
AM\769560LV.doc PE420.191v01-00

LV                            Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Konstitucionālo jautājumu komiteja

2008/2073(INI)

18.2.2009

GROZĪJUMI Nr.
1 – 63

Ziņojuma projekts
Jean-Luc Dehaene
(PE405.890v02-00)

par Lisabonas līguma ietekmi uz Eiropas Savienības institūciju līdzsvara 
izveidi
(2008/2073(INI))



PE420.191v01-00 2/34 AM\769560LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

AM_Com_NonLegReport



AM\769560LV.doc 3/34 PE420.191v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 1
Johannes Voggenhuber

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā Lisabonas līgums stiprina 
Savienības institūciju līdzsvaru, tā kā tas 
pastiprina katras politiskās institūcijas 
galvenās funkcijas, tādā veidā stiprinot to 
attiecīgo nozīmi institūciju sistēmā, kurā 
sadarbība starp institūcijām ir Eiropas 
Savienības veiksmīga integrācijas procesa 
noteicošais faktors;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 2
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā, lai gan jaunā Līguma mērķis ir 
vienkāršot un uzlabot Eiropadomes un 
Padomes prezidentūras saskaņotību, 
atsevišķas Eiropadomes un Ārlietu 
padomes (un Eirogrupas) prezidentūras 
līdzāspastāvēšana kopā ar citu Padomes 
dienestu prezidentūru rotējošo sistēmu var 
mazināt Savienības funkcionalitāti;

E. tā kā, lai gan jaunā Līguma mērķis ir 
vienkāršot un uzlabot Eiropadomes un 
Padomes prezidentūras saskaņotību, 
atsevišķas Eiropadomes un Ārlietu 
padomes (un Eirogrupas) prezidentūras 
līdzāspastāvēšana kopā ar citu Padomes 
dienestu prezidentūru rotējošo sistēmu 
iespējams vismaz sākotnēji var sarežģīt
Savienības darbības;

Or. el

Grozījums Nr. 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a. tā kā sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas 
pārstāvniecības lēmumu pieņemšanas 
procesā veicināšana ir starptautiski atzīts 
demokrātijas priekšnosacījums un tas ir 
nepieciešams pasākums demokrātiskākas 
Savienības veicināšanā,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a. tā kā sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas 
pārstāvniecības lēmumu pieņemšanas 
procesā veicināšana ir starptautiski atzīts 
demokrātijas priekšnosacījums un tas ir 
nepieciešams pasākums demokrātiskākas 
Savienības veicināšanā,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā pašreizējā septiņu gadu 
finanšu plānošana nozīmē to, ka laiku pa 
laikam Eiropas Parlamentam un Komisijai 
savā likumdevēja pilnvaru laikā nevajadzēs 
pieņemt nevienu fundamentālu politisku 
lēmumu finanšu jomā, bet būs jāievēro 
savu priekšgājēju pieņemtie lēmumi līdz 

I. tā kā pašreizējā septiņu gadu finanšu 
plānošana varētu nozīmēt to, ka laiku pa 
laikam Eiropas Parlamentam un Komisijai 
savā likumdevēja pilnvaru laikā nevajadzēs 
pieņemt nevienu fundamentālu politisku 
lēmumu finanšu jomā, bet būs jāievēro 
savu priekšgājēju pieņemtie lēmumi līdz 
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pilnvaru beigām; pilnvaru beigām, tomēr to iespējams 
risināt, izmantojot Lisabonas līguma 
piedāvāto risinājumu piecu gadu finanšu 
plānošanā, kas varētu atbilst Parlamenta 
un Komisijas pilnvarām;

Or. el

Grozījums Nr. 6
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā Lisabonas līgumā ir noteikta jauna 
visaptveroša pieeja Savienības darbībai 
ārējo attiecību jomā, tomēr nosakot īpašus 
lēmumu pieņemšanas mehānismus 
attiecībā uz Kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku (KĀDP), kā arī izveidojot jaunu 
Augstā pārstāvja/ priekšsēdētāja vietnieka 
amatu, kurš veiks divējādus pienākumus ar 
īpaša ārējā dienesta atbalstu, kas ir 
galvenais nosacījums, lai padarītu šo jauno 
un integrēto pieeju darbotiesspējīgu;

J. tā kā Lisabonas līgumā ir noteikta jauna 
visaptveroša pieeja Savienības darbībai 
ārējo attiecību jomā, tomēr nosakot īpašus 
lēmumu pieņemšanas mehānismus 
attiecībā uz Kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku (KĀDP), kā arī izveidojot jaunu 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieka 
(Augstā pārstāvja) amatu, kurš veiks 
divējādus pienākumus ar īpaša ārējā 
dienesta atbalstu, kas ir galvenais 
nosacījums, lai padarītu šo jauno un 
integrēto pieeju darbotiesspējīgu;

(nelielas izmaiņas tekstā)

Or. en

Grozījums Nr. 7
Jean-Luc Dehaene

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā 11. un 12. decembra Eiropadome 
vienojās, ka gadījumā, ja Lisabonas līgums 
stāsies spēkā līdz gada beigām, tā izmantos 
šī līguma sniegto iespēju saglabāt 
Komisijas sastāvu tā pašreizējā formā —

L. tā kā 2008. gada 11. un 12. decembra
Eiropadome vienojās, ka gadījumā, ja 
Lisabonas līgums stāsies spēkā līdz gada 
beigām, tā izmantos šī līguma sniegto 
iespēju saglabāt Komisijas sastāvu tā 
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viens pārstāvis no katras dalībvalsts, pašreizējā formā — viens pārstāvis no 
katras dalībvalsts,

Or. nl

Grozījums Nr. 8
Johannes Voggenhuber

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Lisabonas līgumā 
noteiktos institūciju jauninājumus, kas
rada nosacījumus atjaunotam un 
uzlabotam institūciju līdzsvaram 
Savienībā, ļaujot tām darboties efektīvāk, 
atklātāk un demokrātiskāk un ļaujot 
Savienībai sasniegt labākus rezultātus, kas 
vairāk atbilst tās pilsoņu cerībām, un būt 
par aktīvu globālu dalībnieku 
starptautiskajā līmenī;

1. atzinīgi vērtē Lisabonas līgumā 
noteiktos institūciju jauninājumus, kas ļauj
tām darboties efektīvāk, atklātāk un 
demokrātiskāk un ļauj Savienībai sasniegt 
labākus rezultātus, kas vairāk atbilst tās 
pilsoņu cerībām, un būt par aktīvu globālu 
dalībnieku starptautiskajā līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
1.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a. tomēr atzīst, ka Lisabonas līgumā 
pastāv ierastais institucionālais skaidrības 
trūkums; uzskata, ka, no institūciju 
skatupunkta, ir pārdroši ieviest 
institucionālus jauninājumus, piemēram, 
nerotējošu Eiropadomes prezidentūru un 
Augsto pārstāvi, kamēr nav gūta pilnīga 
skaidrība par to, kā šie jauninājumi 
darbosies un kāda būs to ietekme uz 
sadarbību starp institūcijām; pauž nožēlu 
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par faktu, ka ir nepieciešami nolīgumi 
starp institūcijām par jautājumiem, 
kuriem bija jābūt noskaidrotiem 
Lisabonas līgumā;

Or. nl

Grozījums Nr. 10
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
2.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a. uzskata, ka, izvirzot amatam, ir jāņem 
vērā dzimumu līdzsvars; visos trīs amatos 
— Eiropadomes priekšsēdētājs, Komisijas 
priekšsēdētājs un Augstais pārstāvis/ 
priekšsēdētāja vietnieks — nevajadzētu 
būt viena dzimuma, politiskās partijas vai 
tautības pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Rezolūcijas priekšlikums
2.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a. uzskata, ka, izvirzot amatam, ir jāņem 
vērā dzimumu līdzsvars; visos trīs amatos 
— Eiropadomes priekšsēdētājs, Komisijas 
priekšsēdētājs un Augstais pārstāvis/ 
priekšsēdētāja vietnieks — nevajadzētu 
būt viena dzimuma pārstāvjiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Johannes Voggenhuber

