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1. Ievads 
 

 

 

Komiteja 
 

Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO) ir īpaša komiteja Eiropas Parlamentā. Tai nav 
izteiktu likumdošanas funkciju, bet tās kompetencē esošie temati ir ļoti svarīgi Parlamenta 

darbam kopumā, starpiestāžu dinamikai un Savienības vispārējai pārvaldībai. Tā ir arī 
atbildīga par vairāku īpašu likumdošanas procedūru uzsākšanu, piemēram, attiecībā uz 

priekšlikumu regulai par Parlamenta tiesībām veikt izmeklēšanu (LESD 226. pants) un Eiropas 
vēlēšanu aktu (LESD 223. pants).  
 
AFCO jo īpaši ir atbildīga par: 

 Eiropas integrācijas procesa institucionālajiem aspektiem, it īpaši par parasto un 
vienkāršoto Līguma pārskatīšanas procedūru sagatavošanu, sākšanu un norisi; 

 Līgumu īstenošanu un to darbības novērtēšanu; 

 Savienības paplašināšanās sarunu vai izstāšanās  no Savienības izraisītajām 

pārmaiņām iestāžu sistēmā; 
 iestāžu attiecībām, tostarp iestāžu nolīgumu izskatīšanu pirms to apstiprināšanas 

Parlamentā saskaņā ar Reglamenta 148. panta 2. punktu1; 

 vienotu vēlēšanu procedūru; 
 Eiropas līmeņa politiskajām partijām un politiskajiem fondiem, neskarot Prezidija 

kompetenci; 
 tādu gadījumu noteikšanu, kad dalībvalsts vairākkārt nopietni pārkāpusi dalībvalstīm 

kopīgos principus; 
 Reglamenta interpretēšanu un piemērošanu un par tā grozījumu priekšlikumiem.  

 
Parlamenta 8. sasaukuma laikā AFCO: 

 noturēja 100 komitejas sanāksmes, no kurām 28 bija komiteju kopīgās sanāksmes; 

 pieņēma 34 ziņojumus, 8 Reglamenta interpretācijas un 51 atzinumu; 

 saņēma 8951 grozījumu šiem ziņojumiem un atzinumiem; 

 pieņēma 1 rezolūcijas priekšlikumu; 
 iesniedza 4 jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski; 

 sarīkoja 18 darba braucienus; 

 sarīkoja 36 uzklausīšanas; 

                                                 
1 Bijušais Reglamenta 140. pants. 



 

 

 noturēja 11 politikas departamenta seminārus. 
 

Šā dokumenta mērķis 
 
Šajā dokumentā ir sniegts pārskats par komitejas darbu Eiropas Parlamenta 8. sasaukuma 

laikā, proti, no 2014. gada jūlija līdz 2019. gada jūnijam. Tajā ir aplūkota katra no komitejas 
kompetences jomām, koncentrējoties uz svarīgākajiem aspektiem un nosakot prioritātes, 

kuras komiteja ir centusies izcelt minētajā laikā. 



 

 

 

 
 
 
 

2. Eiropas nākotne  

 

 
 
 

 

 

2.1. Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma 
piedāvāto potenciālu 
 

 Referenti: Mercedes Bresso (S&D, IT) un Elmar Brok (PPE, DE) 
 

 Procedūra: patstāvīgs ziņojums (2014/2249(INI)) 
 

2.2. Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā 
evolūcija un korekcijas 
 

 Referents: Guy Verhofstadt (ALDE, BE) 
 

 Procedūra: patstāvīgs ziņojums (2014/2248(INI)) 
 

2.3. Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni 
 

 Referents: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Procedūra: patstāvīgs ziņojums (2018/2094(INI)) 

 

Pamatelementi  
 
Konstitucionālo jautājumu komiteja 8. sasaukuma sākumā uzņēmās iniciatīvu izstrādāt 

divas rezolūcijas par Eiropas nākotni, ierosinot divpakāpju pieeju ES institucionālajām 
reformām:  

➢ ziņojums “Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma 
potenciālu” sniedz novērtējumu par Līgumu juridiskajām iespējām uzlabot ES 

darbību;  
 ziņojums “Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā 

attīstība un korekcijas” ietver priekšlikumus, kurus nevar īstenot, izmantojot 
pašlaik Līgumos noteiktos instrumentus, un kurus līdz ar to ir iespējams īstenot, 
tikai veicot izmaiņas Līgumā. 

Šajās divās rezolūcijās, ko pieņēma 2017. gada 16. februāra plenārsēdē, tika izskatīti veidi, 
kā atjaunot zaudēto iedzīvotāju paļāvību un uzticību un uzlabot lēmumu pieņemšanas 

pārredzamību un ES iestāžu, aģentūru un neformālo struktūru pārskatatbildību. Tas būtu 



 

 

izdarāms, stiprinot iestāžu sadarbību, uzlabojot Savienības rīcībspēju, ieviešot jaunus 
instrumentus un jaunas efektīvas spējas un padarot lēmumu pieņemšanas procesus 
demokrātiskākus.  
 
Šajos ziņojumos Parlaments uzsvēra vienotas iestāžu sistēmas un “Kopienas” jeb 
“Savienības” metodes nozīmi. Parlaments atbalstīja kvalificēta vairākuma balsošanas 
principu Padomē un parastās likumdošanas procedūras izmantošanu, kad vien iespējams 
izmantojot pārejas klauzulas. Attiecībā uz diferencētu integrāciju Parlaments īpaši uzsvēra 
iespējas, ko sniedz Līguma noteikumi par ciešāku sadarbību. Ziņojumos tika apspriesti arī 

dažādu iestāžu uzdevumi, attiecības ar valstu parlamentiem un izvirzīto kandidātu 
process. Īpaša uzmanība tika pievērsta EMS jomā pieņemto lēmumu demokrātiskajai 

pārskatatbildībai, attīstībai ārējās darbībās, tieslietu un iekšlietu jomā un pamattiesību 
un tiesiskuma aizsardzībai.  

 
Kopš 2017. gada līdz ar Bratislavas paziņojumu un ceļvedi, Komisijas Balto grāmatu par 

Eiropas nākotni, Romas deklarāciju un Vadītāju programmu, ko Eiropadome pieņēma 
2017. gada oktobrī, debates par Eiropas nākotni ir pastiprinājušās vēl vairāk. Arī Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja un atsevišķas dalībvalstis un to 
grupas sniedza nozīmīgu ieguldījumu. Turklāt dažādas iestādes, struktūras un dalībvalstis 

organizēja pilsoņu dialogus un konsultācijas.  
 
Eiropas Parlaments turpināja diskusijas  par Eiropas nākotni, rīkojot plenārsēžu debates ar 

valstu un valdību vadītājiem un 2019. gada 13. februāra plenārsēdē pieņemot ziņojumu 
par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni, ko sagatavoja Konstitucionālo jautājumu 

komiteja, gatavojoties 2019. gada maija Sibiu samitam. 
 

Ziņojumā par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni ir atgādināts par dažiem Savienības 
sasniegumiem un uzsvērts, ka ar Savienību saistītās daudzās problēmas ir jārisina kopīgi 

un tam ir vajadzīga lielāka un labāka politiskā integrācija. Ziņojumā atkārtoti uzsvērts, ka 
institucionālo reformu rezultātā lēmumu pieņemšanas procesi jāpadara demokrātiskāki 

un pārredzamāki un jāpalielina Savienības spēja rīkoties. Ziņojumā ir atgādināti vairāki 
priekšlikumi, kas ietverti iepriekšējās Parlamenta  rezolūcijās par Eiropas nākotni 

(piemēram, cik nozīmīga ir vienotā iestāžu sistēma un Kopienas metode, kvalificēta 
vairākuma balsošanas sistēma Padomē, Padomes lēmumu pieņemšanas pārredzamības 

uzlabošana, iespējamās Parlamenta tiesības uz likumdošanas iniciatīvu Līgumu turpmākas 
pārskatīšanas gadījumā, demokrātiskāka ekonomikas pārvaldība, izvirzīto kandidātu 
procesa turpināšana un pamatvērtību ievērošana), un tajā ir ņemti vērā priekšlikumi, ko 
iesniegušas citas iestādes, struktūras vai dalībvalstis šajā kontekstā, vienlaikus arī ņemot 
vērā attīstību vairākās politikas jomās. Rezolūcijā uzsvērta nepieciešamība stiprināt 

Eiropas publisko telpu kā pārvalstisku demokrātisko telpu. Tajā ir uzsvērts, ka 
Parlamentam un Komisijai, tiklīdz būs izveidots to jaunais sastāvs, būtu jābalstās uz 

iepriekš paveikto darbu un jāturpina pilnveidot iepriekš ierosinātie priekšlikumi. 
 

Sagatavojot ziņojumus, Konstitucionālo jautājumu komiteja noturēja vairākas 
uzklausīšanas, sarīkoja semināru un apsprieda Eiropas nākotni savās ikgadējās sanāksmēs  

ar valstu parlamentiem. Turklāt komitejas locekļi sagatavoja vairākus darba dokumentus  
par institucionālajiem aspektiem saistībā ar Savienības sociālo dimensiju, globalizācijas 



 

 

iespēju izmantošanu, EMS padziļināšanu, Eiropas aizsardzību, ES finanšu nākotni, 
Padomes struktūru un darba metodēm un daudzātrumu integrāciju. 
 

 

Atzinumi, kas saistīti ar debatēm par Eiropas nākotni 
 

Komiteja arī pieņēma vairākus atzinumus par atsevišķu specifisku tematu 
institucionālajiem aspektiem saistībā ar debatēm par Eiropas nākotni, par kurām bija 
atbildīgas citas komitejas.  
 
Tā pieņēma atzinumu par ECON un BUDG kopīgā atbildībā sagatavoto ziņojumu par 
eurozonas budžetspēju (atzinuma sagatavotājs: Paulo Rangel (PPE, PT)), un šajā atzinumā 
tā atgādināja savu noformulēto nostāju, ka šādai spējai vajadzētu būt daļai no ES budžeta 
un finansētai no ES pašu resursiem. AFCO analizēja iespējas izveidot šādu spēju saskaņā ar 
spēkā esošajiem Līguma noteikumiem, vienlaikus atkārtoti uzsverot arī demokrātiskās 
pārskatatbildības un leģitimitātes nepieciešamību. 

