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Grozījums Nr. 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Rezolūcijas priekšlikums
2.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Lisabonas līgumu, jo īpaši 
tā 1. panta 12. punktu,

Or. de

Grozījums Nr. 2
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Rezolūcijas priekšlikums
3. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Lisabonas līgumam 
pievienoto protokolu par valstu parlamentu 
lomu Eiropas Savienībā, jo īpaši tā 
13. pantu,

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. de

Grozījums Nr. 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Rezolūcijas priekšlikums
4. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Lisabonas līgumam 
pievienoto protokolu par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu piemērošanu,

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. de
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Grozījums Nr. 4
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā tautas Savienībā pilnībā tiek 
pārstāvētas Eiropas Parlamentā un 
atsevišķo dalībvalstu parlamentos, kas ir 
atbildīgi par dažādām jomām, Eiropas 
Parlamenta un valstu parlamentu lomu 
nostiprināšanai Eiropas Savienībā ir 
jābalstās uz diviem pīlāriem: no vienas 
puses, uz Eiropas Parlamenta pilnvaru 
palielināšanu saistībā ar visiem Savienības 
lēmumiem un, no otras puses, uz katras
valsts parlamenta pilnvaru palielināšanas
saistībā ar to attiecīgajām valdībām,

B. tā kā ES līmenī pilsoņi tiek tieši
pārstāvēti Eiropas Parlamentā, un 
dalībvalstis Padomē pārstāv to attiecīgās 
valdības, kas par savu darbību saskaņā ar 
demokrātijas principiem atbild savu valstu 
parlamentiem (skatīt EK līguma 12. pantu 
Lisabonas līguma redakcijā); tādēļ
nepieciešamās Eiropas Savienības 
parlamentarizācijas pamatā jābūt diviem 
pīlāriem: no vienas puses, Eiropas 
Parlamenta pilnvaru palielināšanai saistībā 
ar visiem Savienības lēmumiem un, no 
otras puses, valsts parlamentu pilnvaru 
palielināšanai saistībā ar to attiecīgajām 
valdībām;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Johannes Voggenhuber

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā tautas Savienībā pilnībā tiek 
pārstāvētas Eiropas Parlamentā un 
atsevišķo dalībvalstu parlamentos, kas ir 
atbildīgi par dažādām jomām,  Eiropas 
Parlamenta un valstu parlamentu lomu 
nostiprināšanai Eiropas Savienībā ir 
jābalstās uz diviem pīlāriem: no vienas 
puses, uz Eiropas Parlamenta pilnvaru 
palielināšanu saistībā ar visiem Savienības 
lēmumiem un, no otras puses, uz katras
valsts parlamenta pilnvaru palielināšanas
saistībā ar to attiecīgajām valdībām,

B. tā kā tautas Savienībā pilnībā tiek 
pārstāvētas Eiropas Parlamentā un 
atsevišķo dalībvalstu parlamentos, kas ir 
atbildīgi par dažādām jomām; tādēļ
nepieciešamās Eiropas Savienības 
parlamentarizācijas pamatā jābūt diviem 
pīlāriem: no vienas puses, Eiropas 
Parlamenta pilnvaru palielināšanai saistībā 
ar visiem Savienības lēmumiem un, no 
otras puses, valsts parlamentu uzraudzības 
un koplēmuma pilnvaru plašākai 
izmantošanai saistībā ar to attiecīgajām 
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valdībām;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ir notikušas Parlamentu
apvienotās sanāksmes analīzes posmā par 
noteiktām tēmām , lai šo instrumentu
varētu izmantot jauna Konventa 
sasaukšanai vai arī līdzīgos gadījumos,

D. tā kā pārdomu periodā ir atklājies, ka 
noteiktām tēmām veltītās parlamentu
apvienotās sanāksmes ir lietderīgas, un 
tāpēc arī turpmāk vajadzības gadījumā 
jāizmanto šis instruments;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā jaunās, ar Lisabonas līgumu valstu 
parlamentiem piešķirtās tiesības, jo īpaši 
ņemot vērā subsidiaritātes principu, 
mudina tos agrīnā stadijā iesaistīties 
politiku veidošanā Savienības līmenī,

G. tā kā jaunās, ar Lisabonas līgumu valstu 
parlamentiem piešķirtās pilnvaras, jo īpaši 
attiecībā uz subsidiaritātes principu, 
mudina tos jau sākuma posmā iesaistīties 
politikas veidošanā Savienības līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā jaunās, ar Lisabonas līgumu valstu 
parlamentiem piešķirtās tiesības, jo īpaši 
ņemot vērā subsidiaritātes principu, 
mudina tos agrīnā stadijā iesaistīties 
politiku veidošanā Savienības līmenī,