Rezolūcijas priekšlikums
8.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8a. turklāt šajā sakarā uzsver, cik būtiski 
ir saglabāt Eiropas Parlamenta deputātu 
uzraudzības pilnvaras, izmantojot tiesības 
iesniegt jautājumus Padomei un 
Komisijai un ievērojot termiņus atbilžu 
sniegšanai; sagaida no citām institūcijām, 
lai tās atzīst šīs tiesības uzdot jautājumus, 
un aicina Padomi iekļaut tās savā 
Reglamentā;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka Eiropas Parlamentam pašam 
ir jāveic nepieciešamās iekšējās reformas, 
lai piemērotu savu struktūru, procedūras un 
darba metodes jaunajām pilnvarām un no 
Lisabonas līguma izrietošajām 
palielinātajām prasībām programmām un 
iestāžu sadarbībai; ar interesi gaida darba 
grupas secinājumus par Parlamenta 
reformu un atgādina, ka Parlamenta 
kompetentā komiteja šobrīd strādā pie 
Reglamenta reformas, lai saskaņotu to ar 
Lisabonas līgumu* ;

9. uzskata, ka Eiropas Parlamentam pašam 
ir jāveic nepieciešamās iekšējās reformas, 
lai piemērotu savu struktūru, procedūras un 
darba metodes jaunajām pilnvarām un no 
Lisabonas līguma izrietošajām 
palielinātajām prasībām programmām un 
iestāžu sadarbībai1; ar interesi gaida darba 
grupas secinājumus par Parlamenta 
reformu un atgādina, ka Parlamenta 
kompetentā komiteja šobrīd strādā pie 
Reglamenta reformas, lai saskaņotu to ar 
Lisabonas līgumu2;

                                               
1 J. Leinen ziņojuma projekts par Parlamenta jauno lomu un pienākumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu
(PE407.780v02-00).
2 R. Corbett ziņojuma projekts par Parlamenta Reglamenta grozījumiem, ņemot vērā darba grupas, kas 
nodarbojas ar Parlamenta reformu saistībā ar plenārsēdes darbu un patstāvīgajiem ziņojumiem (PE 400.716 v01-
00).
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Or. de

Grozījums Nr. 14
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts – zemsvītras piezīme

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

R. Corbett ziņojuma projekts par Parlamenta 
Reglamenta grozījumiem, ņemot vērā darba 
grupas, kas nodarbojas ar Parlamenta reformu 
saistībā ar plenārsēdes darbu un patstāvīgajiem 
ziņojumiem (PE 400.716 v01-00).

1 R. Corbett ziņojuma projekts par Eiropas 
Parlamenta Reglamenta vispārēju pārskatīšanu 
(PE 405.935 v03-00).

Or. en

Grozījums Nr. 15
Andrzej Wielowieyski

Rezolūcijas priekšlikums
9.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a. uzsver Eiropas Parlamenta jauno 
lomu deleģēto pilnvaru piešķiršanā 
Komisijai un tā jauno uzraudzības lomu
saistībā ar deleģētajiem un īstenošanas 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Johannes Voggenhuber

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atzinīgi vērtē faktu, ka jaunais Līgums 10. atzinīgi vērtē faktu, ka jaunais Līgums 
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piešķir Eiropas Parlamentam iniciatīvas 
tiesības attiecībā uz Līgumu atkārtotu 
izskatīšanu, atzīst, ka Parlamentam ir 
tiesības piedalīties Konventā un ka tā 
piekrišana ir nepieciešama gadījumā, ja 
Padome uzskata, ka nav iemesla sasaukt 
Konventu; uzskata, ka šī atzīšana piešķir 
lielāku nozīmi tam, ka Eiropas 
Parlamentam ir tiesības pilnīgai līdzdalībai 
Starpvalstu konferencē ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā Komisijai; uzskata, ka, 
pamatojoties uz divu iepriekšējo 
Starpvalstu konferenču pieredzi, iestāžu 
līmenī nākotnē varētu noteikt Starpvalstu 
konferenču organizācijas pamatnostādnes, 
īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta 
līdzdalību un jautājumiem, kas attiecas uz 
pārredzamību;

piešķir Eiropas Parlamentam iniciatīvas 
tiesības attiecībā uz Līgumu atkārtotu 
izskatīšanu, atzīst, ka Parlamentam ir 
tiesības piedalīties Konventā un ka tā 
piekrišana ir nepieciešama gadījumā, ja 
Padome uzskata, ka nav iemesla sasaukt 
Konventu; uzskata, ka šī atzīšana piešķir 
lielāku nozīmi tam, ka Eiropas 
Parlamentam ir tiesības pilnīgai līdzdalībai 
Starpvalstu konferencē ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā Komisijai; uzskata, ka, 
pamatojoties uz divu iepriekšējo 
Starpvalstu konferenču pieredzi, iestāžu 
līmenī nākotnē varētu noteikt Starpvalstu 
konferenču organizācijas pamatnostādnes, 
īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta 
līdzdalību un jautājumiem, kas attiecas uz 
pārredzamību; uzskata, ka 
pamatnostādnes iestāžu līmenī katrā ziņā 
nodrošinātu plurālistiskāku Eiropas 
Parlamenta pārstāvniecību nekā līdz šim;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Andrzej Wielowieyski

Rezolūcijas priekšlikums
10.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a. atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta 
pieaugošo nozīmi Savienības aģentūru 
pārbaudēs; tomēr uzsver, ka ir 
nepieciešams paredzēt skaidrākus 
noteikumus, lai īstenotu šādas pārbaudes
sadarbībā ar Padomi, institūcijām 
noslēdzot savstarpējus nolīgumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīmē pārejas noteikumus attiecībā uz 
Eiropas Parlamenta sastāvu; atgādina, ja 
šādi noteikumi ir īstenoti, kā paredzēts 
Eiropadomes 11. un 12. decembra 
secinājumos, par šādu pasākumu būs 
jāsaņem politisks apstiprinājums no 
Eiropas Parlamenta puses vai pat 
piekrišana, lai tas tiktu ietverts tiesību 
normās, kas pieprasa šādu piekrišanu;

11. atzīmē pārejas noteikumus attiecībā uz 
Eiropas Parlamenta sastāvu, kas tika 
prezentēti Eiropadomes 2008. gada 11. un 
12. decembra secinājumos; atzīmē, ka 
lēmums līdz 2014. gadam saglabāt trīs 
papildu vietas Vācijai ir pagaidu atkāpe 
no Lisabonas līguma noteikumiem un 
tādēļ pirms tā īstenošanas būs 
nepieciešami grozījumi primārajos tiesību 
aktos; uzskata, ka, sākot no brīža, kad 
stāsies spēkā Lisabonas līgums, iepriekš 
2009. gada jūnijā ievēlētajiem 
18 deputātiem ir jābūt iespējai piedalīties 
Eiropas Parlamentā kā novērotājiem; 
tomēr uzskata, ka pēc tam, kad būs 
pabeigtas visas valstu juridiskās 
procedūras, viņiem ir jāsāk noteiktajā 
datumā un vienlaicīgi pilnībā īstenot 
savas pilnvaras; atgādina Padomei, ka 
Eiropas Parlaments vēlas saistībā ar tā 
sastāvu iegūt būtiskas iniciatīvas un 
piekrišanas tiesības atbilstīgi Līguma par 
Eiropas Savienību 14. panta 2. punktam 
tā ar Lisabonas līgumu grozītajā 
redakcijā, ko tas pilnībā vēlas aizstāvēt;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Jean-Luc Dehaene

