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Grozījums Nr. 1
Werner Langen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropas Centrālās bankas 
(ECB) atzīšana par Eiropas iestādi palielina 
Eiropas Parlamenta un it īpaši Ekonomikas 
un monetārās komitejas kā iestādes, kurai 
ECB atskaitās par saviem lēmumiem 
monetārajā politikā, atbildību; uzskata, ka 
paralēli jāpalielina Parlamenta dalība 
ECB direkcijas locekļu iecelšanā; uzskata, 
ka ECB lomai cīņā pret Eiropas Savienības 
finansiālo interešu apdraudējumiem jārada 
cieša sadarbība starp Parlamenta 
komitejām;

1. uzskata, ka Eiropas Centrālās bankas 
(ECB) atzīšana par Eiropas iestādi palielina 
Eiropas Parlamenta un it īpaši Ekonomikas 
un monetārās komitejas kā iestādes, kurai 
ECB atskaitās par saviem lēmumiem 
monetārajā politikā, atbildību; uzskata, ka 
ECB lomai cīņā pret Eiropas Savienības 
finansiālo interešu apdraudējumiem jārada 
cieša sadarbība starp Parlamenta 
komitejām;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Sahra Wagenknecht

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropas Centrālās bankas 
(ECB) atzīšana par Eiropas iestādi palielina 
Eiropas Parlamenta un it īpaši Ekonomikas 
un monetārās komitejas kā iestādes, kurai 
ECB atskaitās par saviem lēmumiem 
monetārajā politikā, atbildību; uzskata, ka 
paralēli jāpalielina Parlamenta dalība ECB 
direkcijas locekļu iecelšanā; uzskata, ka 
ECB lomai cīņā pret Eiropas Savienības 
finansiālo interešu apdraudējumiem jārada 
cieša sadarbība starp Parlamenta 
komitejām;

1. uzskata, ka Eiropas Centrālās bankas 
(ECB) atzīšana par Eiropas iestādi palielina 
Eiropas Parlamenta un it īpaši Ekonomikas 
un monetārās komitejas kā iestādes, kurai 
ECB atskaitās par saviem lēmumiem 
monetārajā politikā, atbildību; uzskata, ka 
paralēli jāpalielina Parlamenta dalība ECB 
direkcijas locekļu iecelšanā; uzskata, ka 
ECB lomai cīņā pret Eiropas Savienības 
finansiālo interešu apdraudējumiem jārada 
cieša sadarbība starp Parlamenta 
komitejām; pauž bažas par to, ka, noteikti 
uzņemot cenu stabilitātes mērķi Eiropas 
Savienības mērķu katalogā (Līguma par 

Adlib Express Watermark



PE406.127v01-00 4/14 AM\723775LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Eiropas Savienību 2. panta 3. punkts 
Lisabonas līguma redakcijā), nākotnē 
veidot ECB politiku, kas orientēta uz 
sociālu saskaņu un nodarbinātības 
nodrošināšanu, būs ievērojami grūtāk;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropas Centrālās bankas 
(ECB) atzīšana par Eiropas institūciju
pastiprina Eiropas Parlamenta un jo īpaši 
tā kompetentās Ekonomikas un monetāro 
jautājumu komitejas atbildību, kā 
institūciju, kurām ECB atskaitās par 
saviem monetārās politikas lēmumiem; 
uzskata, ka, tāpat arī būtu jāpaplašina 
Parlamenta ieguldījums ECB vadības 
sanāksmes pārstāvju noteikšanā; uzskata, 
ka ECB lomai cīņā pret uzbrukumiem 
Eiropas Savienības finansiālajām interesēm 
jāpanāk cieša sadarbība starp Parlamenta 
komitejām;

