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Grozījums Nr. 1
Hanne Dahl

Rezolūcijas priekšlikums
1. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembrī 
parakstīto un Īrijas referendumā 
2008. gada jūnijā noraidīto Lisabonas 
līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas 
Savienību un Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumu,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Hanne Dahl

Rezolūcijas priekšlikums
5. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2004. gada 29. oktobrī Romā 
parakstīto Līgumu par Konstitūciju 
Eiropai,

– ņemot vērā 2004. gada 29. oktobrī Romā 
parakstīto un Francijas un Nīderlandes 
referendumos 2005. gadā noraidīto
Līgumu par Konstitūciju Eiropai,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
11.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā demokrātijas principu, kas ir 
katras dalībvalsts un Eiropas Savienības 
pamatā,
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Or. en

Grozījums Nr. 4
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-1. uzskata, ka jebkurš priekšlikums par 
Parlamenta jauno lomu un pienākumiem, 
ieviešot Lisabonas līgumu, ir pāragrs, 
iekams to nav apstiprinājuši Īrijas 
iedzīvotāji un citu Eiropas Savienības 
sastāvā esošo valstu iedzīvotāji;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē saistošo raksturu, ko 
Līgums piešķir Pamattiesību hartai, kā arī 
tiesību, brīvību un principu atzīšanu visiem 
ES pilsoņiem un iedzīvotājiem; uzsver, ka 
Parlaments apņemas nodrošināt pilnīgu 
Hartas īstenošanu;

1. atzinīgi vērtē saistošo raksturu, ko 
Līgums piešķir Pamattiesību hartai, kā arī 
tiesību, brīvību un principu atzīšanu visiem 
ES pilsoņiem un iedzīvotājiem; uzsver, ka 
Parlaments apņemas nodrošināt pilnīgu 
Hartas ņemšanu vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē faktu, ka Līgums par 
Eiropas Savienības darbību sasaista 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu ar 
pamattiesību aizsardzību un ES un tās 
dalībvalstu tiesisko kārtību (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 67. pants);

4. atzinīgi vērtē faktu, ka Līgums par 
Eiropas Savienības darbību sasaista 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu ar 
pamattiesību aizsardzību un ES tiesisko 
kārtību (Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 67. pants); ar cieņu atzīmē Īrijai 
sniegtās garantijas, kas ieprotokolētas 
2008. gada decembrī notikušās 
Eiropadomes prezidentvalsts secinājumos, 
un uzsver, ka Pamattiesību harta ir 
juridiski saistoša tikai attiecībā uz ES 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē faktu, ka saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
208. panta 1. punktu „Savienības un 
dalībvalstu politika attiecībā uz sadarbību 
attīstības jomā viena otru papildina un
stiprina”; uzsver lielāku Parlamenta 
atbildību pie nosacījuma, ka Savienībai ir 
plašākas iespējas paust iniciatīvu, veidojot 
politikas, kam būtu jānodrošina 
saskaņotāka palīdzība un darba sadale, kā 
arī efektīvāka palīdzība „nabadzības 
mazināšanā un ilgākā laika posmā – tās 
izskaušanā”;

7. atzinīgi vērtē faktu, ka saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
208. panta 1. punktu „Savienības un 
dalībvalstu politika attiecībā uz sadarbību 
attīstības jomā viena otru papildina un 
stiprina”, tā kā saskaņā ar Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma pašreizējā 
177. panta 1. punktu „Kopienas politika 
attiecībā uz sadarbību attīstības jomā… 
[papildina] dalībvalstu īstenoto politiku”; 
uzsver lielāku Parlamenta atbildību pie 
nosacījuma, ka Savienībai ir plašākas 
iespējas paust iniciatīvu, veidojot politikas, 
kam būtu jānodrošina saskaņotāka 
palīdzība un darba sadale, kā arī efektīvāka 
palīdzība „nabadzības mazināšanā un 
ilgākā laika posmā – tās izskaušanā” 
saskaņā ar Tūkstošgades attīstības 
mērķiem (TAM);