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīmē pārejas noteikumus attiecībā uz 
Eiropas Parlamenta sastāvu; atgādina, ja 

11. atzīmē pārejas noteikumus attiecībā uz 
Eiropas Parlamenta sastāvu; atgādina, ja 
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šādi noteikumi ir īstenoti, kā paredzēts 
Eiropadomes 11. un 12. decembra
secinājumos, par šādu pasākumu būs 
jāsaņem politisks apstiprinājums no 
Eiropas Parlamenta puses vai pat 
piekrišana, lai tas tiktu ietverts tiesību 
normās, kas pieprasa šādu piekrišanu;

šādi noteikumi ir īstenoti, kā paredzēts 
Eiropadomes 2008. gada 11. un 
12. decembra secinājumos, par šādu 
pasākumu būs jāsaņem politisks 
apstiprinājums no Eiropas Parlamenta 
puses vai pat piekrišana, lai tas tiktu 
ietverts tiesību normās, kas pieprasa šādu 
piekrišanu;

Or. nl

Grozījums Nr. 20
Andrzej Wielowieyski

Rezolūcijas priekšlikums
12.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a. uzskata arī, ka pēc tam, kad Eiropas 
Parlaments pievienosies ES institūciju 
struktūrai, vairs nebūs nepieciešams īpaši 
skaidrot ne tikai tā tiesību raksturu, bet 
arī pienākumus, ieskaitot iespējamo tā 
darbību juridisko kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzinīgi vērtē Eiropadomes ilgtermiņa 
prezidentūras izveidošanu, kas palīdzēs 
nodrošināt šīs iestādes un tādējādi arī 
Eiropas Savienības darbības lielāku 
nepārtrauktību un saskaņotību;

16. atzinīgi vērtē Eiropadomes ilgtermiņa 
prezidentūras izveidošanu, kas palīdzēs 
nodrošināt šīs iestādes un tādējādi arī 
Eiropas Savienības darbības lielāku 
nepārtrauktību un saskaņotību; uzsver, ka 
Eiropadomes priekšsēdētāja izvirzīšanai ir 
jānotiek pēc iespējas drīzāk pēc tam, kad 
stāsies spēkā Lisabonas līgums, lai  
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panāktu saikni starp nesen ievēlēto 
Parlamentu un jaunās Komisijas pilnvaru 
termiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzinīgi vērtē Eiropadomes ilgtermiņa 
prezidentūras izveidošanu, kas palīdzēs 
nodrošināt šīs iestādes un tādējādi arī 
Eiropas Savienības darbības lielāku 
nepārtrauktību un saskaņotību;

16. atzinīgi vērtē Eiropadomes ilgtermiņa 
prezidentūras izveidošanu, kas palīdzēs 
nodrošināt šīs iestādes un tādējādi arī 
Eiropas Savienības darbības lielāku 
nepārtrauktību, efektivitāti un saskaņotību;

Or. el

Grozījums Nr. 23
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
19.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a. atgādina, ka visas dalībvalstis 
piekrita mazināt rotējošās Padomes 
prezidentūras nozīmi — tā vairs nevadīs 
ne Eiropadomi, ne Ārlietu padomi;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atgādina, ka, lai gan jaunajā Līgumā ir 
noteikts, ka Padomes Ģenerālsekretariāts 
palīdz Eiropadomei, Eiropadomes īpašie 
izdevumi ir jānosaka atsevišķā budžeta 
sadaļā un tajos jābūt iekļautiem īpašiem 
asignējumiem Eiropadomes 
priekšsēdētājam, kam jebkurā gadījumā 
būs nepieciešama sava biroja palīdzība,
kurš jāizveido, pamatojoties uz saprātīgiem 
nosacījumiem;

20. atgādina, ka, lai gan jaunajā Līgumā ir 
noteikts, ka Padomes Ģenerālsekretariāts 
palīdz Eiropadomei, Eiropadomes īpašie 
izdevumi ir jānosaka atsevišķā budžeta 
sadaļā un tajos jābūt iekļautiem īpašiem 
asignējumiem Eiropadomes 
priekšsēdētājam, kam jebkurā gadījumā 
būs nepieciešama sava biroja palīdzība, 
kurš jāizveido, pamatojoties uz saprātīgiem 
nosacījumiem; atzīmē, ka atšķirībā no 
Eiropas Komisijas Eiropadomei vairs 
netiks piemērota džentlmeņu vienošanās 
starp abām likumdevējvaras nozarēm 
saistībā ar savstarpēju iejaukšanos 
budžeta jautājumos, jo Eiropadomei ar 
Līgumu ir skaidri aizliegts īstenot 
likumdevēja funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atgādina, ka, lai gan jaunajā Līgumā ir 
noteikts, ka Padomes Ģenerālsekretariāts 
palīdz Eiropadomei, Eiropadomes īpašie 
izdevumi ir jānosaka atsevišķā budžeta 
sadaļā un tajos jābūt iekļautiem īpašiem 
asignējumiem Eiropadomes 
priekšsēdētājam, kam jebkurā gadījumā
būs nepieciešama sava biroja palīdzība, 
kurš jāizveido, pamatojoties uz saprātīgiem 
nosacījumiem;

20. atgādina, ka, lai gan jaunajā Līgumā ir 
noteikts, ka Padomes Ģenerālsekretariāts 
palīdz Eiropadomei, Eiropadomes īpašie 
izdevumi ir jānosaka atsevišķā budžeta 
sadaļā un tajos jābūt iekļautiem īpašiem 
asignējumiem Eiropadomes 
priekšsēdētājam, kam būs nepieciešama 
sava biroja palīdzība, kurš jāizveido, 
pamatojoties uz saprātīgiem nosacījumiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 26
Johannes Voggenhuber

Rezolūcijas priekšlikums
22.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a. ar bažām novēro Komisijas tendenci 
tapt par Padomes „pasūtījumu kvazi 
pārvaldnieku“; mudina Padomi cienīt 
Komisiju kā institucionālā līdzsvara 
pamatelementu;

Or. de

Grozījums Nr. 27
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. šajā sakarā uzskata, ka ES valstu un 
valdību vadītājiem, īpaši dalībvalsts 
premjerministram/valsts vadītājam, 
uzņemoties Padomes prezidentūras 
pienākumus, ir cieši jāiesaistās Vispārējo 
lietu padomes darbā vai nu tieši, vai caur 
deleģētu ministru, lai nodrošinātu
Vispārējo lietu padomes pienācīgu 
funkcionēšanu, jo šī padome ir iestāde, kas 
atbild par Padomes dažādu dienestu 
koordinēšanu un prioritāšu un konfliktu 
izšķiršanu, kuras šobrīd ar vieglu roku tiek 
nosūtītas Eiropadomei;

25. šajā sakarā uzskata, ka ES dalībvalsts 
premjerministram/valsts vadītājam, 
uzņemoties Padomes prezidentūras 
pienākumus, iespējams ir nepieciešams 
personīgi vadīt un nodrošināt Vispārējo 
lietu padomes pienācīgu funkcionēšanu, jo 
šī padome ir iestāde, kas atbild par 
Padomes dažādu dienestu koordinēšanu un 
prioritāšu un konfliktu izšķiršanu, kuras 
šobrīd ar vieglu roku tiek nosūtītas 
Eiropadomei;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzīst koordinācijas trūkumu starp 
dažādiem Padomes dienestiem 
prezidentūru jaunās sistēmas dēļ un šādu 
risku novēršanai uzsver jauno „troiku” (trīs 
prezidentūru grupu) nozīmību, kuras 
strādās, pamatojoties uz 18 mēnešu 
programmu, un kopīgi piedalīsies dažādu 
Padomes dienestu (izņemot Ārlietu 
padomes un Eirogrupas) un Pastāvīgo 
pārstāvju komitejas prezidentūrās, lai 
nodrošinātu Padomes kā kopuma darba 
saskaņotību, secīgumu un nepārtrauktību 
un nodrošinātu iestāžu sadarbību, kas 
nepieciešama tiesisko un budžeta 
procedūru sekmīgai vadīšanai, pieņemot 
kopīgus lēmumus ar Eiropas Parlamentu;