G. tā kā jaunās, ar Lisabonas līgumu valstu 
parlamentiem piešķirtās pilnvaras, jo īpaši 
attiecībā uz subsidiaritātes principu, 
mudina tos jau sākuma posmā iesaistīties 
politikas veidošanā Savienības līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā jaunās, ar Lisabonas līgumu valstu 
parlamentiem piešķirtās tiesības, jo īpaši 
ņemot vērā subsidiaritātes principu, 
mudina tos agrīnā stadijā iesaistīties 
politiku veidošanā Savienības līmenī,

G. tā kā jaunās, ar Lisabonas līgumu valstu 
parlamentiem piešķirtās tiesības, jo īpaši 
attiecībā uz subsidiaritātes principu, 
mudina tos jau sākuma posmā aktīvi
iesaistīties politikas veidošanā Savienības 
līmenī;

Or. el

Grozījums Nr. 10
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Eiropas Parlamenta un valstu 
parlamentu primārais uzdevums un 
funkcija ir piedalīties likumdošanas 
lēmumu pieņemšanas procesā un rūpīgi 
pārbaudīt politiskās izvēles gan valstu, gan 
Eiropas līmenī; tā kā tas ciešu sadarbību 
vispārējās labklājības nolūkos nepadara
par nevajadzīgu, īpaši saistībā ar 

I. tā kā Eiropas Parlamenta un valstu 
parlamentu primārais uzdevums un 
funkcija ir piedalīties likumdošanas 
lēmumu pieņemšanas procesā un rūpīgi 
pārbaudīt politiskās izvēles gan valstu, gan 
Eiropas līmenī; tā kā Eiropas sabiedrisko 
interešu labā tas ciešu sadarbību padara
par nepieciešamu, īpaši saistībā ar 
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Savienības aktu transponēšanu valstu 
tiesību aktos,

Savienības aktu pareizu transponēšanu 
valstu tiesību aktos;

Or. el

Grozījums Nr. 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atzinīgi vērtē jaunās valstu parlamentu 
tiesības, kas tiem piešķirtas atbilstoši 
Lisabonas līgumam, kas ir “parlamentu 
līgums”, kurš veicina to lomu Eiropas 
Savienības politiskajos procesos; uzskata, 
ka šīs tiesības var iedalīt trīs kategorijās:

1. atzinīgi vērtē valstu parlamentu 
pienākumus un tiesības, kas tiem 
piešķirtas atbilstoši Lisabonas līgumam, 
kas ir „parlamentu līgums”, kurš veicina to 
lomu Eiropas Savienības politiskajos 
procesos; uzskata, ka šīs tiesības var iedalīt 
trīs kategorijās:

Tiesības uz informāciju par: Informācija par:

– brīvības, drošības un tiesiskuma jomas 
politikas novērtējumu;

– brīvības, drošības un tiesiskuma jomas 
politikas novērtējumu;

– Pastāvīgās iekšējās drošības komitejas 
procedūrām;

– Pastāvīgās iekšējās drošības komitejas 
procedūrām;

– līgumu grozījumu priekšlikumiem; – līgumu grozījumu priekšlikumiem;
– pieteikumiem, lai kļūtu par Savienības 
dalībvalsti;

– pieteikumiem, lai kļūtu par Savienības 
dalībvalsti;

– vienkāršoto Līguma pārskatīšanu (sešus 
mēnešus iepriekš);

– vienkāršoto Līguma pārskatīšanu (sešus 
mēnešus iepriekš);

– priekšlikumiem  Līguma papildināšanas 
pasākumiem;

– priekšlikumiem Līguma papildināšanas 
pasākumiem;

Tiesības aktīvi piedalīties: Aktīva piedalīšanās:

– Eiropas Savienības darbības 
nodrošināšanā (“jumta” noteikums);

– Eiropas Savienības darbības 
nodrošināšanā („jumta” noteikums);

– kopā ar Eiropas Parlamentu Eiropola un 
Eirojusta kontrolē;

– kopā ar Eiropas Parlamentu Eiropola un 
Eirojusta kontrolē;

– konvencijās par Līguma grozījumiem; – konvencijās par Līguma grozījumiem;
Tiesības izteikt iebildumus pret: Iebildumi pret:

– tiesību aktiem, kas nav atbilstoši – tiesību aktiem, kas nav atbilstoši 
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subsidiaritātes principam, izmantojot
“dzeltenās kartes” un “oranžās kartes” 
procedūras;

subsidiaritātes principam, izmantojot 
„dzeltenās kartes” un „oranžās kartes” 
procedūras;