 
Tā pieņēma atzinumu par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda 

izveidi, īpaši pievēršoties pasākumiem, kas nodrošinātu pienācīgu demokrātisko 
pārskatatbildību attiecībā uz pašreizējā Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) pēcteci 
(atzinuma sagatavotāja: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)). 
 
Attiecībā uz priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka noteikumus par fiskālās 
atbildības un vidēja termiņa budžeta ievirzes stiprināšanu dalībvalstīs, tā ieteica 
atbildīgajai komitejai (ECON) ierosināt apstiprināt Komisijas priekšlikumu ar mērķi Līguma 
par stabilizāciju, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (LSKP) 
būtību integrēt ES tiesiskajā regulējumā (atzinuma sagatavotājs: György Schöpflin (PPE, 
HU)).  
 

 

2.4.  Turpmākā finansēšana  
 
Papildus darba dokumentam par ES turpmāko finansēšanu AFCO sagatavoja vairākus 

atzinumus par šo jautājumu saistībā ar ikgadējo budžeta procedūru, budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūru un daudzgadu finanšu shēmas un pašu resursu nākotni. AFCO 

izmantoja šo iespēju, lai paustu savu nostāju par veidiem, kā uzlabot šo procedūru 
institucionālo dinamiku un aizsargāt Parlamenta lomu. 

 
Visos atzinumos par gada budžetu AFCO uzstāja uz pietiekamu līdzekļu piešķiršanu 

pilsoņu programmām, īpašu budžeta pozīciju Eiropas pilsoņu iniciatīvai un pietiekamiem 
resursiem saziņas un dialoga ar pilsoņiem veicināšanai (atzinumu sagatavotāji: Danuta 

Maria Hübner (PPE, PL) par 2015., 2016., 2018. un 2019. gada budžetiem, György 
Schöpflin (PPE, HU) par 2017. gada budžetu un Alain Lamassoure (PPE, FR), kurš bija 

iesācis darbu pie atzinuma par 2020. gada budžetu). 
 

Komiteja pieņēma atzinumu (atzinuma sagatavotājs: Pascal Durand (Verts, FR)) par 2014. 
finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu attiecībā uz Eiropadomes un 



 

 

Padomes iedaļu, un šajā atzinumā tā atkārtoja Parlamenta ilgstošo kritiku attiecībā uz 
Padomi par to, ka tā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru nav iesniegusi 
Parlamentam vajadzīgo informāciju par Padomes budžeta iedaļas izpildi.  
 
Atzinumā par BUDG ziņojumu par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai 
pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes 
(atzinuma sagatavotājs: Pedro Silva Pereira (S&D, PT) AFCO pieprasīja Parlamenta pilnīgu 
iesaistīšanu DFS pārskatīšanā, pilnīgu pašu resursu sistēmas reformu un pārejas klauzulas 
izmantošanu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu DFS un pašu resursu jomā.  

 
Atzinumā par BUDG ziņojumu par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana 

attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (atzinuma sagatavotājs Gerolf Annemans 
(ENF, BE)) AFCO pieprasīja, kur vien iespējams, pāriet no vienprātības balsojuma uz 

kvalificēta balsu vairākuma balsojumu, saskaņot turpmāko DFS ciklus ar Parlamenta 
pilnvaru termiņiem un paredzēt DFS obligātu vidusposma pārskatīšanu un brīdināja par 

to, ka Eiropadome varētu censties paplašināt savu lomu likumdošanas jomā, kas nav 
paredzēts Līgumos. Atzinumā par BUDG ziņojumu par Eiropas Savienības pašu resursu 

sistēmas reformu (atzinuma sagatavotāja: Mercedes Bresso (S&D, IT)) AFCO pieprasīja 
veikt pašu resursu sistēmas visaptverošu reformu, pāriet no vienprātības balsojuma uz 

kvalificēta balsu vairākuma balsojumu lēmumu pieņemšanā par pašu resursiem un atcelt 
atlaides un korekcijas.  
 

Visbeidzot, atzinumā par starpposma ziņojumu par DFS 2021.–2027. gadam — 
Parlamenta nostāja attiecībā uz vienošanos (atzinuma sagatavotājs: Fabio Massimo 

Castaldo) AFCO atkārtoja iepriekš minēto un pauda uzskatu, ka izdevumu un ieņēmumu 
pušu reformas ir svarīgi veikt paralēli.  

 
 

2.5.  Diferencēta integrācija 
 

 Referents: Pascal Durand (Verts, FR) 

 

 Procedūra: patstāvīgs ziņojums (2018/2093(INI)) 

 

Pamatelementi  

 
Papildus darba dokumentam par daudzātrumu integrāciju AFCO 2018. gada novembrī 

pieņēma ziņojumu par diferencētu integrāciju. Ziņojumā, kura mērķis bija precizēt 
diferencētās integrācijas jēdzienu, tika aplūkotas jomas, kurās diferencēta integrācija 

tiek izmantota visvairāk, apskatītas problēmas šā principa piemērošanā un ierosināti daži 
risinājumi gan pašreizējā Līgumu satvarā, gan plašāk.  

 
Saskaņā ar AFCO ziņojumu diferencētai integrācijai būtu jānotiek atbilstoši Līguma 

noteikumiem, tai jābūt pieejamai visām dalībvalstīm un tai nevajadzētu novest pie 
sarežģītāka lēmumu pieņemšanas procesa. AFCO pieprasīja vienkāršot dažādu veidu 

diferencēšanu un atcelt pastāvīgās atkāpes un izņēmumus no primārajiem tiesību aktiem 
attiecībā uz atsevišķām dalībvalstīm. Tika arī ierosināts, ka pāreja no vienprātības 



 

 

balsojuma uz kvalificētu balsu vairākumu lēmumu pieņemšanā  visās politikas jomās 
samazinātu vajadzību pēc diferencētas integrācijas. AFCO atgādināja, ka dalības ES 
priekšnoteikumam vajadzētu būt pilnīgai atbilstībai ES primārajiem tiesību aktiem visās 
politikas jomās, savukārt tām valstīm, kas vēlas veidot ciešas attiecības ar ES, taču nevēlas 
pilnībā ievērot primāros tiesību aktus, un kas vai nu nepievienosies, vai nevar pievienoties 
ES, būtu jāpiedāvā noteikta veida partnerība. 
 
Šie galvenie vēstījumi tika saglabāti 2019. gada 17. janvāra plenārsēdes balsojumā par 
ziņojumu. 



 

 

 

 
 
 
 

3. Institucionālie aspekti 
 

 
 
 
 

 

 

3.1. Izmeklēšanas tiesības 
 

 Referents: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Procedūra: LESD 226. panta trešajā daļā ir noteikta īpaša likumdošanas procedūra šīs 
konkrētās regulas pieņemšanai, proti, Parlamentam ir likumdošanas iniciatīvas 
tiesības un tas aktu pieņem pēc tam, kad ir saņemta Padomes un Komisijas piekrišana 

(2009/2212(INL)). 

 
Pamatelementi  
 

Tiesības veikt izmeklēšanu ir būtisks instruments, ar ko parlamenti var likt izpildiestādēm 
atskaitīties. Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības pirmo reizi juridiski tika atzītas ar 

Māstrihtas līgumu, un kopš 1995. gada tās reglamentē ar Parlamenta, Padomes un 
Komisijas kopīgu lēmumu2, saskaņā ar kuru Parlamentam ir piešķirtas tiesības izveidot 

pagaidu izmeklēšanas komitejas, lai izmeklētu “iespējamus pārkāpumus vai 
administratīvas kļūmes Kopienas tiesību aktu īstenošanā”. Lisabonas līgums palielināja šīs 

pilnvaras, nosakot, ka izmeklēšanas tiesības nosaka ar regulu, ko Parlaments pēc savas 
iniciatīvas pieņem pēc tam, kad ir saņemta Padomes piekrišana (kvalificēta vairākuma 

balsojumā) un Komisijas piekrišana (LESD 226. pants). 
 

Pirms 7. sasaukuma beigām Parlaments pieņēma David Martin AFCO vārdā sagatavoto 
ziņojumu, ierosinot regulas projektu par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām , 

attiecībā uz kuru Padome un Komisija izteica iebildumus. Priekšsēdētāju konference 
8. sasaukuma sākumā apstiprināja Parlamenta priekšlikumu, un AFCO iecēla Ramón 

Jáuregui Atondo par jauno referentu ar nodomu iniciatīvu atsākt. 
 
Parlamenta mērķis ir stiprināt izmeklēšanas komiteju spējas. Pieredze liecina, ka tikai 
Parlaments var veikt izmeklēšanas par jautājumiem, kas, ņemot vērā to starptautisko 
dimensiju, pārsniedz valstu parlamentu kompetenci. Iepriekšējo izmeklēšanas komiteju 
darbs parādīja, ka būtu jāpalielina Parlamenta pilnvaras šajā jomā, lai šīs izmeklēšanas 

                                                 
2 Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1995. gada 19. aprīļa Lēmums par sīki izstrādātiem Eiropas 

Parlamenta izmeklēšanas tiesību izmantošanas noteikumiem (95/167/EK, Euratom, EOTK) (OV L 113, 

19.5.1995., 2. lpp.). 



 

 

padarītu efektīvākas. Tajā pašā laikā precīzāka Parlamenta izmeklēšanas pilnvaru jomas, 
satura un robežu noteikšana stiprinātu tiesiskumu un aizsargātu visu izmeklēšanas 
komitejā iesaistīto struktūru tiesības. 
 
Padomes un Komisijas galvenie iebildumi attiecās uz tādiem jautājumiem kā tiesības 
izsaukt lieciniekus, iespējamās sankcijas par atteikšanos liecināt vai nepatiesas liecības 
sniegšanu un pienākums iesniegt izmeklēšanas komiteju pieprasītos dokumentus. 
 
Diemžēl, neraugoties uz AFCO atkārtotajiem centieniem visā Parlamenta sasaukuma laikā 

panākt progresu šajā lietā, piemēram, vairākkārt norādot uz tās pieejamību meklēt 
iespējamos risinājumus, kas ļautu stāties pretī Padomes un Komisijas iebildumiem, 

Padome atteicās sākt politiskas diskusijas ar Parlamentu par šīs regulas saturu. 
 