26. atzīst ievērojamās koordinācijas 
grūtības starp dažādiem Padomes 
dienestiem prezidentūru jaunās sistēmas 
dēļ un šādu risku novēršanai uzsver jauno 
„troiku” (trīs prezidentūru grupu) 
nozīmību, kuras strādās, pamatojoties uz 
18 mēnešu programmu, un kopīgi 
piedalīsies dažādu Padomes dienestu 
(izņemot Ārlietu padomes un Eirogrupas) 
un Pastāvīgo pārstāvju komitejas 
prezidentūrās, lai nodrošinātu Padomes kā 
kopuma darba saskaņotību, secīgumu un 
nepārtrauktību un nodrošinātu iestāžu 
sadarbību, kas nepieciešama tiesisko un 
budžeta procedūru sekmīgai vadīšanai, 
pieņemot kopīgus lēmumus ar Eiropas 
Parlamentu;

Or. el

Grozījums Nr. 29
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka ir būtiski, lai „troikas” 
attīstītu intensīvu un pastāvīgu sadarbību 
savu kopīgo pilnvaru robežās; uzsver 
katras 18 mēnešu ilgās „troikas” kopīgās 
programmas nozīmi Eiropas Savienības 
darbībā, kā tas sīkāk paskaidrots šīs 
rezolūcijas 51. pantā; aicina „troikas” 
iepazīstināt Parlamentu ar savu kopīgo 
programmu plenārsēdē kopīgo pilnvaru 
izmantošanas sākumā;

27. uzskata, ka ir būtiski, lai „troikas” 
attīstītu intensīvu un pastāvīgu sadarbību 
savu kopīgo pilnvaru robežās; uzsver 
katras 18 mēnešu ilgās „troikas” kopīgās 
programmas nozīmi Eiropas Savienības 
darbībā, kā tas sīkāk paskaidrots šīs 
rezolūcijas 51. pantā; aicina „troikas” 
iepazīstināt Parlamentu ar savu kopīgo 
programmu plenārsēdē kopīgo pilnvaru 
izmantošanas sākumā; atzīmē, ka, 
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pateicoties jaunajai kārtībai, 
prezidentūras komandas programmai ir 
jābūt praktiskas dabas un tai nevajadzētu 
traucēt Eiropas Savienības darba 
politiskajai programmai, kas būs saistīta 
ar jaunajām demokrātiskajām 
procedūrām (tādējādi mazinot iespēju 
veicināt trīs iesaistīto valstu valdību ego);

Or. en

Grozījums Nr. 30
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka ir būtiski, lai „troikas” 
attīstītu intensīvu un pastāvīgu sadarbību 
savu kopīgo pilnvaru robežās; uzsver 
katras 18 mēnešu ilgās „troikas” kopīgās 
programmas nozīmi Eiropas Savienības 
darbībā, kā tas sīkāk paskaidrots šīs 
rezolūcijas 51. pantā; aicina „troikas” 
iepazīstināt Parlamentu ar savu kopīgo 
programmu plenārsēdē kopīgo pilnvaru 
izmantošanas sākumā;

27. uzskata, ka ir būtiski, lai „troikas” 
attīstītu intensīvu un pastāvīgu sadarbību 
savu kopīgo pilnvaru robežās; uzsver 
katras 18 mēnešu ilgās „troikas” kopīgās
programmas nozīmi Eiropas Savienības 
darbībā, kā tas sīkāk paskaidrots šīs 
rezolūcijas 51. pantā; aicina „troikas” 
iepazīstināt Parlamentu ar savu
likumdošanas debašu grafika 
priekšlikumu plenārsēdē kopīgo pilnvaru 
izmantošanas sākumā;

Or. en

>

Grozījums Nr. 31
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. arī uzsver, ka premjerministram/valsts 
vadītājam, kas uzņemas vadīt Padomes 
rotējošo prezidentūru, ir jābūt Eiropas 

29. arī uzsver, ka premjerministram/valsts 
vadītājam, kas uzņemas vadīt Padomes 
rotējošo prezidentūru, ir jābūt Eiropas 
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Parlamenta priviliģētam dialoga 
veidotājam attiecībā uz prezidentūras 
pasākumiem; uzskata, ka viņš/viņa jāaicina 
uzrunāt Parlamentu plenārsēdē, 
iepazīstinot ar prezidentūras pasākumu 
programmu un atskaiti par attīstību un 
rezultātiem sešu mēnešu laikā, kā arī 
izklāstot debatēs jebkuru citu atbilstošu 
politisku jautājumu, kas radies viņa/viņas 
prezidentūras pilnvaru laikā;

Parlamenta priviliģētam dialoga 
veidotājam attiecībā uz prezidentūras 
pasākumiem; uzskata, ka viņš/viņa jāaicina 
uzrunāt Parlamenta komitejas, kā arī 
izklāstīt debatēs jebkuru citu atbilstošu 
politisku jautājumu, kas radies viņa/viņas 
prezidentūras pilnvaru laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
29.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a. tomēr uzskata, ka turpmāk vairs 
nebūs piemēroti, ja Padomes rotējošā 
prezidentūra iepazīstinās Parlamentu ar 
„programmu”, ņemot vērā to, ka viņš/viņa 
vadīs citu likumdošanas nozari, kas 
neveic izpildvaras funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
32.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a. atzīmē, ka komisāru kolēģija nav 
atbilstoši īstenojusi dzimumu līdzsvara 
principu; norāda, ka tikai 9 no 
pašreizējiem 27 Eiropas komisāriem ir 
sievietes; aicina dalībvalstis izvirzīt savu 
komisāru amatiem gan sievietes, gan 
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vīriešus.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzsver, ka Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšana Eiropas Parlamentā, 
pamatojoties uz Eiropadomes 
priekšlikumu, mainīs viņa/viņas iecelšanas 
raksturu;

33. uzsver, ka Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšana Eiropas Parlamentā, 
pamatojoties uz Eiropadomes 
priekšlikumu, būtiski nemainīs viņa/viņas 
iecelšanas raksturu; uzsver, ka saskaņā 
gan ar Nicas līgumu, gan arī ar 
Lisabonas līgumu Eiropadome ir 
institūcija, kuras kompetencē ir kandidātu 
izvirzīšana; tādēļ norāda, ka Eiropas 
Parlamenta īstenotā Komisijas 
priekšsēdētāja ievēlēšana manāmi 
atšķiras, salīdzinot ar spēkā esošo 
procedūru; tādēļ uzsver, ka saskaņā ar 
Lisabonas līgumu nav noteiktas būtiskas 
atšķirības attiecībās starp Parlamentu un 
Komisiju;

Or. nl

Grozījums Nr. 35
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzsver, ka Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšana Eiropas Parlamentā, 
pamatojoties uz Eiropadomes 
priekšlikumu, mainīs viņa/viņas iecelšanas 
raksturu;

33. uzsver, ka Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšana Eiropas Parlamentā, 
pamatojoties uz Eiropadomes, kurai būtu 
jāņem vērā dzimumu līdzsvara princips, 
priekšlikumu, mainīs viņa/viņas iecelšanas 
raksturu;
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Or. en