1. uzskata, ka Eiropas Centrālās bankas 
(ECB) atzīšana par Eiropas iestādi un 
Padomes lēmumu par vadības sanāksmes 
pārstāvju izvirzīšanu nosacījumu 
grozījumi pastiprina Eiropas Parlamenta, 
un jo īpaši tā kompetentās Ekonomikas un 
monetāro jautājumu komitejas kā 
institūciju, kurām ECB jāatskaitās par 
saviem monetārās politikas lēmumiem, 
atbildību; uzskata, ka tāpat arī būtu 
jāpaplašina Parlamenta ieguldījums ECB 
vadības sanāksmes pārstāvju noteikšanā; 
uzskata, ka ECB cīņā pret uzbrukumiem 
Eiropas Savienības finansiālajām interesēm 
jāpanāk cieša sadarbība starp Parlamenta 
komitejām;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a priecājas par savu jauno lomu 
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attiecībā uz ECB vadības padomes sastāva 
grozīšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pieņem zināšanai Eirogrupas oficiālu 
atzīšanu un tās izšķirošo lomu eiro zonas 
ekonomikas politikas virzīšanā; uzskata, ka 
tādēļ ir nepieciešams izstrādāt apmaiņas 
praksi, ko uzsāktu kompetentā  
Ekonomikas un monetāro jautājumu 
komiteja; iztaujā Komisiju par attīstību 
līdzekļu un analīzes aspektā, kura sekos
šiem grozījumiem; tāpat arī uzskata, ka 
juridiskas bāzes izveide, kas ļautu pieņemt 
eiro zonas ekonomikas politikas galvenās 
vadlīnijas Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LES) 136. pantā un pasākumus, 
kas pastiprina dalībvalstu budžeta 
disciplīnas sadarbību un uzraudzību, ir 
jāvada Komisijai, lai nekavējoties 
izmantotu šo jauno bāzi iniciatīvas 
uzsākšanai, pilnībā piesaistot Parlamentu 
procedūras noteikšanā un tās īstenošanā; 
uzskata, ka kopīgas nostājas iespējai, kā 
arī vienotai eiro zonas pārstāvniecībai 
starptautiskās finanšu institūcijās tāpat 
būtu jāpanāk kompetentās Ekonomikas 
un monetāro jautājumu komitejas 
piesaistīšana Eiropas pārstāvniecībai;

2. pieņem zināšanai Eirogrupas oficiālu 
atzīšanu un tās izšķirošo lomu eiro zonas 
ekonomikas politikas virzīšanā; uzskata, ka 
tādēļ ir nepieciešams izstrādāt apmaiņas 
praksi, ko uzsāktu kompetentā Ekonomikas 
un monetāro jautājumu komiteja; iztaujā 
Eirogrupu un Komisiju par attīstību 
līdzekļu un analīzes aspektā, kura sekos 
šiem grozījumiem; uzskata, ka Eirogrupas 
atzītā budžeta izpausme ir jāpārskata 
budžeta iestādei; 

Or. frGrozījums Nr. 6
Wolf Klinz

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. iepazīstas ar Eurogrupas oficiālo 
atzīšanu un tās izšķirošo lomu euro zonas 
ekonomikas politikas īstenošanā; tādēļ 
uzskata par nepieciešamu attīstīt 
Ekonomikas un monetārās komitejas 
uzsākto apmaiņas politiku; jautā Komisijai 
par līdzekļu un analīzes attīstību, ko radīs 
šīs izmaiņas; uzskata arī, ka juridiskas 
bāzes, kas ļautu pieņemt ekonomikas 
politikas pamatvirzienus euro zonai 
Līguma par Eiropas Savienību (EKL) 
136. pantā, un pasākumu, kas pastiprinātu 
dalībvalstu budžeta disciplīnas 
koordināciju un uzraudzību, radīšanai 
jāliek Komisijai ātri izmantot šo jauno 
bāzi, lai uzņemtos iniciatīvu pilnībā saistīt
Parlamentu ar procedūras definēšanu un 
īstenošanu; uzskata, ka kopējas pozīcijas
un vienotas izpratnes par euro zonu
iespējamībai starptautiskās finanšu 
institūcijās būtu paralēli jāsaista
Ekonomikas un monetārā komiteja ar 
Eiropas pārstāvību;