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atzinīgi vērtē arī to, ka patērētāju 
tiesību aizsardzība ir nostiprināta tādā 
mērā, ka tā ir jāintegrē citās 
izstrādājamās un īstenojamās Eiropas 
Savienības politikas jomās un kā 
transversāls uzdevums pašlaik ieņem 
daudz ievērojamāku vietu saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
12. pantu;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Angelika Niebler

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. pauž gandarījumu, ka ir iekļauts 
noteikums par Eiropas kosmosa politiku 
(Līguma par Eiropas Savienības darbību 
189. pants), un atzinīgi vērtē Parlamentam 
un Padomei doto iespēju veikt saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru 
nepieciešamos pasākumus Eiropas 
Kosmosa programmas izstrādei;

17. pauž gandarījumu, ka ir iekļauts 
noteikums par Eiropas kosmosa politiku 
(Līguma par Eiropas Savienības darbību 
189. pants), un atzinīgi vērtē Parlamentam 
un Padomei doto iespēju veikt saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru 
nepieciešamos pasākumus Eiropas 
Kosmosa programmas izstrādei; tomēr 
uzskata, ka vārdi „neparedzot dalībvalstu 
normatīvo aktu saskaņošanu šajā jomā”, 
kas norādīti minētajā pantā, var ietvert 
dažus šķēršļus attiecībā uz kopīgas 
Eiropas kosmosa politikas īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Herbert Bösch

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzinīgi vērtē juridisko pamatu
pasākumiem, ar kuriem novērš un apkaro 
krāpšanu, kas apdraud Savienības 
finansiālās intereses (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 325. pants);

21. atzinīgi vērtē juridiskā pamata 
stiprināšanu to ES pasākumu 
pieņemšanai, ar kuriem novērš un apkaro 
krāpšanu, kas apdraud Savienības 
finansiālās intereses (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 325. pants); uzsver to, 
ka Lisabonas līgums atceļ EK līguma 
pašreizējā 280. pantā noteikto 
ierobežojumu, ka šādi pasākumi 
„neattiecas uz dalībvalstu krimināllikumu 
piemērošanu vai tiesu varas 
administrēšanu dalībvalstīs”;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzinīgi vērtē faktu, ka ar Lisabonas 
līgumu sports ir iekļauts starp jomām, kam 
ir noteikts juridiskais pamats (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 165. pants); jo 
īpaši uzsver, ka Savienība beidzot var veikt 
pasākumus sporta attīstībai un tieši sporta 
Eiropas dimensijai;

26. atzinīgi vērtē faktu, ka ar Lisabonas 
līgumu sports ir iekļauts starp jomām, kam 
ir noteikts juridiskais pamats (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 165. pants); jo 
īpaši uzsver, ka Savienība beidzot var veikt 
pasākumus sporta attīstībai un sporta 
Eiropas dimensijai un pienācīgi ievērot 
sporta savdabību, piemērojot citas Eiropas 
politikas jomas;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a uzsver, ka visas Padomes pilnvaras 
paredzēt pasākumus atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 43. panta 
3. punktam saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru ir pakļautas tāda 
tiesību akta iepriekšējai apstiprināšanai 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 43. panta 2. punktam, kurā 
izklāstīti noteikumi un ierobežojumi, kas 
saistīti ar Padomei piešķirtajām 
pilnvarām; uzskata, ka Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 43. panta 
3. punkts neparedz juridisku pamatu vai 
jebkādas autonomas tiesības, kas ļautu 
pieņemt vai grozīt kādu pašlaik spēkā 
esošu Padomes tiesību aktu KLP jomā; 
aicina Padomi atturēties no jebkādu 
Līguma par Eiropas Savienības 43. panta 
3. punktā minēto pasākumu pieņemšanas, 
iepriekš neapspriežoties ar Parlamentu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzīmē, ka Lisabonas līgums ievieš 
tālejošas izmaiņas lēmumu pieņemšanas 
sistēmā kopējai zivsaimniecības politikai 
(KZP); atzinīgi vērtē faktu, ka saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru 
Parlaments un Padome izstrādā 
noteikumus, kas nepieciešami KZP mērķu 
sasniegšanai (Līguma par Eiropas 