Visbeidzot, 2019. gada aprīļa plenārsesijā Parlaments pieņēma AFCO iesniegto rezolūciju, 
kurā tā pauda nožēlu par Padomes un Komisijas nepietiekamo sadarbību (kas varētu likt 

jautāt par lojālas sadarbības principa ievērošanu) un aicināja minētās iestādes atsākt 
sarunas ar jaunievēlēto Parlamentu3.  

 

3.2.  Parlamenta sastāvs 
 

 Referenti: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) un Pedro Silva Pereira (S&D, PT) 
 

 Procedūra: LES 14. panta 2. punktā izklāstītā īpašā likumdošanas procedūra, saskaņā 
ar kuru Eiropadome pēc Eiropas Parlamenta priekšlikuma un ar tā piekrišanu 
vienprātīgi pieņem lēmumu, ar kuru nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu 
(2017/2054(INL)) 

 

Pamatelementi  

 
 

Eiropadomes 2013. gada jūnija lēmums, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu 2014.–
2019. gadam, uzlika par pienākumu Parlamentam līdz 2016. gada beigām iesniegt 

priekšlikumu par tādas sistēmas noteikšanu, kas nākotnē ļautu pirms katrām jaunām 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām noteikt vietu sadalījumu starp dalībvalstīm. Nepārvaramu 
politisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar Apvienotās Karalistes 2016. gada 23. jūnija 
referendumu, Parlaments nevarēja sagatavot priekšlikumu, kā to prasīja Eiropadomes 
lēmums. 

 
AFCO, pamatojoties uz principiem, kas izklāstīti tās 2018. gada 26.  janvāra ziņojumā, 

ierosināja jaunu Eiropas Parlamenta sastāvu. Jaunais vietu sadalījums nozīmētu 
Parlamenta deputātu skaita samazinājumu līdz 705, un atbrīvotos noteikts skaits vietu, 

kas būtu pietiekams iespējamu Eiropas Savienības paplašināšanos gadījumā.  
 

Apvienotās Karalistes 27 atbrīvotās vietas tiktu sadalītas starp 14 dalībvalstīm, lai 

                                                 
3 Rezolūcija par sarunām ar Padomi un Komisiju par priekšlikumu tiesību aktam par Eiropas Parlamenta 

izmeklēšanas tiesībām (pieņemta 2019. gada 18. aprīlī). 



 

 

iedzīvotāju pārstāvība būtu taisnīgāka un pilnīgā saskaņā ar Līguma noteikumiem, jo īpaši 
ar līdzsvarotās proporcionalitātes principu. Ja nākamo vēlēšanu laikā Apvienotā Karaliste 
joprojām būtu dalībvalsts statusā, spēkā paliktu pašreizējā kārtība. 
 
Sagatavojot minēto ziņojumu, AFCO analizēja vairākas matemātiskās formulas un 
secināja, ka, lai gan tām ir liels potenciāls izveidot pastāvīgu sistēmu vietu sadalei 
nākotnē, Parlamentam šajā posmā ir politiski nepareizi ierosināt pastāvīgu sistēmu.  
 
Parlaments 2018. gada 7. februāra plenārsēdē AFCO priekšlikumus atbalstīja. Vienīgais 

elements, kurš netika iekļauts Parlamenta rezolūcijā, ir iespēja veidot kopīgus vēlēšanu 
apgabalus un transnacionālus sarakstus, kas bija paredzēts izskatīšanai plenārsēdē 

iesniegtajā AFCO ziņojumā. 
 

Parlaments 2018. gada 13. jūnijā deva piekrišanu Eiropadomes lēmuma projektam, ar 
kuru noteica Eiropas Parlamenta sastāvu un kurā bija iekļauti tieši tie paši pasākumi, ko 

tas pats bija ierosinājis.  
 

 
 

3.3. Ārpolitikas institucionālie aspekti 
 
Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas konstitucionālajām, juridiskajām 
un institucionālajām sekām: Lisabonas līguma sniegtās iespējas 
 

 Referenti: Esteban González Pons (PPE, ES) un Michael Gahler (PPE, DE) 
 

 Procedūra: patstāvīgs ziņojums, komiteju kopīgo sanāksmju procedūra ar AFET 

(2015/2343(INI)) 
 

Pamatelementi  

 
Pēc AFET/AFCO 2015. gada 13. oktobra kopīgās uzklausīšanas “Kopējā ārpolitika un 

drošības politika saskaņā ar Lisabonas līgumu: to potenciāla pilnīga izmantošana”, kurā 
tika apspriestas turpmākās KĀDP un KDAP perspektīvas kontekstā ar Līgumiem, tika 
pieprasīta atļauja sagatavot šo ziņojumu, lai tajā iestrādātu šīs uzklausīšanas secinājumus. 
Mērķis bija risināt institucionālās problēmas ES ārpolitikā, izmantojot Lisabonas līguma 
potenciālu, un sagatavot Eiropas Parlamentu nostāju attiecībā uz KDAP izstrādes 

institucionālo un stratēģisko ietekmi. 
 

 
Šajā ziņojumā Parlaments centās definēt efektīvu virzību un stabilu progresu kopējā 

aizsardzības politikā, kas novestu pie Eiropas aizsardzības savienības izveides, lai 
novērstu jaunu ģeopolitisko apstākļu un drošības apdraudējumu rašanos un nodrošinātu 

efektīvu sadarbību un resursu un iespēju sadali starp dalībvalstīm, neskarot to kompetenci 
aizsardzības jomā.  

 
Parlaments vēlējās ieņemt nozīmīgāku lomu kopējās aizsardzības institucionālās 



 

 

struktūras attīstībā, tādējādi stiprinot savu pārraudzības funkciju un līdz ar to arī 
Savienības demokrātiskos pamatus.  
 
Ziņojumā ir izvirzīti vairāki priekšlikumi kopējās aizsardzības politikas institucionālajai 
stiprināšanai, tostarp par Aizsardzības ministru padomi, Aizsardzības vadības padomi, 
Eiropas Aizsardzības aģentūru, pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un aspektiem 
attiecībā uz Parlamentu un tā struktūrām.  
 
Kaut arī Parlaments iestājās par kopīgas aizsardzības politikas radikālu padziļināšanu, tas 

arī uzsvēra vajadzību veidot ciešākas attiecības ar NATO, paplašinot partnerību un 
izvairoties no dublēšanās. 

 
Parlaments ir sniedzis vairākus politiskus ieteikumus Padomei un Komisijas priekšsēdētāja 

vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos gan 
pašreizējās konstitucionālās sistēmas ietvaros, gan saistībā ar iespējamu Eiropas 

Savienības reformu, veicot grozījumus Līgumā. 
 

 

Atzinumi, kas saistīti ar turpmāko institucionālo sistēmu ārpolitikai 
 

Papildus darba dokumentam par ES aizsardzības politikas nākotni un ziņojumam par 
KĀDP konstitucionālo, juridisko un institucionālo ietekmi AFCO strādāja pie vairākiem 
atzinumiem, kas saistīti ar ES ārpolitiku. 
 
Atzinumā par ES lomu Apvienoto Nāciju Organizācijā — kā labāk sasniegt ES ārpolitikas  
mērķus (atzinuma sagatavotājs: David McAllister (PPE, DE)) AFCO pauda uzskatu, ka ES ir 
sevi jāpozicionē kā vienotam starptautiskam aktoram, pieprasīja ANO, Komisijai un 
Padomei pilnībā informēt Parlamentu par saviem koordinēšanas centieniem un reformēt 
ANO Drošības padomi, lai ES varētu kļūt par minētās struktūras pastāvīgo locekli.  
 
Atzinumā par Eiropas aizsardzības savienību  (atzinuma sagatavotājs: David McAllister 

(PPE, DE) AFCO pieprasīja aizsardzības jomā likt lietā visu Lisabonas līguma potenciālu, 
izveidot pilntiesīgu drošības un aizsardzības komiteju un aizsardzības ministru padomi, kā 
arī stiprināt stratēģisko partnerību starp ES un NATO. 

 
Atzinumā par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu  
(atzinuma sagatavotājs: Paulo Rangel (PPE, PT)) AFCO atzinīgi novērtēja pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) izveidi, Eiropas Aizsardzības fonda (EAF) stiprināšanu un 
Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) budžeta palielinājumu. Tā arī atkārtoti pauda 
atbalstu aizsardzības ministru sanāksmju formāta izveidei Padomē, norādīja uz 
nepieciešamību koordinēt KDAP iekšējo un ārējo dimensiju un vienota aizsardzības tirgus 
attīstību un uzsvēra, ka Savienībai ir jāspēj autonomi garantēt drošību saviem pilsoņiem.  
 

 

3.4. Ekonomikas pārvaldības un banku savienības institucionālie aspekti  
 
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un 



 

 

Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu (kopīga procedūra ar ECON) 

 
 Referenti: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) AFCO vārdā un Gabriel Mato (PPE, ES) 

ECON vārdā 
 

 Procedūra: LESD 129. panta 3. punkts: īpaša procedūra ECBS statūtu grozīšanai, 
grozījumi Līgumu protokolos (2017/0810(COD)) 

 
Pamatelementi  
 
2015. gada 4. marta spriedums lietā T-496/11 (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā 

Karaliste pret Eiropas Centrālo banku) anulēja Eurosistēmas pārraudzības politikas 
satvaru. Tā rezultātā ECB nāca klajā ar ieteikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

lēmumam, ar ko grozītu Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtus (Protokola Nr.  4 Par 
Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 
22. pants). Ieteikuma mērķis bija sniegt ECB skaidri noteiktu kompetenci regulēt tīrvērtes 
sistēmu darbību, tostarp centrālos darījumu partnerus (CCP). Tas nozīmētu Līguma 
pārskatīšanu vienkāršotā kārtībā saskaņā ar LESD 129. panta 3. punktā noteikto 

procedūru. Lieta tika izskatīta komiteju kopīgo sanāksmju procedūrā, kurā piedalījās AFCO 
un ECON. 