– Līguma grozījumiem vienkāršotajā 
procedūrā;

– Līguma grozījumiem vienkāršotajā 
procedūrā;

– tiesu iestāžu sadarbības pasākumiem 
civillietās (ģimenes tiesību lietās);

– tiesu iestāžu sadarbības pasākumiem 
civillietās (ģimenes tiesību lietās);

– subsidiaritātes principa pārkāpumiem, 
iesniedzot prasību Eiropas Kopienu Tiesā 
(ja to atļauj valsts tiesību akti);

– subsidiaritātes principa pārkāpumiem, 
iesniedzot prasību Eiropas Kopienu Tiesā 
(ja to atļauj valsts tiesību akti);

Or. de

Grozījums Nr. 12
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Ar gandarījumu atzīmē, ka pēdējo gadu 
laikā sadarbība ar valstu parlamentiem ir 
pozitīvi attīstījusies, īpaši šāda veida 
kopīgo pasākumu dēļ: 

2. ar gandarījumu atzīmē, ka pēdējo gadu 
laikā sadarbība ar valstu parlamentiem ir 
attīstījusies diezgan pozitīvi, tomēr 
nepietiekami lielā apjomā, īpaši šāda veida 
kopīgo pasākumu dēļ: 

Or. el

Grozījums Nr. 13
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Ar gandarījumu atzīmē, ka pēdējo gadu 
laikā sadarbība ar valstu parlamentiem ir 
pozitīvi attīstījusies, īpaši šāda veida 
kopīgo pasākumu dēļ:

2. ar gandarījumu atzīmē, ka pēdējo gadu 
laikā sadarbība ar valstu parlamentiem un 
to deputātiem ir attīstījusies pozitīvi, īpaši 
šāda veida kopīgo pasākumu dēļ:

Or. de
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Grozījums Nr. 14
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts – -1. ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– parlamentu apvienotās sanāksmes par 
tēmām, kas attiecas uz dažādām 
komitejām un kurām ir horizontāls 
raksturs;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Uzskata, ka starp Eiropas Parlamentu un 
valstu parlamentiem ir jāveido jauni pirms 
un pēc likumdošanas procesa dialogu veidi;

3. uzskata, ka starp Eiropas Parlamentu un 
valstu parlamentiem ir jāveido jauni pirms 
un pēc likumdošanas procesa risināmu
dialogu veidi, lai Eiropas Savienības 
līmenī panāktu ievērojamu saskaņotību 
un vienotību attiecībā uz tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a mudina valstu parlamentus stiprināt 
savus centienus, lai panāktu, ka valstu 
valdības uzņemas atbildību par savu ES 
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līdzekļu izmantošanas pārvaldību; aicina 
valstu parlamentus pārbaudīt valsts 
ietekmes novērtējumu kvalitāti un to, 
kādā veidā valsts valdības savos tiesību 
aktos transponē ES tiesību aktus un 
īsteno ES politiku un finansējuma 
programmas valsts, reģionālajā un vietējo 
iestāžu līmenī; pieprasa valstu 
parlamentiem stingri uzraudzīt to 
ziņojumu iesniegšanu, kuri attiecas uz 
Lisabonas programmas valsts rīcības 
plāniem; 

Or. en

Grozījums Nr. 17
Andrzej Wielowieyski

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzskata, ka nepieciešams atbalstīt valstu 
parlamentus tiesību aktu projektu 
pārbaudēs, pirms tos izskata Savienības 
likumdevējs;

4. uzskata, ka nepieciešams atbalstīt valstu 
parlamentus tiesību aktu projektu 
pārbaudēs, pirms tos izskata Savienības 
likumdevējs, kā arī šo valstu valdību 
efektīvās pārbaudēs tad, kad tās darbojas 
Padomē;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzskata, ka nepieciešams atbalstīt
valstu parlamentus tiesību aktu projektu 
pārbaudēs, pirms tos izskata Savienības 
likumdevējs;

4. uzskata, ka būtu lietderīgi valstu 
parlamentiem piedāvāt atbalstu tiesību 
aktu projektu pārbaudēs, pirms tos izskata 
Savienības likumdevējs;
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Or. de

Grozījums Nr. 19
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Uzskata, ka, Eiropas Parlamenta 
specializēto komiteju priekšsēdētāju un 
valstu parlamentu sanāksmes, piemēram, 
Ārlietu komitejas un Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komitejas sanāksmes, 
neskatoties uz ierobežoto dalībnieku skaitu, 
tāpat ir informācijas un viedokļu apmaiņas 
instruments;