30. atzīmē, ka Lisabonas līgums ievieš 
tālejošas izmaiņas lēmumu pieņemšanas 
sistēmā kopējai zivsaimniecības politikai 
(KZP) un arī palielina tās demokrātisko 
atbildību; atzinīgi vērtē faktu, ka saskaņā 
ar parasto likumdošanas procedūru 
Parlaments un Padome izstrādā 
noteikumus, kas nepieciešami KZP mērķu 
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Savienības darbību 43. panta 2. punkts); 
šajā sakarībā uzskata, ka parastā 
likumdošanas procedūra ir jāattiecina uz 
jebkuru citu jomu, izņemot nozvejas 
iespēju noteikšanu un kvotu sadalījumu, 
kas formāli iekļauts ikgadējos noteikumos, 
piemēram, uz tām jomām, kas saistītas ar 
tehniskiem pasākumiem vai zvejas 
intensitāti, vai reģionālo zivsaimniecības 
organizāciju (RZO) pieņemto nolīgumu 
iekļaušanu, kurām ir savs juridiskais 
pamats;

sasniegšanai (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 43. panta 2. punkts); 
šajā sakarībā uzskata, ka parastā 
likumdošanas procedūra ir jāattiecina uz 
jebkuru citu jomu, izņemot nozvejas 
iespēju noteikšanu un kvotu sadalījumu, 
kas formāli iekļauts ikgadējos noteikumos, 
piemēram, uz tām jomām, kas saistītas ar 
tehniskiem pasākumiem vai zvejas 
intensitāti, vai reģionālo zivsaimniecības 
organizāciju (RZO) pieņemto nolīgumu 
iekļaušanu, kurām ir savs juridiskais 
pamats;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Elmar Brok

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzskata, ka Parlamenta atbildība 
prasīt, lai Eiropas Centrālā banka (ECB) 
atskaitās par lēmumiem monetārās 
politikas jomā, tagad ir lielāka, jo ECB ir 
atzīta kā iestāde; atzinīgi vērtē faktu, ka
vairāki noteikumi Eiropas Centrālo banku 
sistēmas (ECBS) un ECB statūtos var tikt 
grozīti pēc konsultēšanās ar Parlamentu 
saskaņā ar ECBS un ECB statūtu 40. panta 
2. punktu;

32. uzskata, ka Eiropas Centrālās bankas
(ECB) atbildība atskaitīties par monetāro 
politiku tagad ir lielāka, jo ECB ir atzīta kā 
iestāde; atzinīgi vērtē faktu, ka vairāki 
noteikumi Eiropas Centrālo banku sistēmas 
(ECBS) un ECB statūtos var tikt grozīti 
pēc konsultēšanās ar Parlamentu saskaņā ar 
ECBS un ECB statūtu 40. panta 2. punktu;
apstiprina, ka tas neaizskar ECB 
neatkarību monetārās politikas jomā vai 
Līgumā noteiktās prioritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts



PE420.046v01-00 10/27 AM\766767LV.doc

LV                            Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzskata, ka Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 182. pants ir 
uzlabojums, jo parastā likumdošanas 
procedūra attiecas uz daudzgadu 
pamatprogrammu un ar to saistīto Eiropas 
Pētniecības telpas īstenošanu; tomēr 
atzīmē, ka šajā pantā minētās īpašās 
programmas tiek pieņemtas ar īpašu 
likumdošanas procedūru, kas nozīmē 
apspriešanos ar Eiropas Parlamentu 
(Līguma par Eiropas Savienības darbību 
182. panta 4. punkts);

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 16
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. atzinīgi vērtē faktu, ka attiecībā uz 
struktūrfondu īstenošanu Lisabonas līgums 
nosaka Eiropas Parlamentam tādus pašus 
nosacījumus kā Padomei, aizstājot 
pašreizējo pozitīva atzinuma procedūru ar 
parasto likumdošanas procedūru; uzskata, 
ka tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz 
struktūrfondiem laika posmā pēc 
2013. gada, jo tas veicina pārredzamību un 
palielina Parlamenta pārskatatbildību 
pilsoņu priekšā;