Grozījums Nr. 36
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzsver, ka Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšana Eiropas Parlamentā, 
pamatojoties uz Eiropadomes 
priekšlikumu, mainīs viņa/viņas iecelšanas 
raksturu;

33. uzsver, ka Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšana Eiropas Parlamentā, 
pamatojoties uz Eiropadomes 
priekšlikumu, piešķirs viņa/viņas 
iecelšanai noteiktu politisku raksturu;

Or. el

Grozījums Nr. 37
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. ierosina, lai Eiropadome piešķir 
Eiropadomes priekšsēdētājam (vienam vai 
ar delegāciju) pilnvaras rīkot šādas 
apspriešanās un lai viņš/viņa apspriestos ar 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju par 
nepieciešamo sanāksmju organizēšanu ar 
Eiropas Parlamenta katras politiskās grupas 
vadītājiem, iespējams arī ar Eiropas 
politisko grupu vadītājiem (vai 
delegācijām), un lai pēc tam Eiropadomes 
priekšsēdētājs sniegtu par to ziņojumu 
Eiropadomei;

38. ierosina, lai Eiropadome piešķir 
Eiropadomes priekšsēdētājam (vienam vai 
ar delegāciju) pilnvaras rīkot šādas 
apspriešanās un lai viņš/viņa apspriestos ar 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju par 
nepieciešamo sanāksmju organizēšanu ar 
Eiropas Parlamenta katras politiskās grupas 
vadītājiem, iespējams arī ar Eiropas 
politisko partiju vadītājiem (vai 
delegācijām), un lai pēc tam Eiropadomes 
priekšsēdētājs sniegtu par to ziņojumu 
Eiropadomei;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. uzskata, ka saskaņā ar iepriekš minētā 
Nobeiguma aktam pievienoto 
6. deklarāciju, izraugoties personas, kurām 
piedāvā stāties Eiropadomes 
priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos amatā, jāņem 
vērā vajadzība respektēt Savienības un tās 
dalībvalstu ģeogrāfisko un demogrāfisko 
daudzveidību;

39. uzskata, ka saskaņā ar iepriekš minētā
Nobeiguma aktam pievienoto 
6. deklarāciju, izraugoties personas, kurām 
piedāvā stāties Eiropadomes 
priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos amatā, 
primāri ir jāņem vērā kandidātu attiecīgā 
kompetence; papildus tam atzīst, ka ir
jāņem vērā vajadzība respektēt Savienības 
un tās dalībvalstu ģeogrāfisko un 
demogrāfisko daudzveidību;

Or. nl

Grozījums Nr. 39
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. šajā sakarā uzskata, ka ideālā variantā
izvirzīšanas procesam ir jānotiek pēc 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai ņemtu 
vērā vēlēšanu rezultātus, kam ir liela 
nozīme Komisijas priekšsēdētāja izvēlē; 
norāda, ka vienīgi pēc viņa/viņas 
ievēlēšanas ir iespējams nodrošināt 
rekvizītu līdzsvaru;

41. šajā sakarā uzskata, ka izvirzīšanas 
procesam ir jānotiek pēc Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, lai ņemtu vērā 
vēlēšanu rezultātus, kam ir primāra 
nozīme Komisijas priekšsēdētāja izvēlē; 
norāda, ka vienīgi pēc viņa/viņas 
ievēlēšanas ir iespējams nodrošināt 
rekvizītu līdzsvaru;

Or. el
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Grozījums Nr. 40
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts – 4. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- 5. un 6. nedēļa pēc vēlēšanām: Komisijas 
priekšsēdētāja amata kandidāta un politisko 
grupu sazināšanās; šī kandidāta 
iepazīstināšana Eiropas Parlamentā; 
Eiropas Parlamenta balsojums par 
Komisijas priekšsēdētāja kandidātu;

- 5. un 6. nedēļa pēc vēlēšanām: Komisijas 
priekšsēdētāja amata kandidāta un politisko 
grupu sazināšanās; šī kandidāta paziņojumi 
un iepazīstināšana ar viņa/viņas 
politiskajām pamatnostādnēm Eiropas 
Parlamentā; Eiropas Parlamenta balsojums 
par Komisijas priekšsēdētāja kandidātu;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts – 8. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– oktobris: Eiropas Parlaments ievēl visu 
kolēģiju, arī Augstā 
pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka amatu; 
Eiropadome apstiprina jauno Komisiju; 
jaunā Komisija uzņemas pienākumus;

– oktobris: Eiropas Parlamenta 
iepazīstināšana ar Komisāru kolēģiju un 
viņu programmu; visas kolēģijas, arī 
Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka 
amatu ievēlēšana; Eiropadome apstiprina 
jauno Komisiju; jaunā Komisija uzņemas 
pienākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. uzskata, ka, lai Eiropadome uzsāktu 45.uzskata, ka, lai Eiropadome uzsāktu 
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jaunās Komisijas priekšsēdētāja iecelšanas 
procedūru bez kavēšanās tūlīt pēc Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā1, 
tai vajadzētu atbilstoši ņemt vērā 
nepieciešamo laika ietvaru, lai ļautu 
neformāli pabeigt konsultāciju procedūru, 
kā paredzēts Lisabonas līgumā; uzskata, ka 
Komisijas priekšsēdētājs, kuru var 
apstiprināt Eiropas Parlaments saskaņā ar 
Nicas procedūru, tad varētu tikt ievēlēts 
saskaņā ar Lisabonas līgumu, ja tas būtu 
stājies spēkā, bez nepieciešamības atsākt 
visu iecelšanas procedūru;

jaunās Komisijas priekšsēdētāja iecelšanas 
procedūru tūlīt pēc Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām 2009. gada jūnijā1, tai vajadzētu 
atbilstoši ņemt vērā nepieciešamo laika 
ietvaru, lai ļautu neformāli pabeigt 
politisku konsultāciju procedūru ar tikko 
ievēlētajiem politisko grupu pārstāvjiem, 
kā paredzēts Lisabonas līgumā; tādēļ
uzskata, ka tikai Eiropadomei jūlija 
sākumā ir jāizvirza jauns Komisijas 
priekšsēdētājs, kuru var apstiprināt Eiropas 
Parlaments saskaņā ar Nicas līguma 
noteikumiem ar vienkāršu balsu 
vairākumu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Jean-Luc Dehaene

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. uzskata, ka, lai Eiropadome uzsāktu 
jaunās Komisijas priekšsēdētāja iecelšanas 
procedūru bez kavēšanās tūlīt pēc Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā1, 
tai vajadzētu atbilstoši ņemt vērā 
nepieciešamo laika ietvaru, lai ļautu 
neformāli pabeigt konsultāciju procedūru, 
kā paredzēts Lisabonas līgumā; uzskata, ka
Komisijas priekšsēdētājs, kuru var 
apstiprināt Eiropas Parlaments saskaņā 
ar Nicas procedūru, tad varētu tikt ievēlēts 
saskaņā ar Lisabonas līgumu, ja tas būtu 
stājies spēkā, bez nepieciešamības atsākt 
visu iecelšanas procedūru;

45. uzskata, ka, lai Eiropadome uzsāktu 
jaunās Komisijas priekšsēdētāja 
izvirzīšanas procedūru bez kavēšanās tūlīt 
pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
2009. gada jūnijā2, tai vajadzētu atbilstoši 
ņemt vērā nepieciešamo laika ietvaru, lai 
ļautu neformāli pabeigt konsultāciju 
procedūru, kā paredzēts Lisabonas līgumā; 
uzskata, ka ar šādiem nosacījumiem tiktu 
pilnībā ievērota jauno prerogatīvu būtība 
un Eiropas Parlaments varētu turpināt 
Komisijas priekšsēdētāja amatam izvirzītā 
kandidāta apstiprināšanas procedūru;

