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Grozījums Nr. 1
Elisabeth Jeggle

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka Eiropas Parlaments ir 
vienīgā demokrātiski ievēlētā Eiropas 
pilsoņu pārstāvības institūcija;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Esther Herranz García

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka KLP mērķi (EK 
Līguma 33. un 34. pants) Lisabonas 
līgumā netika mainīti un ka tie ir 
saglabāti identiski tiem sākotnējiem 
mērķiem, kas tika noteikti KLP sākumā;
uzskata, ka noteikumi lauksaimniecībai ir 
jāatjaunina, lai tiktu ņemta vērā pašreizējā 
situācija (otrā pīlāra ieviešana, lauku 
attīstība, kvalitāte, dzīvnieku labturība un 
vide);

3. uzskata, ka noteikumi lauksaimniecībai 
ir jāatjaunina, lai tiktu ņemta vērā 
pašreizējā situācija (otrā pīlāra ieviešana, 
lauku attīstība, kvalitāte, dzīvnieku 
labturība un vide);

Or. es

Grozījums Nr. 3
Elisabeth Jeggle

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka KLP mērķi (EK 3. pauž nožēlu par to, ka KLP mērķi (EK 



PE405.888v01-00 4/7 AM\721226LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Līguma 33. un 34. pants) Lisabonas līgumā 
netika mainīti un ka tie ir saglabāti 
identiski tiem sākotnējiem mērķiem, kas 
tika noteikti KLP sākumā; uzskata, ka 
noteikumi lauksaimniecībai ir jāatjaunina, 
lai tiktu ņemta vērā pašreizējā situācija 
(otrā pīlāra ieviešana, lauku attīstība, 
kvalitāte, dzīvnieku labturība un vide);

Līguma 33. un 34. pants) Lisabonas līgumā 
netika mainīti un ka tie ir saglabāti 
identiski tiem sākotnējiem mērķiem, kas 
tika noteikti KLP sākumā; uzskata, ka 
noteikumi lauksaimniecībai ir jāatjaunina, 
lai tiktu ņemta vērā pašreizējā situācija; 
uzsver arī, ka pārtikas ražošanai arī 
turpmāk jāpiešķir prioritāte, ņemot vērā 
pasaules pārtikas drošību un neaizmirstot 
par problēmām, kas saistītas ar 
enerģētikas drošību un vides aizsardzību;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Esther De Lange

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka KLP mērķi (EK 
Līguma 33. un 34. pants) Lisabonas līgumā 
netika mainīti un ka tie ir saglabāti 
identiski tiem sākotnējiem mērķiem, kas 
tika noteikti KLP sākumā; uzskata, ka 
noteikumi lauksaimniecībai ir jāatjaunina, 
lai tiktu ņemta vērā pašreizējā situācija 
(otrā pīlāra ieviešana, lauku attīstība, 
kvalitāte, dzīvnieku labturība un vide);

3. pauž nožēlu par to, ka KLP mērķi (EK 
Līguma 33. un 34. pants) Lisabonas līgumā 
netika paplašināti un ka tie ir saglabāti 
identiski tiem sākotnējiem mērķiem, kas 
tika noteikti KLP sākumā; uzskata, ka 
noteikumi lauksaimniecībai ir jāpaplašina, 
lai tiktu ņemta vērā pašreizējā situācija 
(otrā pīlāra ieviešana, lauku attīstība, 
kvalitāte, dzīvnieku labturība un vide);

Or. nl

Grozījums Nr. 5
Niels Busk, Jan Mulder

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu, ka pasākumus, kas 
minēti 37. panta 3. punktā, uz kuriem 
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iepriekš attiecās apspriežu procedūra, 
tagad var uzsākt Padome viena pati, 
neapspriežoties ar Parlamentu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Elisabeth Jeggle

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu, ka pasākumus, kas minēti 
37. panta 3. punktā, uz kuriem iepriekš 
attiecās apspriežu procedūra, tagad var 
uzsākt Padome viena pati, neapspriežoties 
ar Parlamentu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 7
Elisabeth Jeggle

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina nepieļaut, lai 37. panta 
3. punktā minētos pasākumus varētu 
pieņemt Padome viena pati, 
neapspriežoties ar Parlamentu;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nevienu no pašreizējiem 
Padomes aktiem nebūtu varējuši pieņemt, 
pamatojoties uz 37. akta 3. pantu, un tāpēc 
uzskata, ka šim punktam darbības lauks un 
iespējama piemērošana neeksistē;

8. uzskata, ka nevienu no pašreizējiem 
Padomes aktiem nebūtu varējuši pieņemt, 
pamatojoties uz 37. akta 3. pantu, un tāpēc 
uzskata, ka šim punktam darbības lauks un 
iespējama piemērošana nav derīga kā 
vispārējs pamats normatīviem aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Niels Busk, Jan Mulder

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīmē, ka komitoloģijas procedūras, kas 
pieņemtas, pamatojoties uz EK Līguma 
202. pantu, tiks atceltas; uzsver centrālo 
lomu, kādai ir jābūt Parlamentam attiecībā 
uz 249.C pantu, formulējot jaunu 
komitoloģijas sistēmu (t.i., pieņemot aktus 
saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru), it īpaši attiecībā uz komiteju 
lomu lauksaimniecības jomā;

9. atzīmē, ka komitoloģijas procedūras, kas 
pieņemtas, pamatojoties uz EK Līguma 
202. pantu, tiks atceltas; uzsver centrālo 
lomu, kādai ir jābūt Parlamentam attiecībā 
uz 249.C pantu, formulējot jaunu 
komitoloģijas sistēmu (t.i., pieņemot aktus 
saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru), it īpaši attiecībā uz komiteju 
lomu lauksaimniecības jomā; tāpēc uzsver 
nepieciešamību nodrošināt, lai 
Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komiteja būtu pārstāvēta iestāžu sarunās, 
kurās tiks formulēta jaunā komitoloģijas 
sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka Parlamenta specializētās 
komitejas ir pienācīgi jāiesaista 
notiekošajās diskusijās par nākamo 
komitoloģijas režīmu saskaņā ar 
Lisabonas Līgumu, lai atvieglotu vieglu 
pāreju no pašreizējās sistēmas uz 
jaunajiem noteikumiem; uzskata, ka ir 
jānodrošina parlamentāra kontrole pār 
deleģētajiem aktiem un īstenošanas 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Rosa Miguélez Ramos

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka jaunais Līgums attieksies 
uz visiem normatīvajiem priekšlikumiem, 
ko izskatīs laikā, kad tas stāsies spēkā;

Or. es
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