34. atzinīgi vērtē faktu, ka attiecībā uz 
struktūrfondu īstenošanu Lisabonas līgums 
nosaka Eiropas Parlamentam tādus pašus 
nosacījumus kā Padomei, aizstājot 
pašreizējo pozitīva atzinuma procedūru ar 
parasto likumdošanas procedūru; uzskata, 
ka tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz 
struktūrfondiem laika posmā pēc 
2013. gada, jo tas veicina pārredzamību un 
palielina minēto fondu pārskatatbildību 
pilsoņu priekšā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts



AM\766767LV.doc 11/27 PE420.046v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atzīmē, ka uz tiesību aktiem, kas 
aizliedz diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, attiecas īpaša 
likumdošanas procedūra un tiem ir 
vajadzīga Parlamenta piekrišana (Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 19. pants);

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 18
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. atzīmē „izstāšanās punkta” ieviešanu 
dalībvalstīm (Līguma par Eiropas 
Savienību 50. pants); uzsver, ka līgumu, 
kas ļauj dalībvalstij izstāties no 
Savienības, nevar noslēgt, kamēr 
Parlaments nav devis savu piekrišanu;

43. atzīmē „izstāšanās punkta” ieviešanu 
dalībvalstīm (Līguma par Eiropas 
Savienību 50. pants); uzsver, ka līgumu, ar 
ko nosaka dalībvalsts izstāšanās kārtību
no Savienības, nevar noslēgt, kamēr 
Parlaments nav devis savu piekrišanu;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. prasa, lai jebkuram turpmākam 
„jauktam” nolīgumam, kurā apvienoti ar 
KĀDP saistīti un ar KĀDP nesaistīti 
elementi, būtu vienots tiesisks pamats, 
kuram vajadzētu būt tieši saistītam ar 
nolīguma galveno priekšmetu; norāda, ka 

45. prasa, lai jebkuram turpmākam 
„jauktam” nolīgumam, kurā apvienoti ar 
KĀDP saistīti un ar KĀDP nesaistīti 
elementi, parasti būtu vienots tiesisks 
pamats, kuram vajadzētu būt tieši saistītam 
ar nolīguma galveno priekšmetu; norāda, 
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Parlamentam ir tiesības tikt uzklausītam, 
izņemot gadījumus, kad nolīgums 
ekskluzīvi attiecas uz KĀDP;

ka Parlamentam ir tiesības tikt 
uzklausītam, izņemot gadījumus, kad 
nolīgums ekskluzīvi attiecas uz KĀDP;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. atzinīgi vērtē faktu, ka Savienības 
Augsto pārstāvi ārlietu un drošības 
politikas jomā līdz ar citiem Komisijas kā 
iestādes locekļiem ar balsojumu apstiprina 
Eiropas Parlaments un šis pārstāvis tādēļ ir 
atbildīgs Parlamentam;

47. atzinīgi vērtē faktu, ka Savienības 
Augsto pārstāvi ārlietu un drošības 
politikas jautājumos līdz ar citiem 
Komisijas kā iestādes locekļiem ar 
balsojumu, kā arī balsojumu par 
nopēluma izteikšanu apstiprina Eiropas 
Parlaments un šis pārstāvis tādēļ ir 
atbildīgs Parlamentam;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. uzsver pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles nepieciešamību attiecībā uz 
Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) 
izveidi saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 27. panta 3. punktu un atsaucas 
uz savām tiesībām sniegt konsultācijas par 
šī dienesta izveidi; uzskata, ka EĀDD būtu 
jābūt administratīvi saistītai ar Komisiju; 
atsaucas uz ziņojumiem par EĀDD, ko 
sagatavojusi Konstitucionālo jautājumu 
komiteja;