                                               
1 Kā noteikts Deklarācijā par jaunās Komisijas iecelšanu, par ko panākta vienošanās 2008. gada 11. un 
12. decembrī
2 Kā noteikts Deklarācijā par jaunās Komisijas iecelšanu, par ko panākta vienošanās 2008. gada 11. un 
12. decembrī
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Or. en

Grozījums Nr. 44
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver, ka jebkurā gadījumā attiecībā 
uz jaunās kolēģijas izvirzīšanu procedūra 
jāuzsāk tikai pēc tam, kad zināmi jaunā 
Īrijas referenduma rezultāti; norāda, ka 
institūcijas kā tādas pilnībā apzinātos 
turpmākās tiesību normas, kurās jaunā 
Komisija īstenotu tās mandātu un pienācīgi 
ievērotu savas atbilstošās pilnvaras 
procedūrā, kā arī jaunās Komisijas sastāvu, 
struktūru un kompetences; pozitīva 
referenduma iznākuma gadījumā oficiālai 
jaunās kolēģijas apstiprināšanai no Eiropas 
Parlamenta puses būtu jānotiek tikai pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā un 
Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanas;

46. uzsver, ka jebkurā gadījumā attiecībā 
uz jaunās kolēģijas izvirzīšanu procedūra 
jāuzsāk tikai pēc tam, kad zināmi jaunā 
Īrijas referenduma rezultāti; norāda, ka 
institūcijas kā tādas pilnībā apzinātos 
turpmākās tiesību normas, kurās jaunā 
Komisija īstenotu tās mandātu un pienācīgi 
ievērotu savas atbilstošās pilnvaras 
procedūrā, kā arī jaunās Komisijas sastāvu, 
struktūru un kompetences; pozitīva 
referenduma iznākuma gadījumā oficiālai 
jaunās kolēģijas, ieskaitot priekšsēdētāja 
un priekšsēdētāja vietnieka/Augstā 
pārstāvja, apstiprināšanai no Eiropas 
Parlamenta puses būtu jānotiek tikai pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Jean-Luc Dehaene

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver, ka jebkurā gadījumā attiecībā 
uz jaunās kolēģijas izvirzīšanu procedūra 
jāuzsāk tikai pēc tam, kad zināmi jaunā 
Īrijas referenduma rezultāti; norāda, ka 
institūcijas kā tādas pilnībā apzinātos 
turpmākās tiesību normas, kurās jaunā 
Komisija īstenotu tās mandātu un pienācīgi 
ievērotu savas atbilstošās pilnvaras 

46. uzsver, ka jebkurā gadījumā attiecībā 
uz jaunās kolēģijas izvirzīšanu procedūra 
jāuzsāk tikai pēc tam, kad zināmi jaunā 
Īrijas referenduma rezultāti; norāda, ka 
institūcijas kā tādas pilnībā apzinātos 
turpmākās tiesību normas, kurās jaunā 
Komisija īstenotu tās mandātu un pienācīgi 
ievērotu savas atbilstošās pilnvaras 
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procedūrā, kā arī jaunās Komisijas sastāvu, 
struktūru un kompetences; pozitīva 
referenduma iznākuma gadījumā oficiālai 
jaunās kolēģijas apstiprināšanai no Eiropas 
Parlamenta puses būtu jānotiek tikai pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā un 
Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanas;

procedūrā, kā arī jaunās Komisijas sastāvu, 
struktūru un kompetences; pozitīva 
referenduma iznākuma gadījumā oficiālai 
jaunās kolēģijas, apstiprināšanai no Eiropas 
Parlamenta puses būtu jānotiek tikai pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzskata, ka pārejai uz šo piecgadīgo 
finanšu un politikas plānošanu būs 
nepieciešama pašreizējās finanšu shēmas 
pagarināšana, kas ir noteikta Iestāžu 
nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību attiecībā uz korekciju 
daudzgadu finanšu shēmā, līdz 2015. gada
beigām, jaunajai shēmai stājoties spēkā 
līdz 2016. gada sākumam;

50. uzskata, ka pārejai uz šo piecgadīgo 
finanšu un politikas plānošanu būs 
nepieciešama pašreizējās finanšu shēmas 
pagarināšana, kas ir noteikta Iestāžu 
nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību attiecībā uz korekciju 
daudzgadu finanšu shēmā1 , līdz 
2016. gada beigām, jaunajai shēmai 
stājoties spēkā līdz 2017. gada sākumam2;

Or. el

Grozījums Nr. 47
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts – 2. ievilkums

                                               
1 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību attiecībā uz korekciju daudzgadu finanšu shēmā (OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.). Nolīgumā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 29. aprīļa lēmumu 371/2008/EK (OV L 128, 
16.5.2008., 8. lpp.).
2 Saskaņā ar R. Böge ziņojumu par (2007.-2013. gada) finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšanu 
(INI/2008/2055) un C. Guy-Quint ziņojumu par Reformu līguma finansiālajiem aspektiem (INI/2008/2054). 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- Vispārējo lietu padomei, risinot dialogu 
ar Eiropas Parlamentu, ir jāpieņem 
darbības programma katrai no trīs 
prezidentūras grupām visam 18 mēnešu 
pilnvaru periodam, kas kalpotu kā katras 
prezidentūras individuālā sešu mēnešu 
darbības programma;

- Vispārējo lietu padomei, risinot dialogu 
ar Eiropas Parlamentu, ir jāpieņem darba 
grafiks katrai no trīs prezidentūras grupām 
visam 18 mēnešu pilnvaru periodam, kas 
kalpotu kā katras prezidentūras individuālā 
sešu mēnešu darba grafiks;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– Eiropas Parlamentam ir jāapspriežas ar 
citām Eiropas Savienības institūcijām, lai 
panāktu vienošanos par to, cik lielā mērā 
un kādā intensitātē Parlaments 
plenārsēdēs ir jāinformē par dažādajām 
programmām;

Or. nl

Grozījums Nr. 49
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. uzsver jauno dimensiju nozīmīgumu, 
kuras Lisabonas līgums nosaka visās 
Savienības ārējām attiecībām, arī kopējai 
ārpolitikai un drošības politikai, kas kopā 
ar Eiropas Savienības juridiskās personas 
statusu un iestāžu jauninājumiem šajā jomā 

52. uzsver jauno dimensiju nenoteiktību, 
kuras Lisabonas līgums nosaka visās 
Savienības ārējām attiecībām, arī kopējai 
ārpolitikai un drošības politikai, kas kopā 
ar Eiropas Savienības juridiskās personas 
statusu un iestāžu jauninājumiem šajā jomā 
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(īpaši divējādus pienākumus pildošā 
Augstā pārstāvja un Eiropas Savienības 
ārlietu dienesta ieviešana) varētu būt 
izšķirošs faktors Eiropas Savienības 
pasākumu saskaņotības un efektivitātes 
nodrošināšanai šajā jomā un sekmētu tās 
kā globāla dalībnieka atpazīstamību;

(īpaši divējādus pienākumus pildošā 
Augstā pārstāvja un Eiropas Savienības 
ārlietu dienesta ieviešana) ir paredzēts 
Savienības ārējo pasākumu saskaņotībai; 
atzīmē, ka šo ārējo pasākumu efektivitāte 
lielā mērā būs atkarīga no ieceltajām 
amatpersonām un ka arī šis nav noteikts 
pamats, lai jau varētu atzinīgi novērtēt šos 
jauninājumus;