2. iepazīstas ar Eurogrupas oficiālo 
atzīšanu un tās izšķirošo lomu euro zonas 
ekonomikas politikas īstenošanā; tādēļ 
uzskata par nepieciešamu attīstīt 
Ekonomikas un monetārās komitejas 
uzsākto apmaiņas politiku; jautā Komisijai 
par līdzekļu un analīzes attīstību, ko radīs 
šīs izmaiņas; uzskata arī, ka juridiskas 
bāzes, kas ļautu pieņemt ekonomikas 
politikas pamatvirzienus euro zonai 
Līguma par Eiropas Savienības darbību
(LESD) 136. pantā, un pasākumu, kas 
pastiprinātu dalībvalstu budžeta disciplīnas 
koordināciju un uzraudzību, radīšanai 
jāliek Komisijai ātri izmantot šo jauno 
bāzi, lai uzņemtos iniciatīvu pilnībā 
iesaistīt Parlamentu procedūras definēšanā
un īstenošanā; uzskata, ka kopējas nostājas
un vienotas euro zonas pārstāvības
iespējamībai starptautiskās finanšu iestādēs
paralēli ir jārada Ekonomikas un 
monetārās komitejas locekļu no 
Eurogrupas valsts līdzdalība šajā Eiropas 
pārstāvībā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
 2.a  punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka juridiskas bāzes izveidei, 
kas ļaus pieņemt euro zonas ekonomikas 
politikas galvenās pamatnostādnes 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LES) 136. pantā, un pasākumiem, kas 
pastiprina dalībvalstu sadarbību un 
budžeta disciplīnu uzraudzību, jāpanāk, 
ka Komisija izmanto šo jauno bāzi 
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nekavējoties, lai uzsāktu iniciatīvu, kas 
pilnībā iesaistītu Parlamentu procedūras 
definēšanā un īstenošanā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka kopējas nostājas iespēja, 
kā arī vienota euro zonas pārstāvība 
starptautiskajās finanšu iestādēs jāievieš 
nekavējoties, kā arī tai jāpanāk, ka 
kompetentā Ekonomikas un monetāro 
jautājumu komiteja tiek iesaistīta Eiropas 
pārstāvībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c prasa Komisijai nākt klajā ar 
iniciatīvu par priekšlikumu regulai, lai 
ļautu Eiropas Parlamentam un Padomei 
apturēt daudzpusēju uzraudzības 
procedūru veidus saskaņā ar LESD 
6. sadaļas 121. pantu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 10
Sophia in 't Veld

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK 
līguma 16. pantā (jaunajā redakcijā tas ir 
EKL līguma 14. pants) par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, it īpaši par juridisko 
pamatu, kas ļauj noteikt principus un 
noteikumus, kuriem atbilstoši var sniegt 
šos pakalpojumus, un par protokola par 
vispārējas intereses pakalpojumiem 
pieņemšanu; priecājas arī par parastās 
likumdošanas procedūras ieviešanu, kas 
ļauj Padomei un Parlamentam izveidot 
principus un noteikumus šo pakalpojumu 
sniegšanai; tomēr uzskata, ka šie 
sasniegumi nemazina nepieciešamību 
Komisijai uzņemties iniciatīvu pieņemt 
pamatdirektīvu šajā jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 11
Sahra Wagenknecht

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK
līguma 16. pantā (jaunajā redakcijā tas ir 
EKL līguma 14. pants) par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
it īpaši par juridisko pamatu, kas ļauj 
noteikt principus un noteikumus, kuriem 
atbilstoši var sniegt šos pakalpojumus, un 
par protokola par vispārējas intereses 
pakalpojumiem pieņemšanu; priecājas arī 
par parastās likumdošanas procedūras 

4. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK 
līguma 16. pantā (jaunajā redakcijā tas ir 
LESD līguma 14. pants) par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
it īpaši par juridisko pamatu, kas ļauj 
noteikt principus un noteikumus, kuriem 
atbilstoši var sniegt šos pakalpojumus, un 
par protokola par vispārējas intereses 
pakalpojumiem pieņemšanu; pārstāv 
nostāju, ka no tā, ka šajā protokolā
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ieviešanu, kas ļauj Padomei un 
Parlamentam izveidot principus un 
noteikumus šo pakalpojumu sniegšanai; 
tomēr uzskata, ka šie sasniegumi 
nemazina nepieciešamību Komisijai 
uzņemties iniciatīvu pieņemt 
pamatdirektīvu šajā jomā;

pieminēti sabiedriskie dienesti, kas 
iepriekš nevienā no ES līgumu 
dokumentiem nav pieminēti, nekādā 
gadījumā nedrīkst izrietēt šaubas par to, 
vai šie pakalpojumi ir vienīgi dalībvalstu 
kompetencē;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Wolf Klinz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK 
līguma 16. pantā (jaunajā redakcijā tas ir 
EKL līguma 14. pants) par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
it īpaši par juridisko pamatu, kas ļauj 
noteikt principus un noteikumus, kuriem 
atbilstoši var sniegt šos pakalpojumus, un 
par protokola par vispārējas intereses 
pakalpojumiem pieņemšanu; priecājas arī 
par parastās likumdošanas procedūras 
ieviešanu, kas ļauj Padomei un 
Parlamentam izveidot principus un 
noteikumus šo pakalpojumu sniegšanai;
tomēr uzskata, ka šie sasniegumi 
nemazina nepieciešamību Komisijai 
uzņemties iniciatīvu pieņemt 
pamatdirektīvu šajā jomā;

4. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK 
līguma 16. pantā (jaunajā redakcijā tas ir 
LESD 14. pants) par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
it īpaši par juridisko pamatu, kas ļauj 
noteikt principus un noteikumus, kuriem 
atbilstoši var sniegt šos pakalpojumus, un 
par protokola par vispārējas intereses 
pakalpojumiem pieņemšanu; priecājas arī 
par parastās likumdošanas procedūras 
ieviešanu, kas ļauj Padomei un 
Parlamentam izveidot principus un 
noteikumus šo pakalpojumu sniegšanai; 

Or. de

Grozījums Nr. 13
Margaritis Schinas

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK 
līguma 16. pantā (jaunajā redakcijā tas ir 
EKL līguma 14. pants) par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
it īpaši par juridisko pamatu, kas ļauj 
noteikt principus un noteikumus, kuriem 
atbilstoši var sniegt šos pakalpojumus, un 
par protokola par vispārējas intereses 
pakalpojumiem pieņemšanu; priecājas arī 
par parastās likumdošanas procedūras 
ieviešanu, kas ļauj Padomei un 
Parlamentam izveidot principus un 
noteikumus šo pakalpojumu sniegšanai;
tomēr uzskata, ka šie sasniegumi 
nemazina nepieciešamību Komisijai 
uzņemties iniciatīvu pieņemt 
pamatdirektīvu šajā jomā;

4. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK 
līguma 16. pantā (jaunajā redakcijā tas ir 
LESD 14. pants) par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
it īpaši par juridisko pamatu, kas ļauj 
noteikt principus un noteikumus, kuriem 
atbilstoši var sniegt šos pakalpojumus, un 
par protokola par vispārējas intereses 
pakalpojumiem pieņemšanu; priecājas arī 
par parastās likumdošanas procedūras 
ieviešanu, kas ļauj Padomei un 
Parlamentam izveidot principus un 
noteikumus šo pakalpojumu sniegšanai; 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira un Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK 
līguma 16. pantā (jaunajā redakcijā tas ir 
EKL līguma 14. pants) par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
it īpaši par juridisko pamatu, kas ļauj 
noteikt principus un noteikumus, kuriem 
atbilstoši var sniegt šos pakalpojumus, un 
par protokola par vispārējas intereses 
pakalpojumiem pieņemšanu; priecājas arī 
par parastās likumdošanas procedūras 
ieviešanu, kas ļauj Padomei un 
Parlamentam izveidot principus un 
noteikumus šo pakalpojumu sniegšanai; 
tomēr uzskata, ka šie sasniegumi nemazina 
nepieciešamību Komisijai uzņemties 

4. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK 
līguma 16. pantā (jaunajā redakcijā tas ir 
LESD 14. pants) par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
it īpaši par juridisko pamatu, kas ļauj 
noteikt principus un noteikumus, kuriem 
atbilstoši var sniegt šos pakalpojumus, un 
par protokola par vispārējas intereses 
pakalpojumiem pieņemšanu; priecājas arī 
par parastās likumdošanas procedūras 
ieviešanu, kas ļauj Padomei un 
Parlamentam izveidot principus un 
noteikumus šo pakalpojumu sniegšanai; 
tomēr uzskata, ka šie sasniegumi nemazina 
nepieciešamību Komisijai uzņemties 
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iniciatīvu pieņemt pamatdirektīvu šajā 
jomā;

iniciatīvu par lielāku juridisku noteiktību 
sabiedriskajiem pakalpojumiem attiecībā 
uz to horizontālajiem un nozaru
jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Sahra Wagenknecht

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. priecājas par valstu parlamentu 
pieaugošo lomu subsidiaritātes principa 
kontrolē parastajā likumdošanas procedūrā; 
tomēr, tā kā nepastāv īpašas konsultācijas 
ar valstu pārstāvniecībām, uzņemas tās 
ikgadēji saistīt pati ar saviem lēmumiem 
par ekonomikas politikas vispārējām 
pamatnostādnēm;

