 
kodificētu līgumu, tomēr pauž cerību, ka drīz tiks publicēti atbilstīgi Lisabonas 
līgumam konsolidētie Līgumi, kas pilsoņiem nodrošinās skaidrāku Eiropas Savienības 
pamattekstu; līdz ar to prasa, lai drīzumā tiktu publicēti atbilstīgi Lisabonas līgumam 
konsolidētie Līgumi, kas pilsoņiem nodrošinās skaidrāku Eiropas Savienības 
pamattekstu

Or. de
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Grozījumu iesniedza Costas Botopoulos

Grozījums Nr. 229
9. punkts

9. apzinās, ka Reformu līgums neizbēgami ir neskaidrāks un nepārskatāmāks par 
kodificētu līgumu un prasa, lai ļoti drīz tiktu publicēti atbilstīgi Lisabonas līgumam 
konsolidētie Līgumi, kas pilsoņiem nodrošinās skaidrāku Eiropas Savienības 
pamattekstu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 230
9. punkts

9. apzinās, ka Reformu līgums neizbēgami ir neskaidrāks un nepārskatāmāks par 
kodificētu līgumu, tomēr pauž cerību, ka drīz tiks publicēti atbilstīgi Lisabonas 
līgumam konsolidētie Līgumi, kas pilsoņiem (gan vīriešiem, gan sievietēm) 
nodrošinās skaidrāku Eiropas Savienības pamattekstu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 231
10. punkts

10. atkārtoti prasa ES iestādēm un dalībvalstu iestādēm izmantot visus iespējamos 
līdzekļus, lai atbilstīgi godīgas sadarbības principiem skaidri un objektīvi informētu 
Eiropas Savienības pilsoņus par Līguma saturu; skaidra un objektīva informēšana jo 
īpaši nozīmē to, ka Līguma atbalstītāji un pretinieki var līdzvērtīgi iesaistīties 
publiskās debatēs, t.i., tiem ir jāpiešķir līdzvērtīgi līdzekļi un jānodrošina līdzsvarota 
parādīšanās plašsaziņas līdzekļos, pretēji tam, kas notika informēšanas kampaņā 
pirms 2005. gada referenduma;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 232
10. punkts

10. atkārtoti prasa ES iestādēm un dalībvalstu iestādēm izmantot visus iespējamos 
līdzekļus, lai atbilstīgi godīgas sadarbības principiem skaidri un objektīvi informētu 
Eiropas Savienības pilsoņus (gan vīriešus, gan sievietes) par Līguma saturu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 233
10.a punkts (jauns)

10.a atkārtoti prasa, lai demokrātijas nodrošināšanas nolūkos Lisabonas līgumā 
pārņemtie grozījumi tiktu publicēti arī Līgumu konsolidētās versijas veidā;

Or. en
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