 
Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro jautājumu komiteja (ECON) un 

Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO) 2018. gada 19. jūnijā pieņēma kopīgu 
ziņojumu. Vēlāk, 2018. gada 4. jūlijā, ziņojums tika pieņemts plenārsēdē. Iestāžu sarunas 

par statūtu grozīšanu notika vienlaikus ar sarunām par EMIR 2.2 regulu, kuras mērķis bija 
nodrošināt centrālo darījumu partneru (CCP), kas piedāvā pakalpojumus ES, stingrāku 

un efektīvāku uzraudzību. Pēc Padomes pieprasījuma Statūtu grozījuma galīgajā 
kompromisa tekstā bija iekļautas  detalizētas un ierobežotas pilnvaras pār trešo valstu 

CCP un, kas ir vēl svarīgāk, tajā netika piešķirtas pilnvaras ECB attiecībā uz CCP, kas veic 
uzņēmējdarbību ES. 
  
ECB Padome 2019. gada 20. martā vienprātīgi nolēma atsaukt savu priekšlikumu. Tā 
uzskatīja, ka iestāžu sarunās ierosinātie grozījumi neatbildīs galvenajiem ECB mērķiem 
attiecībā uz ECBS regulatīvo kompetenci un varētu apdraudēt ECB kompetences 
neatkarīgu īstenošanu. ECB norādīja, ka tā ir gatava šo jautājumu pārskatīt nākotnē, 
pilnībā sadarbojoties ar citām iestādēm, ja būs iespējams rast risinājumus, kas neizraisa 
minētās bažas. 

 

 

Atzinumi par ekonomikas pārvaldību un banku savienību 
 

Komiteja arī deva ieguldījumu dažādos ECON komitejas darba institucionālos aspektos, 
jo īpaši ekonomikas pārvaldības un banku savienības jomā. 

 
Ekonomikas pārvaldība  

 
AFCO sniedza atzinumu (atzinuma sagatavotāja: Sylvie Goulard (ALDE, FR)) par 



 

 

patstāvīgo ziņojumu par ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu , pie kura ECON 
sāka darbu 2014. gadā. Atzinumā tā jo īpaši aicināja integrēt Eiropas Stabilizācijas 
mehānismu un Līgumu par stabilitāti, sadarbību un pārvaldību ES tiesiskajā regulējumā , 
paredzot atbilstošus pārskatatbildības pasākumus, un pieprasīja noslēgt iestāžu 
nolīgumu, kas aptvertu visus Stabilitātes un izaugsmes pakta un makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūras posmus. Tā iestājās par to, lai koplēmuma 
procedūrā pieņemtu plašas Eiropas politikas pamatnostādnes un ES budžetā paredzētu 
budžetspēju attiecībā uz EMS. Atzinumā secināts, ka patiesa EMS liek stiprināt 
tiesiskumu ES, kas cita starpā nodrošina, ka publiska iestāde ir pakļauta likumam un 

juridisko personu vienlīdzību garantē neatkarīgas jurisdikcijas.  
 

Eiropas uzraudzības iestāžu regulējuma pārskatīšana  
 

Eiropas uzraudzības iestāžu regulējuma pārskatīšanas kontekstā AFCO atzinumā 
(atzinuma sagatavotāja: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)) galvenā uzmanība tika pievērsta 

Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas makroekonomikas puses — Eiropas Sistēmisko 
risku kolēģijas (ESRK) — institucionālajiem aspektiem. Tā galvenokārt pievērsās ESRK 

organizatoriskajai struktūrai un pārskatatbildības noteikumiem. ESRK priekšsēdētāja 
iecelšana būtu oficiāli jāuztic ECB, vienlaikus nostiprinot sekretariāta vadītāja profilu. 

AFCO uzstāja, lai sekretariāta vadītāja iecelšanas procedūra būtu pilnībā pārredzama , 
garantējot viņa neatkarību. Tā arī nodrošināja, ka vadītājam uzlikto pārstāvniecības 
pienākumu deleģēšanas apmērs tiek ierobežots un it īpaši no tā ir izslēgti pienākumi ziņot 

Parlamentam, kam būtu jāpaliek priekšsēdētāja pārziņā. ESRK būtu arī jāpakļauj 
pastiprinātai pārbaudei, un tai būtu jāatbild uz Parlamenta jautājumiem. Saskaņotais 

kompromisa teksts atspoguļoja šīs prioritātes. 
 

Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma  
 

Sadarbībā ar ECON jautājumos par banku savienības institucionālajiem aspektiem AFCO 
sniedza atzinumu (atzinuma sagatavotāja: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)) par regulu, 

kuras mērķis ir izveidot banku savienības trešo pīlāru — Eiropas noguldījumu 
apdrošināšanas sistēmu (ENAS). Normatīvajā atzinumā tika uzsvērts, ka ir nepieciešama 

netraucēta pāreja uz dalību visos trīs banku savienības pīlāros, ja dalībvalstis pievienojas  
vēlāk, pievienojoties EMS vai noslēdzot ciešas sadarbības nolīgumu ar ECB. Tajā arī bija 

paredzēta pakāpeniska procedūra diskvalifikācijai no ENAS seguma, par paraugu 
izmantojot pārkāpuma procedūru, kas pieprasa Eiropas Komisijai izpildīt vairākus svarīgus 
procedūras posmus un minēt iemeslus, pirms tā var pieņemt lēmumu par diskvalifikāciju 
no ENAS seguma.  
 

 

3.5. Eiropas Investīciju bankas statūtu grozījumi 
 

 Referente: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  

 
 Procedūra: LESD 308. pantā noteiktā īpašā procedūra, saskaņā ar kuru Padome pēc 

Eiropas investīciju bankas priekšlikuma un atzinumu saņemšanas no Eiropas 



 

 

Parlamenta un Komisijas vienprātīgi pieņem lēmumu, ar kuru groza EIB statūtus 

(2018/0811(CNS) un 2019/0804(CNS)). 
 

Pamatelementi 
 

Tā kā AFCO ir atbildīga par Līgumu pārskatīšanas procedūrām, tā bija galvenā komiteja EP 
atzinumiem par grozījumiem Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību pievienotajā Protokolā Nr. 5 par Eiropas Investīciju bankas (EIB) 
statūtiem. 
 
Ar ierosinātajiem mērķtiecīgajiem grozījumiem Eiropas Investīciju banka vēlējās pielāgot 
EIB statūtus jaunajai situācijai, ko radījusi Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas 
Savienības, un atspoguļot Polijas un Rumānijas parakstītā EIB kapitāla palielināšanu. 
 
AFCO savos ziņojumos apstiprināja abus Eiropas Investīciju bankas priekšlikumus.  
 
Tomēr 2019. gada 17. aprīļa vēstulē Padomes priekšsēdētājam AFCO priekšsēdētāja 

pauda komitejas bažas par to, ka EIB nav pietiekami sniegusi atbilstošus paskaidrojumus 
par abiem tās priekšlikumiem attiecībā uz izmaiņām direktoru aizstājēju struktūras 

sastāvā un tā ietekmi uz EIB pārvaldību.  
 
 

3.6. Eiropas Ombuda statūti  
 

 Referents: Paulo Rangel (PPE, PT) 
 

 Procedūra: LESD 228. panta 4. punktā minētā īpašā likumdošanas procedūra, kas ļauj 
Eiropas Parlamentam pēc Komisijas atzinuma un ar Padomes piekrišanu pieņemt 

regulējumu, ar ko paredz noteikumus un vispārējos nosacījumus, kuri reglamentē 
Ombuda pienākumu izpildi (2018/2080(INL)). 

 
Pamatelementi 

 

Eiropas Ombuda Statūti (Lēmums 94/262/EOTK, EK, Euratom) pēdējo reizi tika grozīti 
pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tāpēc bija pienācis laiks tos atcelt un pieņemt 
pilnīgi jaunu regulējumu saskaņā ar tagad piemērojamo juridisko pamatu.  
 
2019. gada 12. februārī Parlaments pieņēma rezolūciju par projektu Eiropas Parlamenta 
regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda 
pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, 
Euratom. 
 
Cita starpā regulas projekts: 
– paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem Ombudam var iesniegt sūdzību; 
– nosaka procedūras, kas jāievēro, ja Ombuda izmeklēšana atklāj administratīvas kļūmes; 
– ļauj Ombudam, neskarot primāro pienākumu izskatīt sūdzības, veikt patstāvīgas 
izmeklēšanas; 



 

 

– dod iespēju Ombudam pēc savas iniciatīvas vai pēc sūdzības saņemšanas: i) veikt 
papildu izmeklēšanas, ii) iekļaut gada ziņojumā Eiropas Parlamentam novērtējumu par 
to, cik lielā mērā ir ievēroti sniegtie ieteikumi, iii) uzsākt jaunu izmeklēšanu, pamatojoties  
uz informāciju, ko snieguši trauksmes cēlēji; 
– ļauj Ombudam izvērtēt spēkā esošās procedūras, lai novērstu aizskarošu uzvedību un 
aizsargātu trauksmes cēlējus Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un 
minētajās jomās sniegtu konsultācijas Savienības darbiniekiem;  
– paredz, ka Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām ir pienākums sniegt 
Ombudam visu informāciju, tostarp klasificētu informāciju vai dokumentus, ko Ombuds 

tiem pieprasa; 
– uzliek Ombudam un viņa darbiniekiem pienākumu neizpaust informāciju, ko viņi ir 

ieguvuši savu pienākumu izpildes gaitā; 
– ļauj Ombudam nodot Eiropas Prokuratūrai visu informāciju, kas ir tās kompetencē; 

– pieprasa, lai Ombudam tiktu piešķirts atbilstošs budžets, kas būtu pietiekams, lai 
nodrošinātu viņa neatkarību un pienākumu izpildi. 

AFCO iesniegtajā ziņojumā nebija iekļauti noteikumi par trauksmes celšanu un 
aizskarošu uzvedību, bet tie tika iekļauti plenārsēdē, izdarot grozījumus.  

 
 

3.7. Eiropas Savienības Tiesas statūti: 3. protokola grozīšana  
  
 Referents: Morten Messerschmidt (ECR, DA) 

 
 Procedūra: Parastā likumdošanas procedūra (juridiskais pamats: LESD 256. panta 

1. punkts un 281. panta otrā daļa) (2018/0900(COD)). 
 

Pamatelementi 
 

AFCO 2018. gada 27. novembrī pieņēma atzinumu par Juridiskās komitejas ziņojumu par 
projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas 

Savienības Tiesas statūtiem.  
Atzinumā cita starpā norādīts, ka grozījumi, kas ieviesti ar ierosināto regulu, būs 

jāpiemēro gadījumos, kad Tiesa vai Vispārējā tiesa ir uzsākusi lietas izskatīšanu pēc 
regulas spēkā stāšanās dienas. 