5. priecājas par valstu parlamentu 
pieaugošo lomu subsidiaritātes principa 
kontrolē parastajā likumdošanas procedūrā; 
tomēr joprojām uzskata šo procedūru, 
galvenokārt tajā noteikto pārāk īso 
termiņu dēļ, par nepietiekamu, lai 
nākotnē nodrošinātu piemērotu valstu 
parlamentu līdzdalību; tomēr, tā kā 
nepastāv īpašas konsultācijas ar valstu 
pārstāvniecībām, uzņemas tās ikgadēji 
saistīt pati ar saviem lēmumiem par 
ekonomikas politikas vispārējām 
pamatnostādnēm;

Or. de

Grozījums Nr. 16
Daniel Dăianu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. secina, ka deleģētie tiesību akti, kas 
paredzēti EKL 290. pantā, ir piemēroti 
tiesību aktiem finanšu jomā; priecājas, ka 
varas deleģēšana Komisijai ir skaidrāk 
definēta tās piemērošanas jomas un termiņa 

6. secina, ka deleģētie tiesību akti, kas 
paredzēti LESD 290. pantā, ir piemēroti 
tiesību aktiem finanšu jomā; priecājas, ka 
varas deleģēšana Komisijai ir skaidrāk 
definēta tās piemērošanas jomas un termiņa 
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ziņā; tomēr norāda uz īpatnībām, it īpaši 
informācijas aprites ziņā starp dažādām 
iestādēm un Komisijas darba pārredzamību 
tiesību aktu izstrādē, Lamfalisī procesā un 
uz nepieciešamību saglabāt šīs īpatnības;

ziņā; tomēr norāda uz īpatnībām, it īpaši 
informācijas aprites ziņā starp dažādām 
iestādēm un Komisijas darba pārredzamību 
tiesību aktu izstrādē, Lamfalisī procesā un 
uz nepieciešamību saglabāt vismaz šīs 
īpatnības, ja ne turpināt tās attīstīt lielākas 
pārredzamības, labākas sadarbības starp 
dažādām iestādēm un labākas 
pārraudzības ES līmenī virzienā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a iztaujā Komisiju par interpretāciju, ko 
tā plāno sniegt par deklarāciju Nr. 39. 
attiecībā uz apspriešanos ar ekspertiem 
finanšu pakalpojumu jomā, kā arī par to, 
kā tā plāno īstenot noteikumus par 
attiecīgajiem tiesību aktiem LESD;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
 6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju iespēju robežās 
izmantot LESD 209. pantu, lai veicinātu 
regulas īstenošanu finanšu pakalpojumu 
jomā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 19
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
 6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina Komisiju nekavējoties izmantot 
jauno LESD 197. pantu, lai pieņemtu 
iniciatīvu attiecībā uz administratīvu 
sadarbību nodokļu sistēmas jomā un 
finanšu pakalpojumu tirgus pārraudzībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d aicina Padomi kopā ar Eiropas 
Parlamentu sākt apsvērt noteikumu 
īstenošanu, kuri atrodami LESD 
6. sadaļas 127. pantā, kas tai ļaus uzticēt 
ECB specifiskus uzdevumus 
„kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu, 
izņemot apdrošināšanas uzņēmumu, 
piesardzīgai kontrolei”;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Sahra Wagenknecht

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

7.a nesaskata, ka Līguma par Konstitūciju 
Eiropai I-3. pantā sākotnēji paredzētā 
Eiropas Savienības augstas 
konkurētspējas mērķa svītrojums ir 
Eiropas Savienības pamatorientācijas uz 
lielāku sociālu saskaņu maiņa, cita starpā 
arī tāpēc, ka vienlaikus tika pievienots 
Protokols par iekšējo tirgu un konkurenci
(Protokols Nr. 6), kurā atkal tika iekļauts 
šis mērķis, tikai formulēts citos vārdos;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Sahra Wagenknecht

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b pauž bažas par to, ka tagadējā 
elastīguma klauzula (EK līguma 
308. pants) jaunajā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 352. panta redakcijā
tiek paplašināta no iekšējā tirgus jomas uz 
visiem līgumos noteiktajiem politikas 
virzieniem, un līdz ar to vēl vairāk tiek 
vājināts pilnvaru piešķiršanas princips;
uzskata, ka tas ir tikai niecīgs panākums, 
ka uz šī pamata noteikumus nākotnē 
varēs pieņemt nevis pēc to apspriešanas 
Padomē, bet tikai ar Eiropas Parlamenta 
piekrišanu;

Or. de
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