49. uzsver pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles nepieciešamību attiecībā uz 
Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) 
izveidi saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 27. panta 3. punktu un atsaucas 
uz savām tiesībām sniegt konsultācijas par 
šī dienesta izveidi; pieprasa, lai šis jaunais 
dienests būtu pilnībā atbildīgs 
Parlamentam; uzskata, ka EĀDD būtu 
jābūt administratīvi saistītai ar Komisiju; 
atsaucas uz ziņojumiem par EĀDD, ko 
sagatavojusi Konstitucionālo jautājumu 
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komiteja;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Rezolūcijas priekšlikums
49.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49.a pieprasa, lai Komisāru kolēģija 
saglabātu attīstības un humānās 
palīdzības komisāra posteni, kura pārziņā 
ir Eiropas Savienības attīstības politika, 
kā arī ģenerāldirektorāts un dienesti, kas 
kārto, konsultē un vada ES sadarbības 
politiku attīstības jomā, cieši sadarbojoties 
ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietu un 
drošības politikas jautājumos, lai 
nodrošinātu konsekvenci ārējās darbības 
jomā saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 208. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. uzsver pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles nepieciešamību attiecībā uz 
Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) 
izveidi un tās darbību, jo īpaši nodrošinot 
regulāru informācijas apmaiņu starp EAA 
galveno izpildpersonu un Eiropas 
Parlamenta atbildīgo komiteju;

51. uzsver pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles nepieciešamību attiecībā uz 
Eiropas Aizsardzības aģentūru (EAA) un 
tās darbību, jo īpaši nodrošinot regulāru 
informācijas apmaiņu starp EAA galveno 
izpildpersonu un Eiropas Parlamenta 
atbildīgo komiteju;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Angelika Niebler

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. atzinīgi vērtē faktu, ka uz aģentūrām, jo 
īpaši, Eiropolu un Eurojust attieksies 
lielāka parlamentārā kontrole (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 85. un 
88. pants);

53. atzinīgi vērtē faktu, ka uz aģentūrām, jo 
īpaši, Eiropolu un Eurojust attieksies 
lielāka parlamentārā kontrole (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 85. un 
88. pants); tāpēc uzskata, ka konsultāciju 
procedūras saglabāšana kopuzņēmumu 
izveidošanai pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības jomā (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 187. un 188. pants) 
pēc būtības var neatbilst Eiropas 
Savienības tiesību aktiem par aģentūru 
izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. aicina Eiropadomes priekšsēdētāju 
raudzīties, lai Parlaments būtu pilnība
informēts par sagatavošanos Eiropadomes 
sanāksmēm, un sniegt ziņojumu par 
sanāksmju rezultātiem;

54. aicina Eiropadomes priekšsēdētāju 
raudzīties, lai Parlaments būtu pilnībā
informēts par sagatavošanos Eiropadomes 
sanāksmēm, un sniegt ziņojumu par 
sanāksmju rezultātiem, ja iespējams, divu 
darbdienu laikā (vajadzības gadījumā 
īpašā Parlamenta sēdē);

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. aicina rotējošās Padomes Prezidentūras 
priekšsēdētāju informēt Parlamentu par 
prezidentūras programmām un panāktajiem 
rezultātiem;

55. aicina rotējošās Padomes Prezidentūras 
priekšsēdētāju informēt Parlamenta 
komitejas par prezidentūras programmām 
un panāktajiem rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. aicina nākamo Eiropas Savienības 
ārpolitikas un drošības politikas Augsto 
pārstāvi vienoties kopā ar Parlamentu par 
piemērotām metodēm, lai Parlaments būtu 
pilnībā informēts un uzklausīts par 
Savienības ārējām darbībām, attiecīgi 
iesaistot visas Parlamenta komitejas, kas 
atbildīgas par jomām, kurās darbojas 
Augstais pārstāvis;

56. aicina nākamo Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku/Eiropas 
Savienības Augsto pārstāvi ārpolitikas un 
drošības politikas jautājumos vienoties 
kopā ar Parlamentu par piemērotām 
metodēm, lai Parlaments būtu pilnībā 
informēts un uzklausīts par Savienības 
ārējām darbībām, attiecīgi iesaistot visas 
Parlamenta komitejas, kas atbildīgas par 
jomām, kurās darbojas Augstais pārstāvis;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. atzinīgi vērtē valstu parlamentiem 
piešķirtās tiesības attiecībā uz 