 

3.8.  Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs 
 
Ziņojums par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs 
 

 Referents: Sven Giegold (Verts/ALE, DE) 
 

 Procedūra: patstāvīgs ziņojums (2015/2041(INI)) 
 

Pamatelementi  

Pārredzamība bija viena no Jean-Claude Juncker vadītās Komisijas prioritātēm, jo īpaši tās 
2015. gada darba programmā iekļaujot priekšlikumu par obligātu pārredzamības reģistru 
un nolemjot publicēt visu saziņu starp lobistiem un komisāriem, viņu privāto biroju 



 

 

darbiniekiem un ģenerāldirektoriem kopš 2014. gada 1. decembra. 
 
AFCO ziņojuma par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs mērķis bija 
izstrādāt saskaņotu un vispārēju Eiropas Parlamenta pieeju šiem jautājumiem , 
pievēršoties tādiem aspektiem kā pārredzamība visā likumdošanas procedūrā, jo īpaši, 
kad Eiropas iestādes kontaktējas ar ieinteresētajām personām un lobistiem.  
 
Ziņojums: 
 

 – veicināja to, ka tiek ieviests pagaidām brīvprātīgs ietekmes uz likumdošanu izvērtējums 
un prakse tikties tikai ar tiem interešu pārstāvjiem, kas ir reģistrējušies Pārredzamības 

reģistrā, padarot Pārredzamības reģistru pēc iespējas obligātāku; 
 

– pieprasīja veikt pasākumus, lai aizsargātu ES iestāžu un struktūru integritāti pret 
interešu konfliktiem, jo īpaši izmantojot rīcības kodeksus un atbilstoš u regulējumu 

attiecībā uz “virpuļdurvju efektu”, “nogaidīšanas periodiem” un ekspertu grupu 
sastāviem, kā arī novēršot iespējamos interešu konfliktus ES amatpersonām piederošiem 

uzņēmumiem, kad tie piesakās vai saņem ES finansējumu; 
 

– pieprasīja veikt pasākumus, lai uzlabotu piekļuvi dokumentiem un informācijai 
likumdošanas procesā, aptverot visas ES iestādes un struktūras, jo īpaši attiecībā uz 
dokumentu reģistru pilnīgumu, padarot pieejamus trialogu dokumentus, īpašu kopīgu 

datubāzi par likumdošanas procesu gaitu, deleģēto aktu reģistru, dokumentu klasifikāciju 
un dažu Padomes un Parlamenta struktūru publicētos sanāksmju protokolus; 

 
– pieprasīja arī ekonomikas pārvaldības eurozonā un ES budžeta pārredzamību un 

pārskatatbildību;  
 

– vērsa uzmanību uz Parlamenta tiesībām uz informāciju attiecībā uz starptautiskajiem 
nolīgumiem un vajadzību uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu visā šādu nolīgumu 

dzīves ciklā; 
 

– uzsvēra vajadzību cīnīties pret krāpniecību un korupciju, cita starpā izmantojot 
starptautisko sadarbību, un ar efektīvu ES tiesisko regulējumu aizsargāt trauksmes cēlējus; 

un 
 
– uzsvēra nepieciešamību arī stiprināt aģentūru pārskatatbildību un novērst darbinieku 
un ekspertu interešu konfliktus. 
 

 

Atzinumi par pārredzamību 
 



 

 

Papildus ziņojumam AFCO pieņēma arī atzinumu par to personu aizsardzību, kuras ziņo 
par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (atzinuma sagatavotājs: Ramón Jáuregui 
Atondo (S&D, ES)). 
 
Atzinumā cita starpā ierosināti priekšlikuma grozījumi, kas stiprinātu tiesisko regulējumu 
trauksmes cēlēju aizsardzībai, tostarp anonīmas informēšanas gadījumā. Jo īpaši 
priekšlikuma materiālajā piemērošanas jomā būtu jāiekļauj LES 2. pantā minēto kopīgo ES 
vērtību pārkāpumi un ar politisko rīcību izdarītie pārkāpumi. Atzinumā arī ierosināts 
iekļaut ES un Eiropas Atomenerģijas kopienas ierēdņus un pārējos darbiniekus to 

personu vidū, kas ir tiesīgas saņemt aizsardzību, un iekļauti noteikumi, ar kuriem 
pastiprina krimināltiesību lomu ierosinātās direktīvas īstenošanā. Atzinumā  ir arī 

ierosināts stiprināt aizsardzību pret nepamatotu vai maldinošu tiesvedību pret 
trauksmes cēlējiem un psiholoģisku palīdzību  un atbalstu šīm personām. 

 
 

 
 
 

4. Eiropas tuvināšana pilsoņiem 
 
 
 
 

 

 

4.1. Eiropas pilsoņu iniciatīva 
 

 Referents: György Schöpflin (PPE, HU)  

 
 Procedūra: Parastā likumdošanas procedūra (2017/0220(COD)) 

 
Pamatelementi  
 

Komiteja jau kopš tās pirmā ziņojuma 2015. gada oktobrī par Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
(EPI) īstenošanu ir aicinājusi pārskatīt šo iedzīvotāju līdzdalības juridisko instrumentu. EPI 

tiesiskā regulējuma pārskatīšanas mērķis bija padarīt to par racionālāku, pārredzamāku 
un lietotājiem draudzīgāku ES līmeņa darba kārtības noteikšanas instrumentu. 

  
Visa minētā un arī EP nepārtraukta spiediena rezultātā Komisija 2017. gada 13. septembrī 

nāca klajā ar jaunas EPI regulas projektu. Iestāžu sarunas tika pabeigtas 2018. gada 
decembrī, un jaunā regula būs piemērojama no 2020. gada 1. janvāra. Jaunā regula ievieš 

dažus jaunumus, piemēram, EPI daļēju reģistrāciju, ierobežojot tās darbības jomu līdz 
Komisijas spējai ierosināt tiesību aktus noteiktā jomā. Pateicoties AFCO iniciatīvai un 

Eiropas Parlamenta sniegtajam atbalstam plenārsēdēs, EPI organizatoriem tagad ir 
piešķirts papildu atbalsts tulkošanā, viņiem ir pieejama tiešsaistes sadarbības platforma, 
kas palīdz uzsākt EPI, un viņi saņem papildu atbalstu no dalībvalstīs izveidotajiem 
kontaktpunktiem. Komisija un Parlaments, izmantojot savus komunikācijas kanālus, 



 

 

izplatīs informāciju par EPI. Parlamentam arī izdevās piešķirt organizatoriem papildu 
laiku, lai sagatavotos parakstu vākšanai, un palielināt Parlamenta lomu, paredzot, ka tas 
rīko debates par veiksmīgi iesniegtām EPI, un nodrošinot lielāku kontroli pār Komisijas 
turpmākajām darbībām saistībā ar iniciatīvām. Parlaments arī palīdzēja nodrošināt, ka 
Komisijas atbilde uz iesniegtu EPI ir skaidra un pārredzama, iekļaujot darbību sarakstu un 
termiņu to izpildei. 
  
Parlaments arī uzstāja, ka ir jānodrošina pārredzamība attiecībā uz finansiālo atbalstu EPI, 
reģistrā regulāri iekļaujot informāciju par atbalsta avotiem. Lai gan iestāžu sarunās 

Parlamentam neizdevās panākt EPI atbalstīšanai nepieciešamā minimālā vecuma 
samazinājumu līdz 16 gadiem, pēc Parlamenta pieprasījuma šādu pazeminātu vecuma 

slieksni drīkst izvēlēties dalībvalstis. Regulas mērķis ir arī pakāpeniski triju gadu laikā 
atteikties no individuālām vākšanas tiešsaistes sistēmām un aizstāt tās ar centralizētu 

vākšanas tiešsaistes sistēmu, ko izstrādājusi Komisija. 
 

4.2. E-demokrātija Eiropas Savienībā: iespējas un problēmas 
 

 Referents: Ramon Jauregui Atondo (S&D, ES) 

 
 Procedūra: patstāvīgs ziņojums (2016/2008(INI)) 

  

 Pamatelementi  

Ziņojumā aplūkotas jaunākās norises jaunu e-demokrātijas instrumentu izmantošanā. 
Tajā uzsvērts, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģijas rada jaunas iespējas 
līdzdalībai un diskusijām ES demokrātijas jomā un tām ir potenciāls mazināt sabiedrības 
neapmierinātību ar tradicionālo politiku , uzlabot politiskās sistēmas pārredzamību un 
samazināt tā dēvēto Eiropas “demokrātijas deficītu”. 
 
Tajā ir secināts, ka pieredze ar e-demokrātiju visā Eiropā nav vienāda, ka tās plašākai 
pieņemšanai ir vajadzīga īpaša infrastruktūra. Tajā ir minēta nepieciešamība risināt 
drošības jautājumus un garantēt privātumu, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
iedzīvotāju uzticēšanos šādiem instrumentiem. 
  

Ziņojumā ir arī pausts aicinājums dalībvalstīm veicināt e-iekļaušanu, izmantojot digitālo 
pratību un vienlīdzīgu un drošu digitālo piekļuvi visiem ES iedzīvotājiem, un, ciešāk 

integrējot šādas digitālās prasmes mācību programmās un mūžizglītībā, nodrošināt 
cenas ziņā un fiziski pieejamu ātrdarbīgu digitālo infrastruktūru. Ziņojumā dalībvalstis 

tiek mudinātas veicināt mehānismus, kas ļauj ES pilsoņiem sadarboties ar valdībām un ES 
iestādēm. Tajā ir norādīts uz IKT instrumentu lielo potenciālu ES līdzdalības demokrātijā, 

izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kā arī uz vajadzību uzlabot e-līdzdalību Komisijas 
sabiedriskās apspriešanas procesā. Ziņojumā Komisija tiek aicināta izstrādāt e-līdzdalību 
2017. gadā uzsāktajā digitālā tirgus stratēģijā un ES iestādes — sākt procesu, kura mērķis 
ir izstrādāt Eiropas Interneta tiesību hartu, lai veicinātu un garantētu ES pilsoņu tiesības, 
kas attiecas uz digitālo jomu.  

