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Grozījums Nr. 1
Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā, ņemot vērā ziņojuma 
sagatavošanu par Eiropas Parlamenta 
jauno lomu un pienākumiem, īstenojot 
Lisabonas līgumu, Konstitucionālo 
jautājumu komiteja lūdza visām 
Parlamenta komitejām atbildēt uz diviem 
jautājumiem, kas iekļauti šīs komitejas 
sagatavotajā darba dokumentā;

A. tā kā, ņemot vērā ziņojuma 
sagatavošanu par Parlamenta potenciālo 
jauno lomu un pienākumiem, īstenojot 
Lisabonas līgumu, Konstitucionālo 
jautājumu komiteja lūdza visām 
Parlamenta komitejām atbildēt uz diviem 
jautājumiem, kas iekļauti šīs komitejas 
sagatavotajā darba dokumentā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka jautājumā par Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas politiskajām 
prioritātēm saistībā ar Līgumā paredzēto 
Parlamenta jauno pilnvaru izmantošanu, 
kā parādīts darba dokumentā par 
grozījumiem, kas ieviestas ar Lisabonas 
līgumu un attiecas uz Nodarbinātības un 
sociālo lietu komiteju, Lisabonas līgumā 
salīdzinājumā ar pašreiz spēkā esošajiem 
līgumiem attiecībā uz Parlamenta 
kompetencēm būs maz pārmaiņu, kas 
ietekmēs Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas pilnvaras, kuras tai ir piešķirtas 
saskaņā ar Reglamenta VI pielikumu;

1. norāda, ka jautājumā par Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas politiskajām 
prioritātēm saistībā ar Līgumā paredzēto 
Parlamenta palielinātās demokrātiskās 
atbildības izmantošanu, kā parādīts darba 
dokumentā par grozījumiem, kas ieviestas 
ar Lisabonas līgumu un attiecas uz 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, 
Lisabonas līgumā salīdzinājumā ar pašreiz 
spēkā esošajiem līgumiem attiecībā uz 
Parlamenta kompetencēm būs samērā maz 
pārmaiņu, kas ietekmēs Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas pilnvaras, kuras tai 
ir piešķirtas saskaņā ar Reglamenta 
VI pielikumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tāpēc uzskata, ka Lisabonas līgumā 
paredzētās Parlamenta jaunās pilnvaras
tikai nedaudz ietekmēs Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas kompetences un 
dokumentācijas vadību salīdzinājumā ar 
pašreizējo lietu stāvokli;

2. tāpēc uzskata, ka Lisabonas līgumā 
paredzētā Parlamenta palielinātā 
demokrātiskā atbildība tikai nedaudz 
ietekmēs Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas kompetences un dokumentācijas 
vadību salīdzinājumā ar pašreizējo lietu 
stāvokli;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Mary Lou McDonald

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē, ka EK Līguma 43. un
49. pants, kurus Eiropas Kopienu Tiesa 
pēdējos spriedumos iztulkojusi nelabvēlīgi 
attiecībā uz nodarbinātības tiesībām,
paliks negrozīti, ja Lisabonas līgums 
stāsies spēkā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Mary Lou McDonald

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.b izsaka nožēlu, ka Lisabonas līgums 
negrozīs EK līguma 43. un 49. pantu, jo 
tie grauj darba ņēmēju tiesības un veicina 
darba samaksas un apstākļu
pasliktināšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Mary Lou McDonald

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c atbalsta Eiropas Arodbiedrību 
konfederācijas aicinājumu EK līgumā 
iekļaut „sociālā progresa klauzulu”, lai 
nodrošinātu sociālo tiesību prioritāti pār 
tām, ka attiecas uz iekšējā tirgus 
funkcionēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Mary Lou McDonald

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d pauž bažas, ka vārdu „jo īpaši 
ekonomikas un finanšu nosacījumiem”
pievienošana EK līgumā grozītajam
16. pantam tiks iztulkota tādā veidā, lai 
uzliktu vēl vairāk ierobežojumu valdību 
spējai investēt sabiedriskajos 
pakalpojumos;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Mary Lou McDonald

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. tomēr uzsver, ka Lisabonas līgums 
nodrošina turpmāku virzību uz sociālu 
Eiropu un nostiprinātus tiesību aktus 
sociālajā jomā, kas balstīti uz Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas saistošo 
raksturu un uz Eiropas Savienības līgumā 
grozītajā 2. un 3. pantā sniegto 
sistemātiskāko definīciju par vērtībām, 
kuras ir Eiropas Savienības rīcības un 
galveno mērķu pamatā;

3. uzskata, ka ne Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, ne Eiropas Savienības 
līgumā grozītajā 2. un 3. pantā pienācīgi 
nepievēršas būtiskajiem trūkumiem 
Līgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. tomēr uzsver, ka Lisabonas līgums 
nodrošina turpmāku virzību uz sociālu 
Eiropu un nostiprinātus tiesību aktus 
sociālajā jomā, kas balstīti uz Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas saistošo 
raksturu un uz Eiropas Savienības līgumā 
grozītajā 2. un 3. pantā sniegto 
sistemātiskāko definīciju par vērtībām, 
kuras ir Eiropas Savienības rīcības un 
galveno mērķu pamatā;