61. atzinīgi vērtē valstu parlamentiem 
piešķirtās tiesības attiecībā uz 
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subsidiaritātes principa piemērošanas 
iepriekšēju kontroli visos Savienības 
tiesību aktos; uzskata, ka valstu parlamentu 
veiktās Eiropas politiku kontroles 
pastiprināšana palielinās arī sabiedrības 
informētību par Savienības darbību;

subsidiaritātes principa piemērošanas 
iepriekšēju kontroli visos Savienības 
tiesību aktos; uzskata, ka valstu parlamentu 
veiktās Eiropas politiku kontroles 
pastiprināšana palielinās arī sabiedrības 
informētību par Savienības darbību; 
uzsver, ka Eiropas Parlamentam un 
valstu parlamentiem tam jāsagatavojas 
ļoti prasmīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
64.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

64.a jo īpaši atzinīgi vērtē Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. panta 
2. punkta noteikumus, saskaņā ar kuriem 
Parlaments (un arī Padome) ir tiesīgs gan 
atsaukt pilnvaru deleģēšanu, gan arī 
iebilst pret atsevišķiem deleģētiem aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Maria da Assunção Esteves

Rezolūcijas priekšlikums
74. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

74. aicina citas iestādes sākt sarunas par 
iestāžu nolīgumu attiecībā uz:

svītrots

a) galvenajiem mērķiem, kas Eiropas 
Savienībai jāsasniedz pēc 2009. gada, 
piemēram, pamatlīguma formā starp trīs 
politiskām iestādēm par darba 
programmu Parlamenta un Komisijas 
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pilnvaru laikam, kas sākas 2009. gadā;
b) veicamo pasākumu īstenošanu, lai 
jaunais Līgums dotu labumu iestādēm un 
pilsoņiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 31
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
78. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

78. uzskata, ka ir jādara viss iespējamais, 
lai izveidotu Eiropas informācijas un 
komunikācijas politiku, un atkārtoti pauž 
prasību noslēgt iestāžu nolīgumu, kas 
nosaka kopējus principus, kuri regulē 
Eiropas Savienības iestāžu sadarbību šajā 
jomā, ņemot vērā jaunos noteikumus par 
iestāžu nolīgumiem Lisabonas līgumā 
(Līguma par Eiropas Savienības darbību 
295. pants);

78. uzskata, ka ir jādara viss iespējamais, 
lai izveidotu Eiropas informācijas un 
komunikācijas politiku, un atzinīgi vērtē 
trīs iestāžu kopīgo politisko deklarāciju 
par komunikāciju kā lietderīgu pirmo soli 
virzībā uz šā mērķa sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pirms 79. punkta

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.2. Priekšlikumi Komisijai par jauniem 
tiesību aktiem

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
79. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

79. aicina Komisiju drīzumā izteikt 
iniciatīvu „pilsoņu iniciatīvas” 
īstenošanai, nosakot skaidrus, vienkāršus 
un lietotājiem saprotamus nosacījumus šo 
pilsoņu tiesību īstenošanai; atsaucas uz 
ziņojumu par „pilsoņu iniciatīvu”, ko 
sagatavojusi Konstitucionālo jautājumu 
komiteja;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
80. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

80. aicina Komisiju pieņemt regulas, lai 
īstenotu Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 298. pantu par labu 
administrāciju, atsaucoties uz ilgstošu 
Parlamenta un Eiropas Ombuda 
aicinājumu izveidot kopīgu administratīvo 
tiesību sistēmu, kurai pakļautos Eiropas 
administrācija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
81. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

81. aicina Komisiju izmantot jauno 
juridisko pamatu, lai pieņemtu plašas 
ekonomikas politikas pamatnostādnes 
euro zonai (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 136. pants) un 
pasākumus, kas stiprina dalībvalstu 
budžeta disciplīnas koordināciju un 
uzraudzību, kā arī pilnībā iesaista 
Parlamentu procedūras noteikšanā un 
īstenošanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
82. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

82. aicina Komisiju izmantot Līguma par 
Eiropas Savienības darbību jauno 
197. pantu, lai nekavējoties izteiktu 
iniciatīvu par administratīvu sadarbību 
nodokļu sistēmas jomā un finanšu 
pakalpojumu tirgus uzraudzību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
83. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