 

Atzinumi par pilsonību 



 

 

 

Ziņojums par ES pilsonību  
 
AFCO atzinumā (atzinuma sagatavotājs: Cristian Dan Preda (PPE, RO)) par ziņojumu par ES 
pilsonību tika uzsvērta nepieciešamība veicināt politiku un īstenot kampaņas un 
pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot informētību par pilsoņu tiesībām. Tajā ir uzstāts, ka 
Eiropas vēlēšanu likuma reformas mērķis ir palielināt līdzdalību  un uzticēšanos ES 
demokrātiskajai sistēmai, taču pārredzamības, informētības un nediskriminējošas 
piekļuves informācijai principi ir būtiski. Tajā ir atbalstīta līdzdalības veicināšana ES 

vēlēšanās, stiprinot to eiropeisko raksturu un palielinot politisko partiju redzamību ES 
līmenī. Atzinumā ir pieprasīts pārskatīt EPI regulu un uzstāts uz tādu mehānismu un 

politikas izstrādi, kuru mērķis ir aizsargāt personu pamattiesības digitālajā vidē.  
 

4.3. Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā 
 

 Referents: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) 

 
 Procedūra: patstāvīgs ziņojums, iesaistītā komiteja REGI (2017/2037(INI)) 

 

Pamatelementi 

 
Būtiska daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvo pilsētās un urbānās teritorijās, un šo 
teritoriju nozīme ir arvien pieaugusi institucionālo struktūru un ES tiesību aktu 
īstenošanas kontekstā. AFCO uzskatīja, ka šī tendence un citas norises, piemēram, 

Leipcigas harta par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām, Pilsētas mēru pakts vai ES 
pilsētprogramma, kas izveidota ES pilsētvides jautājumu ministru neformālajā sanāksmē 

2016. gada 30. maijā (“Amsterdamas pakts”), liek rīkot debates par pilsētu iesaistīšanu 
pašreizējā ES lēmumu pieņemšanas un iestāžu struktūrā, raugoties no demokrātiskās 

leģitimitātes, pārskatatbildības un pārredzamības viedokļa saskaņā ar Līgumiem.  
 

Visā ziņojumā Parlaments jo īpaši uzsvēra, cik svarīga ir Reģionu komitejas kā 
konsultatīvas un padomdevējas struktūras loma pilsētu iesaistīšanā ES lēmumu 

pieņemšanas procesā, kā arī uzsvēra, ka pašreizējā institucionālā struktūra ir pietiekama 
un atbilst subsidiaritātes principam. Tomēr Parlaments uzskatīja, ka būtu jāpalielina 
pārredzama un efektīva pilsētu iesaiste lēmumu pieņemšanā, jo īpaši attiecībā uz ties ību 
aktiem, kas tās tieši ietekmē. 
 

Šajā kontekstā ziņojumā ir atzinīgi novērtētas un ir mēģināts stiprināt tādas iniciatīvas kā 
“vienas pieturas aģentūra” pilsētām, kas veicina piekļuvi informācijai, un 

Pilsētprogramma, kas nodrošina daudzlīmeņu pārvaldību un partnerību. 
 

Parlaments arī mudināja uz pašvaldību un vietējo iestāžu ciešāku politisko iesaisti, 
tostarp uz ciešāku sadarbību ar Padomi, lai padarītu tās par forumiem publiskajām 

debatēm un politiskās telpas veidošanai Eiropas Savienībā. 
 

Lai palielinātu pilsētu lomu ES, ziņojumā atbalstīta cieša sadarbība starp Parlamentu un 
Reģionu komiteju, kā arī 54 Eiropas debašu forumu programmas izveide ar mērķi veicināt 



 

 

pašvaldību diskusijas un apspriešanos par ES jautājumiem. 
 
Komisija, reaģējot uz šo ziņojumu, piekrita, ka patiešām ir nepieciešams sistemātiskāks 
dialogs ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, un norādīja, ka pētījums, kurā tiek 
vērtēta Pilsētprogrammas ietekme, tiks turpināts līdz 2019. gada beigām, kad ir paredzēts 
noteikt, kā programmu turpināt.  

 



 

 

 

 
 
 
 

5. Līgumu īstenošana 
 

 
 
 
 

 

 

5.1.  Pilsonība 
 

Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana 
  

 Referente: Maite Pagazaurtundua Ruiz (ALDE, ES)  
 

 Procedūra: īstenošanas ziņojums (2018/2111(INI)) 

  

Pamatelementi  
 

Ziņojuma mērķis bija novērtēt Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu. Lai gan ES 
pilsonība ir pastāvējusi kopš Māstrihtas līguma un to vēl vairāk pastiprināja Lisabonas 

līgums, tiek uzskatīts, ka dažādo noteikumu par ES pilsonību īstenošanā nav izmantots 

viss potenciāls ne darbības jomas, ne efektivitātes ziņā.  
 

ES pilsoņu tiesības, kā tās noteiktas Līgumos, ietver tiesības uz demokrātisku līdzdalību, 
vēlēšanu tiesības, tiesības uz brīvu pārvietošanos un nediskriminēšanu un sniedzas arī 

tālāk, ietverot tiesības uz konsulāro aizsardzību. 
 

Ziņojumā ieteikts sistemātiskāk aizsargāt šīs ES pilsoņu tiesības, vajadzības gadījumā  
izmantojot pārkāpuma procedūras, ar LESD 25. panta procedūru paplašinot LESD 

20. panta 2. punktā minētās pilsoņu tiesības un palielinot finansējumu programmām, 
kuru mērķis ir veicināt ES sabiedrisko telpu . Tajā ir arī pausta stingra nostāja, ka 

jāpalielina Europe Direct biroju loma, kam vajadzētu aktīvāk atbalstīt ES pilsoņus to 
tiesību izmantošanā. Ziņojumā ir aizstāvēta Eiropas svētku dienas noteikšana 9. maijā un 

pilsoniskās izglītības nozīmes palielināšana un šajā sakarā pieprasīts sīkāk izpētīt LESD 
165.–167. panta potenciālu. Visbeidzot, ziņojumā arī ierosināts, ka saskaņā ar LESD 

25. pantu uzsāktajai procedūrai būtu jānoved pie ES pilsonības statūtu izstrādes paralēli 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveidei. 

 
 

Atzinumi par gada ziņojumiem par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 
 



 

 

AFCO regulāri deva ieguldījumu Komisijas ziņojumā par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu, sniedzot atzinumus par šo jautājumu 
atbildīgajai JURI komitejai (atzinumu sagatavotāji: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) 
un Cristian Dan Preda (PPE, RO). Komiteja atzīmēja, ka valstu parlamentu palātas 
darbojas aktīvāk gan politiskā dialoga ietvaros, gan sniedzot pamatotus atzinumus 
(izvērtētajā periodā tika ierosinātas 3 dzeltenās kartītes). Tā norādīja, ka šīs palātas 
kopumā vēlas iesaistīties ES likumdošanas procesā, nevis pirmslikumdošanas pārbaudē. 
AFCO uzsvēra, ka šāda līdzdalība ir iespējama, pārraugot attiecīgo valdību darbu 
Padomē. Tā arī pieprasīja nodrošināt lielāku elastību attiecībā uz agrīnās brīdināšanas 

mehānismu un ierosināja iespēju “zaļajai” kartei piešķirt konstruktīvāku lomu  ES 
likumdošanas procesā. 

 
Atzinumos arī uzsvērts, ka, izstrādājot tiesību aktus un novērtējot politiku, Komisijai būtu 

vairāk jāņem vērā gan subsidiaritātes, gan proporcionalitātes princips. Tā pauda uzskatu, 
ka Komisija labāka likumdošanas procesa ietvaros ir izstrādājusi stingrākus instrumentus, 

bet ka šajā sakarā būtu jāuzlabo ietekmes novērtējumi. 
 

5.2.  Valstu parlamenti 
 

 Referents: Paulo Rangel (PPE, PT) 

 
 Procedūra: īstenošanas ziņojums (2016/2149(INI)) 

 
Pamatelementi 

 
2018. gada 19. aprīlī pieņemtā ziņojuma mērķis bija novērtēt valstu parlamentu 

pašreizējo līdzdalības mehānismu izmantošanu  Eiropas politiskajā procesā un izskatīt 
iespējamos šo mehānismu uzlabojumus, lai ciešāk iesaistītu valstu parlamentus vispārējā 

integrācijas procesā.  
 

Gatavojot ziņojumu, komiteja rīkoja starpparlamentāru komiteju sanāksmi un organizēja 
semināru. Referents devās faktu konstatēšanas braucienos uz Portugāles, Dānijas un 

Grieķijas parlamentiem. Komiteja arī saņēma rakstiskus pienesumus no vairāku valstu 
parlamentiem un izmantoja atziņas, ko sniedza pētījumi, brīfingi un viens juridiskais 
atzinums.  
 
Ziņojumā Parlaments atkārtoti apstiprināja valstu parlamentu būtisko lomu, ko tie pilda, 

pārraugot, kā Eiropas lietās darbojas to valdības, kā locekles piedalīdamās Eiropadomē 
un Padomē. Šajā sakarā tas mudināja uz paraugprakses apmaiņu, regulārām debatēm 

starp ministriem un valstu parlamentu specializētajām komitejām pirms un pēc Padomes 
un Eiropadomes sanāksmēm, kā arī regulārām sanāksmēm starp valstu parlamentu 

deputātiem, komisāriem un Eiropas Parlamenta deputātiem. Parlaments arī uzskatīja, ka 
gan Eiropas Parlaments, gan valstu parlamenti būtu vairāk jāiesaista Eiropas pusgadā un 

ka šajā sakarā būtu labāk jāsaskaņo valstu un Eiropas budžeta grafiki. Turklāt Pa rlaments 
ierosināja ieviest ikgadēju Eiropas nedēļu, kurā valstu parlamentu deputāti vienlaicīgi 

apspriestu Eiropas jautājumus ar komisāriem un Eiropas Parlamenta deputātiem.  
 