3. tomēr uzsver, ka Lisabonas līgums 
nodrošina turpmāku virzību uz sociālu 
Eiropu un nostiprinātus tiesību aktus 
sociālajā jomā, kas balstīti uz Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas saistošo 
raksturu, tajā pašā laikā atzīmējot, ka 
dažām dalībvalstīm ir tiesības atteikties no 
hartas saistošā rakstura, un uz Eiropas 
Savienības līgumā grozītajā 2. un 3. pantā 
sniegto sistemātiskāko definīciju par 
vērtībām, kuras ir Eiropas Savienības 
rīcības un galveno mērķu pamatā;
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. tomēr uzsver, ka Lisabonas līgums 
nodrošina turpmāku virzību uz sociālu 
Eiropu un nostiprinātus tiesību aktus 
sociālajā jomā, kas balstīti uz Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas saistošo 
raksturu un uz Eiropas Savienības līgumā 
grozītajā 2. un 3. pantā sniegto 
sistemātiskāko definīciju par vērtībām, 
kuras ir Eiropas Savienības rīcības un 
galveno mērķu pamatā;

3. uzsver, ka Lisabonas līgums nodrošina 
turpmāku virzību uz sociālu Eiropu un 
nostiprinātus tiesību aktus sociālajā jomā, 
kas balstīti uz Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas saistošo raksturu un uz 
Eiropas Savienības līgumā grozītajā 2. un 
3. pantā sniegto sistemātiskāko definīciju 
par vērtībām, kuras ir Eiropas Savienības 
rīcības un galveno mērķu pamatā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Mary Lou McDonald

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. papildus uzsver Eiropas Savienības 
līgumā grozītā 9. panta horizontālās 
klauzulas svarīgumu, kura darbosies kā 
Eiropas Savienības politikas veidošanas 
vispārējs princips;

4. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības līgumā 
grozītā 9. panta horizontālo klauzulu, bet 
atzīst, ka tai nebūs reālas ietekmes uz ES
tiesību aktu saturu;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. papildus uzsver Eiropas Savienības 
līgumā grozītā 9. panta horizontālās 
klauzulas svarīgumu, kura darbosies kā 
Eiropas Savienības politikas veidošanas 
vispārējs princips;

4. papildus uzsver Eiropas Savienības 
līgumā grozītā 9. panta horizontālās 
sociālās klauzulas svarīgumu, kura 
darbosies kā Eiropas Savienības politikas 
veidošanas vispārējs princips;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a Jo īpaši atzinīgi vērtē EK līgumā 
grozīto 16. pantu un Protokolu par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem 
(Lisabonas līgums), kas nodrošina 
skaidru tiesisko pamatu, lai definētu 
dalībvalstu atbildību attiecībā uz 
universāli pieejamu un augstas kvalitātes 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 
pilsoņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka vienīgās pārmaiņas, ko 7. norāda, ka vienīgās pārmaiņas, ko 



AM\722782LV.doc 9/9 PE406.013v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Lisabonas līgums ieviesis trim minētajām
likumdošanas procedūrām, būs tas, ka 
attiecībā uz to pieņemšanu balsošana 
Padomē notiks uz kvalificēta vairākuma 
pamata, nevis uz vienprātības pamata, kā 
noteikts EK līguma grozītajā 48. pantā 
paredzētajai procedūrai; paredz, ka nebūs 
īpašu grūtību saistībā ar vairākuma 
balsošanas sistēmas grozīšanu Padomē.

Lisabonas līgums ieviesis trim minētajām 
likumdošanas procedūrām, būs tas, ka 
attiecībā uz to pieņemšanu balsošana 
Padomē notiks uz kvalificēta vairākuma 
pamata, nevis uz vienprātības pamata, kā 
noteikts EK līguma grozītajā 48. pantā 
paredzētajai procedūrai.

Or. el

Grozījums Nr. 15
Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka vienīgās pārmaiņas, ko 
Lisabonas līgums ieviesis trim minētajām 
likumdošanas procedūrām, būs tas, ka 
attiecībā uz to pieņemšanu balsošana 
Padomē notiks uz kvalificēta vairākuma 
pamata, nevis uz vienprātības pamata, kā 
noteikts EK līguma grozītajā 48. pantā 
paredzētajai procedūrai; paredz, ka nebūs 
īpašu grūtību saistībā ar vairākuma 
balsošanas sistēmas grozīšanu Padomē.

7. norāda, ka vienīgās pārmaiņas, ko 
Lisabonas līgums ieviesis trim minētajām 
likumdošanas procedūrām, būs tas, ka 
attiecībā uz to pieņemšanu balsošana 
Padomē notiks uz kvalificēta vairākuma 
pamata, nevis uz vienprātības pamata, kā 
noteikts EK līguma grozītajā 48. pantā 
paredzētajai procedūrai; paredz, ka nebūs 
īpašu grūtību saistībā ar vairākuma 
balsošanas sistēmas grozīšanu Padomē 
attiecībā uz šo dokumentāciju.

Or. en
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