6. konstatē, ka Eiropas Parlamenta 
specializēto komiteju priekšsēdētāju un 
valstu parlamentu sanāksmes, piemēram, 
Ārlietu komitejas, Konstitucionālo 
jautājumu komitejas un Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komitejas sanāksmes, 
neskatoties uz ierobežoto dalībnieku skaitu, 
tāpat ir informācijas un viedokļu apmaiņas 
instruments;

Or. el

Grozījums Nr. 20
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Šinī ziņā atzinīgi vērtētu jauninājumus 
valstu parlamentu līmenī, piemēram, 
piešķirot Eiropas Parlamenta deputātiem
tiesības tikt reizi gadā uzaicinātiem 
uzstāties valstu parlamentu plenārsēdēs, 
piedalīties Kopienas lietu komiteju 
sanāksmēs kā konsultantiem, piedalīties 
specializēto komiteju sanāksmēs, kad tajās 
tiek pārrunāti būtiski Eiropas Savienības 
tiesību akti, vai piedalīties attiecīgo 
politisko grupu sanāksmēs kā 
konsultantiem;

8. šajā ziņā atzinīgi vērtētu jauninājumus 
valstu parlamentu līmenī, piemēram, 
piešķirot Eiropas Parlamenta specializēto
komiteju priekšsēdētājiem tiesības tikt 
reizi gadā uzaicinātiem uzstāties valstu 
parlamentu līdzvērtīgās komitejās un 
piešķirot Eiropas Parlamenta deputātiem 
tiesības tikt uzaicinātiem uzstāties valstu 
parlamentu plenārsēdēs, piedalīties Eiropas
Kopienas lietu komiteju sanāksmēs kā 
konsultantiem, piedalīties specializēto 
komiteju sanāksmēs, kad tajās tiek
apspriesti būtiski Eiropas Savienības 
tiesību akti, vai piedalīties attiecīgo 
politisko grupu sanāksmēs kā 
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konsultantiem;

Or. el

Grozījums Nr. 21
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Šinī ziņā atzinīgi vērtētu jauninājumus 
valstu parlamentu līmenī, piemēram, 
piešķirot Eiropas Parlamenta deputātiem 
tiesības tikt reizi gadā uzaicinātiem 
uzstāties valstu parlamentu plenārsēdēs,
piedalīties Kopienas lietu komiteju 
sanāksmēs kā konsultantiem, piedalīties 
specializēto komiteju sanāksmēs, kad tajās 
tiek pārrunāti būtiski Eiropas Savienības 
tiesību akti, vai piedalīties attiecīgo
politisko grupu sanāksmēs kā
konsultantiem;

8. šinī ziņā atzinīgi vērtētu jauninājumus 
valstu parlamentu līmenī, piemēram, ja 
valstu parlamenti atļautu Eiropas 
Parlamenta deputātiem uzstāties savās 
sēdēs, piedalīties Eiropas Kopienas lietu 
komiteju sanāksmēs kā konsultantiem, 
piedalīties specializēto komiteju 
sanāksmēs, kad tajās tiek apspriesti būtiski 
Eiropas Savienības tiesību akti, vai 
politiskās grupas varētu uzaicināt savās 
sanāksmēs piedalīties Eiropas Parlamenta 
deputātus kā konsultantus;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Iesaka izskatīt iespēju piešķirt 
specializētajām komitejām budžetu 
sanāksmju organizēšanai ar atbilstošajām 
valstu parlamentu komitejām un tehniski 
nodrošināt videokonferences starp valstu 
parlamentu un Eiropas Parlamenta 
specializēto komiteju referentiem;

9. iesaka piešķirt atbilstīgu budžetu, lai 
specializētās komitejas organizētu 
sanāksmes ar atbilstošajām valstu 
parlamentu komitejām un Eiropas 
Parlamenta referenti un ēnu referenti —
ar saviem kolēģiem valstu parlamentos, 
turklāt iesaka izskatīt iespēju tehniski 
nodrošināt videokonferences starp valstu 
parlamentu un Eiropas Parlamenta 
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specializēto komiteju referentiem;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. Uzskata, ka valstu parlamentu pilnvaru 
palielināšana, ņemot vērā atbilstību 
subsidiaritātes principam, kā to paredz 
Lisabonas līgums, sniegs iespēju jau 
agrīnā stadijā ietekmēt un rūpīgi pārbaudīt 
Eiropas tiesību aktus un veicinās labāku 
likumdošanas procesu Eiropas līmenī;