 

 

Attiecībā uz valstu parlamentu lomu subsidiaritātes principa ievērošanas kontrolē 
Parlaments atbalstīja agrīnās brīdināšanas sistēmas (ABS) reformas, aicinot Komisiju 
agrīnās brīdināšanas sistēmā ieviest tehnisku paziņošanas periodu, lai pašreizējā Līgumu 
sistēmā noteiktu praktisku risinājumu, kas valstu parlamentiem dotu vairāk laika  apsvērt 
iespēju sniegt pamatotu atzinumu par leģislatīvā akta projektu. Tas arī aicināja Komisiju, 
atbildot uz valstu parlamentu sniegtajiem pamatotajiem atzinumiem, pievērsties 
proporcionalitātei, kā arī subsidiaritātei, un aicināja izmantot IPEX platformu 
sistemātiskai apmaiņai ar informāciju un ātrai subsidiaritātes iespējamo pārkāpumu 
signalizēšanai. Lai gan Parlaments piekrita idejai, ka valstu parlamenti iesniedz 

konstruktīvus priekšlikumus izskatīšanai Komisijā, pienācīgi ņemot vērā Komisijas 
iniciatīvas tiesības, tas pauda uzskatu, ka šajā integrācijas procesa posmā sarkanās 

kartītes procedūras īstenošana nav iespējama. 
 

Visbeidzot, Parlaments pieprasīja stiprināt attiecības starp Savienību un valstu 
parlamentiem, tomēr uzstājot uz skaidru lēmumu pieņemšanas kompetenču sadalījumu 

starp valstu parlamentiem un Eiropas Parlamentu un šajā saistībā noraidot kopīgu 
parlamentu lēmumu pieņemšanas struktūru izveidi.  

 

5.3. Ciešāka sadarbība 
 

 Referents: Alain Lamassoure (PPE, FR) 
 

 Procedūra: īstenošanas ziņojums (2018/2112(INI)) 
 

Pamatelementi  
 

Saistībā ar visaptverošo tematu par Eiropas nākotni AFCO nolēma izskatīt jautājumu par 
ciešāku sadarbību un jo īpaši izpētīt, kā līdz šim ir īstenoti Līguma noteikumi par ciešāku 

sadarbību.  
 

Sagatavojot ziņojumu, referents organizēja uzklausīšanu un devās faktu konstatēšanas 
braucienos uz Šveici un ASV. 

 
AFCO komiteja ziņojumā novērtēja šīs koncepcijas piemērošanu līdz šim un ierosināja 
ceļvedi, kam jāseko, lai nākotnē nodrošinātu ciešākas sadarbības raitu un efektīvu 
īstenošanu. 
Ziņojuma saturs bija balstīts ne tikai uz pašreizējo ciešākas sadarbības gadījumu ES 

analīzi, bet arī uz līdzīgu noteikumu par starpvalstu sadarbību citos federālajos modeļos, 
piemēram, ASV, Kanādā, Šveicē, Austrālijā, Vācijā un Itālijā, analīzi. 

 
AFCO ierosinātais ciešākas sadarbības efektīvas īstenošanas ceļvedis sakārtos lēmumu 

pieņemšanas procesu: 
 

 nosakot termiņu divu secīgu Padomes prezidentūru garumā, kurā saskaņā ar LES 
20. pantā noteikto prasību ir jākonstatē, ka Savienība kopumā nevar sasniegt 

sadarbības mērķus;  
 un ierosinot izmantot īpašo LESD 333. panta pārejas klauzulu, lai pārietu no 



 

 

vienprātības uz kvalificētu balsu vairākumu un no īpašas uz parasto likumdošanas 
procedūru tūlīt pēc tam, kad Padome ir apstiprinājusi vienošanos par ciešākas 
sadarbības uzsākšanu.  

 
AFCO arī ierosināja aktīvu Komisijas lomu ciešākas sadarbības pārvaldībā un ieteica 
pastiprināt Parlamenta lomu ciešākā sadarbībā, ļaujot tam ierosināt jaunus ciešākas 
sadarbības veidus saskaņā ar LESD 225. pantu (kvazileģislatīvu iniciatīvu) un to iesaistot 
visos šīs procedūras lēmumu pieņemšanas posmos. 
 

AFCO ziņojumā arī sniegti ieteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar ciešāku sadarbību, un 
Tiesas jurisdikciju šādos gadījumos. Visbeidzot, ziņojumā tika arī ieteikts veikt dažus 

pielāgojumus Savienības institucionālajā struktūrā, lai labāk pielāgotu lēmumu 
pieņemšanas procedūru ciešākai sadarbībai, un ierosināti noteikumi, kas ļautu 

dalībvalstīm iziet vai tikt izraidītām no ciešākas sadarbības.  
 

Šie galvenie vēstījumi tika pieņemti 2019. gada 12. februāra plenārsēdes balsojumā par 
ziņojumu. 

 

5.4. Decentralizētās aģentūras 
 

 Referents: Gyorgy Schöpflin (PPE, HU) 
 

 Procedūra: īstenošanas ziņojums (2018/2114(INI)) 
 

Pamatelementi  
 

Šajā īstenošanas ziņojumā, ko pieņēma plenārsēdē 2019. gada 14. februārī, tiek 
pārbaudīts un izvērtēts, kā ir īstenoti institucionālie mehānismi, kas nodrošina 

decentralizēto aģentūru demokrātisku kontroli, jo īpaši 2012. gada kopīgais paziņojums 
un vienotā pieeja decentralizētām aģentūrām, un ierosināti uzlabojumi, lai izveidotu 

saskaņotāku, efektīvāku un pārredzamāku iestāžu sistēmu šo aģentūru darbības 
parlamentārai pārbaudei. 

 
Ziņojuma izstrādes procesā visām Parlamenta komitejām tika nosūtīta anketa  un 
Parlamenta izpētes dienesti pasūtīja pētījumu “ES aģentūras, vienotā pieeja un 
parlamentārās pārbaudes”. Referents devās faktu konstatēšanas braucienos uz 
Pamattiesību aģentūru (FRA) Vīnē, Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) 

Budapeštā un Eiropas GNSS aģentūru (GSA) Prāgā. 
 

Vienlaikus ņemot vērā to, ka Parlamenta komitejas aktīvi uzrauga aģentūras (esot 
budžeta un budžeta izpildes apstiprinātājiestādei, ieceļot valdes locekļus, ieceļot vai 

atlaižot aģentūru direktorus, apspriežoties par darba programmām, iesniedzot gada 
darbības pārskatus un apmainoties ar viedokļiem, apmeklējumiem, brīfingiem vai 

ekspertu atziņām), Parlaments pieprasīja rūpīgu vienotās pieejas īstenošanas 
novērtējumu. Pamatojoties uz šo pārskatu, tas prasīja no jauna apsvērt iespēju izstrādāt 

iestāžu nolīgumu par aģentūrām un nodrošināt pienācīgu demokrātisko uzraudzību un 
pārskatatbildību, tostarp obligātu piecu gadu pārskatīšanu attiecībā uz principiem, kas 



 

 

reglamentē to izveidi un darbību. Parlaments arī uzskatīja, ka varētu vēl palielināt tā 
lomu pārvaldības dimensijas uzraudzībā, cita starpā rīkojot ikgadējas debates par 
aģentūru darbību un pārvaldību. Parlaments arī uzskatīja, ka Līguma izmaiņu gadījumā 
būtu jāapsver, kā aģentūru statusu var vēl ciešāk nostiprināt Līgumos. 
 
Priekšlikumi par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un Eiropas Banku iestādes (EBI) 
pārcelšanu bija pamats AFCO un atbildīgo komiteju (ENVI un ECON) paustajām bažām, ka 
Parlaments nav pietiekami iesaistīts jauno mītnes vietu izraudzīšanas procedūrā  un tam 
ir liegtas iespējas izmantot pilnvaras saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Tāpēc 

Parlaments pieņēma paziņojumu saistībā ar likumdošanas procedūru par šo aģentūru 
mītņu pārvietošanu, pieprasot pārskatīt attiecīgos 2012. gada kopīgā paziņojuma un 

kopējās pieejas noteikumus. 
 

5.5.  Parlamenta politiskās kontroles pilnvaras attiecībā uz Komisiju 
 

 Referente: Mercedes Bresso (S&D, IT) 

 
 Procedūra: īstenošanas ziņojums (2018/2113(INI)) 

 

Pamatelementi  

 
Parlamentārā uzraudzība ir demokrātiskās leģitimitātes priekšnoteikums. Nesenās 
izmaiņas likumdošanas procesā un izpildvaras pastiprinātā likumdošanas loma ir radījusi 
nepieciešamību stiprināt parlamentārās uzraudzības procedūras. Savienības 

institucionālajā struktūrā šī parādība nav sveša  — Komisija ir ieguvusi likumdošanas 
pilnvaras, proti, tā var pieņemt deleģētos aktus, tā arvien vairāk politizējas, un pieaug 

nepieciešamība pēc tiesību stiprināšanas, lai papildinātu tiesību aktu efektivitāti. Tādēļ šā 
ziņojuma mērķis bija pārskatīt Parlamenta uzraudzības lomu attiecībā uz Komisiju un to 

aktualizēt atbilstoši šīm jaunajām institucionālajām izmaiņām. 
AFCO savā ziņojumā analizēja Komisijas parlamentārās kontroles instrumentus, 

konstatēja parlamentārās uzraudzības galvenās problēmas un sniedza ieteikumus par 
to, kā reaģēt uz pašreizējām problēmām. 

 
AFCO komiteja cita starpā norādīja, ka Parlaments pilnībā neizmanto visus politiskās 
kontroles pār izpildvaru instrumentus, atgādināja savu stingro atbalstu izvirzīto 
kandidātu procesam, uzsvēra, ka ES izpildvara ir daudzslāņaina un var izvēlēties dažādas 
formas atkarībā no politikas jomas, un brīdināja, ka Eiropadome pretēji Līgumu 

noteikumiem veic likumdošanas funkcijas. Pateicoties Budžeta (BUDG) un Budžeta 
kontroles (CONT) komiteju atzinumiem, AFCO rūpīgi aplūkoja arī budžeta izpildes 

apstiprināšanas un budžeta pieņemšanas procedūru kā parlamentārās uzraudzības 
instrumentus. 