Or. nl

Grozījums Nr. 50
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. uzsver jauno dimensiju nozīmīgumu, 
kuras Lisabonas līgums nosaka visās 
Savienības ārējām attiecībām, arī kopējai 
ārpolitikai un drošības politikai, kas kopā 
ar Eiropas Savienības juridiskās personas 
statusu un iestāžu jauninājumiem šajā jomā 
(īpaši divējādus pienākumus pildošā 
Augstā pārstāvja un Eiropas Savienības 
ārlietu dienesta ieviešana) varētu būt 
izšķirošs faktors Eiropas Savienības 
pasākumu saskaņotības un efektivitātes 
nodrošināšanai šajā jomā un sekmētu tās kā 
globāla dalībnieka atpazīstamību;

52. uzsver jauno dimensiju nozīmīgumu, 
kuras Lisabonas līgums nosaka visās 
Savienības ārējām attiecībām, arī kopējai 
ārpolitikai un drošības politikai, kas kopā 
ar Eiropas Savienības juridiskās personas 
statusu un iestāžu jauninājumiem šajā jomā 
(īpaši divējādus pienākumus pildošā 
Augstā pārstāvja un Eiropas Savienības 
ārlietu dienesta ieviešana) varētu būt 
izšķirošs faktors Eiropas Savienības 
pasākumu saskaņotības un efektivitātes 
nodrošināšanai šajā jomā un ievērojami
sekmētu tās kā globāla dalībnieka 
atpazīstamību;

Or. el

Grozījums Nr. 51
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzskata divējādus pienākumus pildošā 
Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka 
amata ieviešanu par būtisku sasniegumu 
Eiropas Savienības visu ārējo pasākumu 
saskaņotības un atpazīstamības
nodrošināšanā;

54. neuzskata, ka divējādus pienākumus 
pildošā Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja 
vietnieka amata ieviešana ir automātiska 
garantija Eiropas Savienības visu ārējo 
pasākumu labākas atpazīstamības 
nodrošināšanai; galvenokārt pauž bažas 
par potenciālo konfliktu starp 
Eiropadomi, Ārlietu padomi un Komisiju 
saistībā ar kompetencēm; norāda, ka 
Eiropas Parlaments veicina iespējamo 
konfliktu saistībā ar kompetencēm, 
atkārtoti paziņojot, ka Eiropas Savienības 
ārpolitikai primāri ir jābūt Komisijas 
kompetencē; ir pārliecināts, ka šāda 
Parlamenta nostāja veicinās ievērojamu 
spiedienu uz Augsto pārstāvi;

Or. nl

Grozījums Nr. 52
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzskata divējādus pienākumus pildošā 
Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka 
amata ieviešanu par būtisku sasniegumu 
Eiropas Savienības visu ārējo pasākumu 
saskaņotības un atpazīstamības 
nodrošināšanā;

54. uzskata divējādus pienākumus pildošā 
Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka 
amata ieviešanu par būtisku sasniegumu 
Eiropas Savienības visu ārējo pasākumu 
saskaņotības un atpazīstamības 
nodrošināšanā; izvirzītajam Augstajam 
pārstāvim/ priekšsēdētāja vietniekam ir 
jāatspoguļo arī Eiropas Savienības 
dažādība;

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzskata divējādus pienākumus pildošā 
Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka 
amata ieviešanu par būtisku sasniegumu 
Eiropas Savienības visu ārējo pasākumu 
saskaņotības un atpazīstamības 
nodrošināšanā;

54. uzskata divējādus pienākumus pildošā 
Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka 
amata ieviešanu par būtisku sasniegumu 
Eiropas Savienības visu ārējo pasākumu 
saskaņotības, efektivitātes un 
atpazīstamības nodrošināšanā;

Or. el

Grozījums Nr. 54
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. uzsver, ka Eiropas Savienības ārlietu 
dienestam būs būtiska nozīme atbalsta 
sniegšanā Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja 
vietnieka darbībai un tas veidos Eiropas 
Savienības ārējo pasākumu jaunās 
integrētās pieejas veiksmes būtisku daļu; 
uzsver, ka jaunā dienesta izveidošanai būs 
nepieciešams Augstā 
pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka oficiāls 
priekšlikums, ko būs iespējams izteikt 
tikai pēc tam, kad viņš/viņa būs uzsākusi 
pildīt savus pienākumus, un kuru Padome 
var pieņemt vienīgi pēc Komisijas 
apstiprinājuma un Eiropas Parlamenta 
atzinuma; paziņo par savu nodomu īstenot 
budžeta pilnvaras saistībā ar Eiropas 
Savienības ārlietu dienesta izveidošanu;

56. uzsver, ka Eiropas Savienības ārlietu 
dienestam varētu būt būtiska nozīme 
atbalsta sniegšanā Augstā 
pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka darbībai 
un tas varētu veidot Eiropas Savienības 
ārējo pasākumu jaunās integrētās pieejas 
veiksmes būtisku daļu; tomēr pauž bažas 
saistībā ar faktu, ka no Līguma 
skatupunkta nav iespējams sniegt skaidru 
informāciju par šī dienesta personāla 
uzdevumiem un sastāvu; aicina nākotnē 
izvirzīto Augsto pārstāvi/ priekšsēdētāja 
vietnieku neizmantot šo ārējo dienestu kā 
aizvietojumu valstu vēstniecībām trešās 
valstīs; paziņo par savu nodomu īstenot 
budžeta pilnvaras saistībā ar Eiropas 
Savienības ārlietu dienesta izveidošanu;

Or. nl
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Grozījums Nr. 55
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. uzsver, ka Augstā 
pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka 
pienākumi ir ļoti grūti izpildāmi un to 
veikšanai būs nepieciešama liela sadarbība 
ar citām iestādēm, īpaši ar Komisijas 
priekšsēdētāju, kura priekšā viņš/viņa 
atskaitīsies politiski par ārējo attiecību 
jomām, ciktāl tas ir Komisijas, rotējošo 
Padomes prezidentūru un Eiropadomes 
priekšsēdētāja uzdevumā;

57. uzsver, ka Augstā 
pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka 
pienākumi ir ļoti grūti izpildāmi un to 
veikšanai būs nepieciešama liela sadarbība 
ar citām iestādēm, īpaši ar Komisijas 
priekšsēdētāju, kura priekšā viņš/viņa 
atskaitīsies politiski par ārējo attiecību 
jomām, ciktāl tas ir Komisijas, rotējošo 
Padomes prezidentūru un Eiropadomes 
priekšsēdētāja kompetencē;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. uzsver, ka mērķu sasniegšana, kas 
noveda pie Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja 
vietnieka amata izveides, būs ļoti atkarīga 
no politiskās uzticības attiecībām starp 
Komisijas priekšsēdētāju un Augsto 
pārstāvi/priekšsēdētāja vietnieku un uz 
Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka 
spēju rezultatīvi sadarboties ar 
Eiropadomes priekšsēdētāju, Padomes 
rotējošos prezidentūru un citiem 
atbildīgajiem komisāriem, ar ko notiek 
koordinācija, izmantojot arī īpašās 
pilnvaras saistībā ar Eiropas Savienības 
ārējiem pasākumiem;

58. uzsver, ka mērķu sasniegšana, kas 
noveda pie Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja 
vietnieka amata izveides, būs ļoti atkarīga 
no politiskās uzticības attiecībām starp 
Komisijas priekšsēdētāju un Augsto 
pārstāvi/priekšsēdētāja vietnieku un uz 
Augstā pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka 
spēju rezultatīvi sadarboties ar 
Eiropadomes priekšsēdētāju, Padomes 
rotējošos prezidentūru un citiem 
atbildīgajiem komisāriem, ar ko notiek 
koordinācija, izmantojot arī īpašās 
pilnvaras saistībā ar Eiropas Savienības 
ārējiem pasākumiem; šī iemesla dēļ rosina, 
izvēloties kandidātus Komisijas 
priekšsēdētāja un Augstā pārstāvja/ 
priekšsēdētāja vietnieka amatam, īpaši 
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ņemt vērā kritērijus, kam jābūt īstenotiem 
saistībā ar spēju sadarboties un veidot 
savstarpēju uzticēšanos personīgā un 
politiskā līmenī;

