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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē koplēmuma procedūras paplašināšanu, iekļaujot tajā kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP);

2. uzskata, ka parastās likumdošanas, t.i., koplēmuma, procedūras ieviešana KLP jomā 
uzlabo Eiropas Savienības demokrātisko pārskatatbildību, jo Eiropas Parlaments, kas 
pārstāv Savienības pilsoņus, piedalīsies likumdošanā vienlīdzīgā stāvoklī ar Padomi, kas 
pārstāv dalībvalstis;  

3. pauž nožēlu par to, ka KLP mērķi (EK Līguma 33. un 34. pants) Lisabonas līgumā netika 
mainīti un ka tie ir saglabāti identiski tiem sākotnējiem mērķiem, kas tika noteikti KLP 
sākumā; uzskata, ka noteikumi lauksaimniecībai ir jāatjaunina, lai tiktu ņemta vērā 
pašreizējā situācija (otrā pīlāra ieviešana, lauku attīstība, kvalitāte, dzīvnieku labturība un 
vide);

4. uzsver, ka Parlamentam jānodrošina, ka noteikumi, kas ir nepieciešami KLP mērķu 
sasniegšanai, tiek noteikti ar likumdošanas aktiem un netiek atstāti aktos, ko pieņem 
vienīgi Padome vai Komisija tās pilnvaru robežās attiecībā uz deleģētiem un īstenošanas 
aktiem;

5. uzsver, ka uz visiem pašreizējiem Padomes likumdošanas aktiem, kas pieņemti, 
pamatojoties uz EK Līguma 36. un 37. pantu, attieksies jaunā 37. panta 2. punkts, t.i., 
koplēmums; tas it īpaši nozīmīgi ir attiecībā uz četriem galvenajiem horizontālajiem 
dokumentiem lauksaimniecības jomā (vienotā KTO regula, Tiešo maksājumu regula, 
Lauku attīstības regula un KLP finansēšana); turklāt likumdošana par kvalitāti, bioloģisko 
lauksaimniecību un veicināšanu arī atradīsies 37. panta 2. punkta darbības laukā.

6. uzskata, ka 37. panta 3. punkts neietver neatkarīgas pilnvaras pats par sevi; uzsver, ka ir 
nepieciešams koplēmuma akts, kas ir pieņemts, pamatojoties uz 37. panta 2. punktu, lai 
noteiktu, vai un kādā veidā Padome var izmantot savas pilnvaras saskaņā ar 37. panta 
3. punktu;

7. pauž nožēlu, ka pasākumus, kas minēti 37. panta 3. punktā, uz kuriem iepriekš attiecās 
apspriežu procedūra, tagad var uzsākt Padome viena pati, neapspriežoties ar Parlamentu;

8. uzskata, ka nevienu no pašreizējiem Padomes aktiem nebūtu varējuši pieņemt, 
pamatojoties uz 37. akta 3. pantu, un tāpēc uzskata, ka šim punktam darbības lauks un 
iespējama piemērošana neeksistē;

9. atzīmē, ka komitoloģijas procedūras, kas pieņemtas, pamatojoties uz EK Līguma 
202. pantu, tiks atceltas; uzsver centrālo lomu, kādai ir jābūt Parlamentam attiecībā uz 
249.C pantu, formulējot jaunu komitoloģijas sistēmu (t.i., pieņemot aktus saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru), it īpaši attiecībā uz komiteju lomu lauksaimniecības 
jomā;



PE404.663v01-00 4/4 PA\716985LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

10. uzsver vajadzību stiprināt attiecības un veidot intensīvāku un regulārāku dialogu ar valstu 
parlamentiem, ņemot vērā, ka ar Lisabonas līguma 3.B panta 3. punktu ir ieviesta 
subsidiaritātes pārbaude, ko veic valstu parlamenti; 