83. aicina Komisiju sagatavot 
priekšlikumu regulai, ar kuras palīdzību 
Parlaments un Padome varētu pieņemt 
sīki izstrādātus noteikumus daudzpusējas 

svītrots
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uzraudzības procedūrai saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
121. panta 6. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
84. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

84. uzskata, ka par steidzamiem būtu 
jāuzskata pasākumi tiesnešu un tiesu 
iestāžu darbinieku apmācību atbalstam, 
kas jāpieņem saskaņā ar koplēmuma 
procedūru un kuri var ietvert dalībvalstu 
normatīvo aktu tuvināšanos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 39
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
85. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

85. uzskata, ka Komisijai būtu jāizmanto 
priekšrocība, ko dod jaunais juridiskais 
pamats, nosakot koplēmuma procedūru 
attiecībā uz intelektuālā īpašuma 
tiesībām, lai atjaunotu ideju par Eiropas 
Savienības patentu, kā arī lai pabeigtu un 
nostiprinātu Eiropas Savienības tiesību 
aktus par intelektuālā īpašuma tiesībām;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
86. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

86. aicina Komisiju izteikt priekšlikumus 
Eiropas apvienību un Eiropas fondu 
statūtiem, ņemot vērā jauno pantu par 
līdzdalības demokrātiju (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 11. pants);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
87. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

87. aicina Komisiju izteikt priekšlikumus 
tiesību aktiem vai citiem pasākumiem 
tūrisma jomā, jo īpaši par statistiskās 
informācijas apkopošanu, par Eiropas 
klasifikācijas shēmu vai shēmām tūristu 
uzņemšanai un patērētāju aizsardzības 
noteikumu attiecināšanu arī uz tīmekļa 
vietnēm, kas piedāvā atpūtas iespējas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42
Dushana Zdravkova

Rezolūcijas priekšlikums
87.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

87.a mudina Komisiju iesniegt 
priekšlikumus tiesību aktiem vai citiem 
pasākumiem sporta jomā, kā paredzēts 
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Baltajā grāmatā par sportu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
88. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

88. aicina Komisiju nekavējoties iesniegt 
Padomei un Parlamentam tiesību aktu 
priekšlikumus, kas paredzēti, lai padarītu 
efektīvākas dažādas Kopienas politikas 
cīņai pret sieviešu un bērnu tirdzniecību 
seksuālai izmantošanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 44
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
89. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

89. atzīmē, ka Lisabonas līgums ļauj 
iekļaut Eiropas Attīstības fondu Savienības 
budžetā; aicina Padomi un Komisiju veikt 
nepieciešamos pasākumus Eiropas 
Savienības budžetam 2008./2009. gada 
vidusposma pārskatā;

89. atzīmē, ka Lisabonas līgums ļauj 
iekļaut Eiropas Attīstības fondu Savienības 
budžetā; aicina Padomi un Komisiju veikt 
šajā sakarā nepieciešamos pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Rezolūcijas priekšlikums
89. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

89. atzīmē, ka Lisabonas līgums ļauj 
iekļaut Eiropas Attīstības fondu Savienības 
budžetā; aicina Padomi un Komisiju veikt 
nepieciešamos pasākumus Eiropas 
Savienības budžetam 2008./2009. gada 
vidusposma pārskatā;

89. atzīmē, ka Lisabonas līgums ļauj 
iekļaut Eiropas Attīstības fondu Savienības 
budžetā, kas uzlabos demokrātisko 
leģitimitāti ES attīstības politikas svarīgā 
daļā; aicina Padomi un Komisiju veikt 
nepieciešamos pasākumus Eiropas 
Savienības budžetam 2008./2009. gada 
vidusposma pārskatā;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pirms 90. punkta

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.3. Priekšlikumi nākotnes politikām svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 47
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
92. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

92. aicina Komisiju un Padomi dot savu 
ieguldījumu, lai uzlabotu attiecības starp 
Eiropas un dalībvalstu iestādēm, jo īpaši, 
likumdošanas un tiesu varas jomā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
93. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