Or. el

Grozījums Nr. 57
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
59. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

59. aicina Komisiju un Augsto 
pārstāvi/priekšsēdētāja vietnieku pilnībā 
izmantot iespēju iepazīstināt ar kopējām 
iniciatīvām ārējo attiecību jomā, lai 
sekmētu Eiropas Savienības dažādo 
darbības jomu saskaņotību ārējā attiecību 
jomā un palielinātu šādu iniciatīvu 
iespējamo pieņemšanu Padomē saistībā ar 
kopējo ārpolitiku un drošības politiku;

59. aicina Komisiju un Augsto 
pārstāvi/priekšsēdētāja vietnieku izmantot 
iespēju iepazīstināt ar kopējām iniciatīvām 
ārējo attiecību jomā, lai sekmētu Eiropas 
Savienības dažādo darbības jomu 
saskaņotību ārējā attiecību jomā un 
palielinātu šādu iniciatīvu iespējamo 
pieņemšanu Padomē saistībā ar kopējo 
ārpolitiku un drošības politiku; šajā sakarā 
norāda, ka ir nepieciešama parlamentāra 
ārpolitikas un drošības politikas 
pasākumu pārraudzība;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- Augstajam pārstāvim/priekšsēdētāja 
vietniekam ir jāierosina īpašu pārstāvju 
izvirzīšana ar skaidri piešķirtām pilnvarām 
saskaņā ar Līguma 33. pantu, lai palīdzētu 
viņam/viņai īpašās viņa/viņas kompetences 
jomās kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas jautājumos (arī šos īpašos 

- Augstajam pārstāvim/priekšsēdētāja 
vietniekam ir jāierosina īpašu pārstāvju 
izvirzīšana ar skaidri piešķirtām pilnvarām 
saskaņā ar Līguma 33. pantu, ņemot vērā 
sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu 
pārstāvniecību, lai palīdzētu viņam/viņai 
īpašās viņa/viņas kompetences jomās 



PE420.191v01-00 32/34 AM\769560LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

padomes izvirzītos pārstāvjus ir jāuzklausa 
Eiropas Parlamentā un regulāri jāinformē 
Eiropas Parlaments par viņu darbību);

kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
jautājumos (arī šos īpašos padomes 
izvirzītos pārstāvjus ir jāuzklausa Eiropas 
Parlamentā un regulāri jāinformē Eiropas 
Parlaments par viņu darbību);

Or. en

Grozījums Nr. 59
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- Augstajam pārstāvim/priekšsēdētāja 
vietniekam ir jāierosina īpašu pārstāvju 
izvirzīšana ar skaidri piešķirtām pilnvarām 
saskaņā ar Līguma 33. pantu, lai palīdzētu 
viņam/viņai īpašās viņa/viņas kompetences 
jomās kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas jautājumos (arī šos īpašos 
padomes izvirzītos pārstāvjus ir jāuzklausa 
Eiropas Parlamentā un regulāri jāinformē 
Eiropas Parlaments par viņu darbību);

- Augstajam pārstāvim/priekšsēdētāja 
vietniekam ir jāierosina īpašu pārstāvju 
izvirzīšana ar skaidri piešķirtām pilnvarām 
saskaņā ar Līguma 33. pantu, ņemot vērā 
sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu 
pārstāvniecību, lai palīdzētu viņam/viņai 
īpašās viņa/viņas kompetences jomās 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
jautājumos (arī šos īpašos padomes 
izvirzītos pārstāvjus ir jāuzklausa Eiropas 
Parlamentā un regulāri jāinformē Eiropas 
Parlaments par viņu darbību);

Or. en

Grozījums Nr. 60
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts – 4. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- kad vien viņš/viņa nevar piedalīties 
starptautiskās sanāksmēs vai pasākumos 
ministru līmenī kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas jomā, viņš/viņa pēc 
viņa/viņas lūguma ir jāaizvieto vai nu ar tās 

- kad vien viņš/viņa nevar piedalīties 
starptautiskās sanāksmēs vai pasākumos 
ministru līmenī kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas jomā, viņš/viņa pēc 
viņa/viņas lūguma ir jāaizvieto vai nu ar tās 
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dalībvalsts ārlietu ministru, kura ir 
uzņēmusies Padomes rotējošo prezidentūru 
tajā laikā, vai ar īpašu pārstāvi, ja 
sanāksme/pasākums attiecas uz 
jautājumiem viņa/viņas pilnvaru robežās;

dalībvalsts ārlietu ministru, kura ir 
uzņēmusies Padomes rotējošo prezidentūru 
tajā laikā, vai ar citu komisāru, vai ar 
īpašu pārstāvi, ja sanāksme/pasākums 
attiecas uz jautājumiem viņa/viņas pilnvaru 
robežās;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
61.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61.a. atzīmē, ka iepriekš minētās 
pamatnostādnes var palīdzēt noteikt 
uzdevumu sadalījumu starp Eiropadomes 
priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāju 
un Augsto pārstāvi/ priekšsēdētāja
vietnieku; atkārtoti uzsver faktu, ka 
divējādus pienākumus pildošā Augstā 
pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka amata 
ieviešana ir saistīta ar risku, ka šī 
amatpersona galvenokārt darbosies kā 
starpnieks, bet, salīdzinot ar Eiropadomes 
priekšsēdētāju un Komisijas 
priekšsēdētāju, politiskajā līmenī tai būs 
sekundāra loma; pauž bažas, ka Augstais 
pārstāvis/ priekšsēdētāja vietnieks lielā 
mērā saskarsies ar tādām pašām 
problēmām, kādas pieredz pašreizējais 
Augstais pārstāvis; norāda, ka Eiropas 
Savienība, veidojot jaunās amata vietas, 
atkal ir izvēlējusies noslēpt patiesas 
kopējas ārpolitikas un drošības politikas 
trūkumu;

Or. nl
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Grozījums Nr. 62
Richard Corbett

Rezolūcijas priekšlikums
62. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

62. uzskata, ka dažās īpašās situācijās ir 
iespējams, ka Padomes priekšsēdētāju, 
īpaši Vispārējo lietu padomes 
priekšsēdētāju (prezidentūru uzņēmušās 
dalībvalsts premjerministru), bet arī īpašā 
dienesta Padomes priekšsēdētāju var 
aicināt īstenot viņa/viņas Savienības ārējas 
pārstāvniecības pienākumus vienojoties ar 
Eiropadomes priekšsēdētāju un Augsto 
pārstāvi/priekšsēdētāja vietnieku;

62. uzskata, ka vairs nebūs nepieciešams 
aicināt Vispārējo lietu padomes 
priekšsēdētāju (prezidentūru uzņēmušās 
dalībvalsts premjerministru) vai īpašā 
dienesta Padomes priekšsēdētāju īstenot 
Savienības ārējas pārstāvniecības 
pienākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
63. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

63. uzsver koordinācijas un sadarbības 
nozīmi starp visām dažādajām pusēm, kas 
ir atbildīgas par Eiropas Savienības ārējās 
pārstāvniecības dažādajiem uzdevumiem, 
lai nodrošinātu Eiropas Savienības 
saskaņotību un atpazīstamību ārējo 
attiecību jomā;

63. uzsver koordinācijas un sadarbības 
nozīmi starp visām dažādajām pusēm, kas 
ir atbildīgas par Eiropas Savienības ārējās 
pārstāvniecības dažādajiem uzdevumiem, 
lai izvairītos no konfliktiem saistībā ar 
kompetenci un nodrošinātu Eiropas 
Savienības saskaņotību un atpazīstamību 
ārējo attiecību jomā;

Or. de
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