10. uzskata, ka valstu parlamentu pilnvaru 
palielināšana, ņemot vērā atbilstību 
subsidiaritātes principam, kā to paredz 
Lisabonas līgums, sniegs iespēju jau 
sākuma posmā ietekmēt un rūpīgi 
pārbaudīt Eiropas tiesību aktus un veicinās 
labāku likumdošanas procesu un tiesību 
aktu ciešāku tuvināšanu Eiropas 
Savienības līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Costas Botopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. Norāda, ka valstu parlamentiem pirmo 
reizi ir oficiāli noteikta loma Eiropas 
Savienības lietās, kas atšķiras no viņu 
valstu valdību lomas un ar kuru Savienība 
tiek pietuvināta tās pilsonēm un pilsoņiem;

11. konstatē, ka valstu parlamentiem pirmo 
reizi ir oficiāla loma Eiropas Savienības 
lietās, kas atšķiras no viņu valstu valdību 
lomas, sekmē stingrāku demokrātisko 
kontroli un ar kuru Savienība tiek 
pietuvināta tās pilsoņiem; 

Or. el
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Grozījums Nr. 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. Atgādina, ka, pirmkārt, un galvenokārt, 
saskaņā ar atbilstošajiem 
konstitucionālajiem noteikumiem, valstu 
parlamentiem ir jāīsteno kontrole pār 
savām valstu valdībām;

12. atgādina, ka, pirmkārt, un galvenokārt, 
saskaņā ar atbilstošajiem 
konstitucionālajiem noteikumiem, valstu 
parlamentiem ir jāīsteno kontrole pār 
savām valstu valdībām; tomēr atzīmē, ka šī 
uzdevuma — kas ir pārstāvības 
demokrātijas principa īpašs aspekts —
efektīva izpilde tagad tiek uzskatīta par 
tiesisku priekšnoteikumu ES darbā;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. Atgādina, ka, pirmkārt, un galvenokārt, 
saskaņā ar atbilstošajiem 
konstitucionālajiem noteikumiem, valstu 
parlamentiem ir jāīsteno kontrole pār 
savām valstu valdībām;

12. atgādina, ka, pirmkārt, un galvenokārt, 
saskaņā ar atbilstošajiem 
konstitucionālajiem noteikumiem un 
tiesību aktiem, valstu parlamentiem ir 
jāīsteno kontrole pār savām valstu 
valdībām;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a iesaka, ka saskaņā ar 
Konstitucionālo jautājumu komitejas 
priekšlikumu Priekšsēdētāju konferencei 
jāuzsāk īstenot vai jāatzīst par 
pieņemamiem Eiropas Parlamenta un 
viena vai vairāku valstu parlamentu 
sadarbības veidi un mehānismi 
ciešākai/uzlabotai sadarbībai, vienlaikus 
ievērojot savstarpīguma principu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a ja valstu parlamentiem būs efektīvāki 
instrumenti saistībā ar politisko 
pārvaldību un kontroli pār izpildvaras 
iestādēm, kurām ir lēmumu pieņemšanas 
pilnvaras, kā arī kompetence ES 
vienotības un saskaņotības interešu 
jomās, Eiropas Parlaments ieviesīs 
atbilstīgu sadarbību, tādējādi ļaujot 
saskaņot savu pieeju ar valstu parlamentu 
pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. Uzskata, ka specializētās komitejas 
vairāk jāiekļauj COSAC sanāksmju 
sagatavošanas un uzstāšanās procesā 
tajās; uzskata, ka delegācija ir jāvada 
Konstitucionālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētājam un ka tajā jāiekļauj 
specializēto komiteju priekšsēdētāji un 
referenti, kas izskata attiecīgās COSAC 
sanāksmes dienas kārtībā iekļautos 
jautājumus; uzskata par nepieciešamu, ka 
priekšsēdētāju konference regulāri tiek 
informēta par COSAC sanāksmju norisi un 
darbības rezultātiem, un deputāti - vienreiz 
gadā;

22. uzskata, ka tā specializētās komitejas 
vairāk jāiekļauj COSAC sanāksmju 
sagatavošanā un tām jābūt plašāk 
pārstāvētām šajā sanāksmēs; uzskata, ka tā
delegācija ir jāvada Konstitucionālo 
jautājumu komitejas priekšsēdētājam un 
tajā jāiekļauj specializēto komiteju 
priekšsēdētāji un referenti, kas izskata 
attiecīgās COSAC sanāksmes darba
kārtībā iekļautos jautājumus; uzskata, ka ir 
svarīgi priekšsēdētāju konferenci regulāri 
informēt par COSAC sanāksmju norisi un 
darbības rezultātiem, bet deputātus — pēc 
katras sanāksmes;

Or. de
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