93. aicina precizēt ekskluzīvās 
kompetences jomu attiecībā uz jūras 
bioloģiskajiem resursiem un 
noteikumiem, saskaņā ar kuriem šie 
resursi attiecas uz dalītu kompetenci 
saskaņā Kopējo zivsaimniecības politiku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 49
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
94. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

94. uzskata, ka lauksaimniecībā izvirzīto 
mērķu sasniegšanai ir jāņem vērā jaunie 
uzdevumi; turklāt uzsver, ka pārtikas 
ražošanai arī turpmāk ir jāpiešķir 
prioritāte, ņemot vērā pasaules pārtikas 
drošību un neaizmirstot par problēmām, 
kas saistītas ar enerģētikas drošību un 
vides aizsardzību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 50
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
95. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

95. aicina Padomi kopā ar Parlamentu 
apsvērt, kā būtu izmantojami noteikumi 

svītrots
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Līguma par Eiropas Savienības darbību 
127. panta 6. punktā, kuri Padomei ļauj 
uzticēt Eiropas Centrālajai bankai īpašus 
uzdevumus, „kas attiecas uz kredītiestāžu 
un citu finanšu iestāžu konsultatīvu 
uzraudzību, bet tas neattiecas uz 
apdrošināšanas sabiedrībām”;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Maria da Assunção Esteves

Rezolūcijas priekšlikums
95.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

95.a apņemas dot savu ieguldījumu ES 
ekonomikas pārvaldes stiprināšanā, lai 
izstrādātu kopīgu nostāju globalizācijas 
problēmu risināšanai; 

Or. pt

Grozījums Nr. 52
Dushana Zdravkova

Rezolūcijas priekšlikums
95.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

95.a aicina Komisiju ierosināt stratēģiju 
ar mērķi attīstīt Melnās jūras reģionu, lai 
stiprinātu ES dienvidaustrumu robežas 
drošību, kā arī nodrošinātu integrētu 
pieeju un konsekvenci attiecībās ar 
bijušajām Padomju Savienības 
republikām Melnās jūras un Kaspijas 
jūras reģionā (Armēniju, Azerbaidžānu, 
Gruziju, Moldovu un Ukrainu);

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
96. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

96. uzsver, ka ir jānodrošina integrēta 
pieeja un konsekvence attiecībā uz 
attīstību un humānās palīdzības 
programmām Āfrikas, Karību jūras 
reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm, 
Āzijai un Latīņamerikai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Rezolūcijas priekšlikums
96. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

96. uzsver, ka ir jānodrošina integrēta 
pieeja un konsekvence attiecībā uz attīstību 
un humānās palīdzības programmām 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna (ĀKK) valstīm, Āzijai un 
Latīņamerikai;

96. uzsver, ka ir jānodrošina integrēta 
pieeja un konsekvence, tostarp Komisijas 
ģenerāldirektorātu struktūrā un 
kompetencēs gan politikas, gan budžeta 
ziņā, attiecībā uz attīstību un humānās 
palīdzības programmām Āfrikas, Karību 
jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) 
valstīm, Āzijai un Latīņamerikai; aicina 
noteikt, ka Attīstības ģenerāldirektorāts ir 
atbildīgs par visu ES sadarbību attīstības 
jomā, tostarp sadarbību ar valstīm, kas 
nav ĀKK jaunattīstības valstis, un par 
EuropeAid integrāciju Attīstības 
ģenerāldirektorātā;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
97. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

97. visnotaļ atbalsta nekomerciālu mērķu 
iedarbīgu popularizēšanu, piemēram, 
vides, sociālo un pārtikas nekaitīguma 
standartu ievērošanu, cenšoties īstenot 
KTP divpusējā, starpreģionu un 
daudzpusējā līmenī;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 56
Maria da Assunção Esteves

Rezolūcijas priekšlikums
97.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

97.a apsola pielāgot savu iekšējo 
organizāciju, lai optimizētu un 
racionalizētu jauno pilnvaru veikšanu, 
kas tam piešķirtas saskaņā ar Līgumu;

Or. pt