 
AFCO ieteikumi cita starpā bija apvienot instrumentus, kas liek Komisijai atskaitīties, ar 

vadošas uzraudzības instrumentiem un reformēt Parlamenta paša darba metodes, lai 
stiprinātu tā kontroles funkcijas. AFCO komiteja arī aicināja Komisiju labāk ņemt vērā 

likumdošanas iniciatīvas, ko Parlaments uzsāka saskaņā ar LESD 225. pantu , un uzskatīja, 
ka ir nopietni jāapsver iespēja piešķirt Parlamentam likumdošanas iniciatīvas tiesības 



 

 

saistībā ar Līguma izmaiņām nākotnē. Tā arī uzskatīja, ka ikvienā turpmākā Līguma 
pārskatīšanā ir jāizskata iespēja likt atskaitīties komisāriem individuāli. Turklāt AFCO 
komiteja aicināja Komisiju un Padomi izveidot politisku dialogu par Parlamenta 
priekšlikumu regulai par tiesībām veikt izmeklēšanu . Visbeidzot ir svarīgi arī piebilst, ka 
AFCO pieprasīja stiprināt sadarbību un paraugprakses apmaiņu ar valstu parlamentiem 
parlamentārās uzraudzības jautājumos. 
 
Šie galvenie vēstījumi tika kopumā pieņemti 2019. gada 12. februāra plenārsēdes 
balsojumā par ziņojumu. 

 

5.6. Pamattiesības, demokrātija un tiesiskums 
 
Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā 

  
 Referente: Barbara Spinelli (GUE, IT)  

 

 Procedūra: īstenošanas ziņojums (2017/2089(INI)) 
  

Pamatelementi  
 

Ziņojumā analizēts, kā ES iestādes īsteno ES Pamattiesību hartu kā vienu no ES 
primārajiem tiesību aktiem. Tajā secināts, ka, lai gan gandrīz pirms 10 gadiem Lisabonas 
līgumā Harta tika noteikta par vienu no primārajiem ES tiesību aktiem, to varētu daudz 
vairāk integrēt ES lēmumu pieņemšanas procesā. 

  
Ziņojumā atzīts, cik svarīga šajā procesā ir Pamattiesību aģentūra, un pieprasīts palielināt 

tās lomu, veicot sistemātisku apspriešanos. Tajā Komisija ir aicināta, izstrādājot ietekmes 
novērtējumus, ņemt vērā Hartas noteikumus. Tajā ir arī pieprasīts turpināt īstenot 

Parlamenta rezolūciju par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām 
izveidi (sk. turpmāk), kas ļautu sistemātiski uzraudzīt norises ES, dalībvalstīs un ES 

iestādēs un struktūrās. Ziņojumā ir arī aicinātas visas ES iestādes stiprināt Hartas 
iekļaušanu ES politikas virzienos, jo īpaši Eiropas ekonomikas koordinēšanas pusgadā, ES 

reģionālajā finansējumā, paplašināšanās politikā, kopējā ārpolitikā un drošības politikā un 
tirdzniecības politikā. Tajā Komisija ir aicināta pildīt ES pienākumu pievienoties Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai; šis process ir apstājies kopš 
Tiesas negatīvā atzinuma. Ziņojumā arī tika uzsvērts ES aģentūru potenciāls atbalstīt 
dalībvalstis no Hartas izrietošo saistību izpildē.  
  
Ziņojumā ES iestādes, jo īpaši Eiropas Komisija, ir aicinātas stiprināt atbalstu dalībvalstīm, 
kad tās īsteno Hartu valsts līmenī, lai nodrošinātu, ka netiek aizmirstas vai nepareizi 
interpretētas Hartas tiesības, un uzlabot dalībvalstu sadarbību un paraugprakses 

apmaiņu šajā jomā. Visbeidzot, ziņojumā uzsvērts, ka ir nepieciešama Hartas 
konsekventāka interpretācija no ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru puses, lai 

padarītu tās piemērošanu efektīvāku.  
 

Atzinumi par pamattiesībām un tiesiskumu  
 



 

 

Papildus ziņojumiem par pamattiesībām un tiesiskumu AFCO pieņēma vairākus ar šo 
tematu saistītus atzinumus. 
 
Pamattiesības  
 
AFCO atzinums deva ieguldījumu debatēs par pamattiesībām ES 2013. un 2014. gadā 
(atzinuma sagatavotājs: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES), uzsverot nepieciešamību 
turpināt ES pievienošanos ECTK, nodrošināt 2. pantā noteikto ES vērtību veicināšanu un 
nodrošināt iekšējo un ārējo aspektu saskaņotību cilvēktiesību aizsardzības un 

veicināšanas jomā, tostarp starptautiskajos nolīgumos. Tā norādīja uz iestāžu grūtībām 
sākt LESD 7. panta 2. punkta piemērošanu, jo tam ir nepieciešama vienprātība Padomē, 

un attiecīgi mudināja dalībvalstis un ES iestādes nākt klajā ar papildu mehānismu efektīvai 
pamattiesību un tiesiskuma ievērošanas uzraudzībai, paplašinot ES Pamattiesību 

aģentūras (FRA) pilnvaras, publiskojot informāciju par pamattiesību pārkāpumiem un 
ļaujot Komisijai sākt pārkāpuma procedūras par LES 2. panta pārkāpumiem, pamatojoties 

uz FRA konstatējumiem. 
 

Tā arī iestājās par to, ka ir jāstiprina centieni pārskatīt Regulu par publisku piekļuvi 
dokumentiem un Eiropas pilsoņu iniciatīvu  un risināt jautājumus, ko rada aizvien 

pieaugošā problēma, proti, kad ES pilsoņiem tiek atņemtas balsstiesības valsts vēlēšanās, 
jo viņi ir izmantojuši savas tiesības brīvi pārvietoties.  
  

Tiesiskuma mehānisms  
 

Komiteja (atzinuma sagatavotājs: György Schöpflin (PPE, HU)) deva ieguldījumu LIBE 
komitejas patstāvīgā normatīvā ziņojuma izstrādē, kura mērķis ir izveidot ES mehānismu 

attiecībā uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām (ES pakts par DTP). Parlaments 
kopš 2015. gada jūnija ir mudinājis Komisiju ierosināt šādu mehānismu, kura mērķis būtu 

nodrošināt atbilstību Pamattiesību hartai un Līgumiem. Minētajā ziņojumā, ko pieņēma 
plenārsēdē 2016. gada 25. oktobrī, Parlaments šajā sakarā sniedza Komisijai konkrētus 

ieteikumus, tostarp izteica priekšlikumu noslēgt iestāžu nolīgumu minēto ieteikumu 
īstenošanai. Jo īpaši tas ierosināja, ka mehānismam būtu jāintegrē un jāpapildina esošie 

mehānismi un vajadzētu būt balstītam uz pierādījumiem un objektīvam. Tas ieros ināja, 
ka mehānisms jāatbalsta plašai ekspertu grupai, tam jābūt orientētam uz dalībvalstīm un 

ES iestādēm un jāietver gan korektīvi, gan preventīvi pasākumi. AFCO jo īpaši izskatīja 
ieteikumus attiecībā uz tā juridisko formu (iestāžu nolīgums), ES mēroga 
starpparlamentu debašu organizēšanu par DTP  un rezolūcijas pieņemšanu. 
 
Stāvoklis Ungārijā 

 
AFCO 2017. gadā pieņēma arī atzinumu par stāvokli Ungārijā (atzinuma sagatavotāja: 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE, ES)). 
  

AFCO atgādināja, ka visām dalībvalstīm ir kopīgas LES 2. pantā noteiktās vērtības, kas 
tām ir jāatbalsta, un ka šīs vērtības ir aizsargātas ar LES 7. pantā noteikto procedūru. 

AFCO arī pauda uzskatu, ka pašreizējā situācija Ungārijā rada nepārprotamu risku, ka 
varētu būt nopietni pārkāptas LES 2. pantā minētās vērtības, un ka tas pamato LES 



 

 

7. panta 1. punktā noteiktās procedūras uzsākšanu. 
 
Savienības budžeta aizsardzība vispārēja tiesiskuma trūkuma gadījumā  
 
AFCO 2018. gada 21. novembrī pieņēma atzinumu par Budžeta komitejas un Budžeta 
kontroles komitejas ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par Savienības budžeta aizsardzību vispārēja tiesiskuma trūkuma gadījumā  dalībvalstīs 
(atzinuma sagatavotājs: Helmut Scholz (GUE, DE)).  
 

Cita starpā atzinumā ir ieteikts, ka saskaņā ar minēto regulu noteiktajiem pasākumiem 
būtu jāstājas spēkā tikai pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome ir apstiprinājuši 

tādas summas pārvietojumu uz budžeta rezervi, kas atbilst pieņemto pasākumu 
vērtībai. Lai nodrošinātu ātru lēmumu pieņemšanu par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai 

aizsargātu Savienības finansiālās intereses, šādi pārvietojumi būtu jāuzskata par 
apstiprinātiem, ja vien noteiktā termiņā Eiropas Parlaments vai Padome, kura pieņ em 

lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, tos negroza vai nenoraida . Šādu pasākumu 
noteikšana nedrīkst traucēt dalībvalstīm pildīt pienākumu īstenot programmu vai fondu, 

ko pasākums ietekmē, un jo īpaši pienākumu veikt maksājumus galasaņēmējiem un 
citiem saņēmējiem. Komisijai aktīvi jāuzrauga, vai tiek aizsargātas tiesību aktos noteiktās 

galasaņēmēju un citu saņēmēju tiesības. Ja Komisija rod pierādījumus, ka dalībvalsts 
nepilda savu tiesību aktos paredzēto pienākumu nodrošināt maksājumus galasaņēmējiem 
un citiem saņēmējiem un aizsargāt to likumīgās intereses, tā veic visus vajadzīgos 

pasākumus, lai palīdzētu attiecīgajiem saņēmējiem panākt to prasību izpildi.  
 

Programma “Tiesības un vērtības” 
 

AFCO 2018. gada 21. novembrī pieņēma atzinumu par Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 

ko izveido programmu “Tiesības un vērtības” laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam 
(atzinuma sagatavotājs: Josep-Maria Terricabras (Verts, ES)), (2018/0207(COD)). Šī jaunā 

programma aizstās programmu “Eiropa pilsoņiem” un programmu “Tiesības, vienlīdzība 
un pilsonība”, kuru galvenos elementus tās mērķis ir apvienot.  

 
Papildus programmas sadaļai, kas sākotnēji bija minēta priekšlikumā, ar atzinumu tiek 

ieviesta Savienības vērtību sadaļa, kuras mērķis ir veicināt un aizsargāt pamattiesības un 
vērtības, demokrātiju un tiesiskumu vietējā, reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.  

 
 



 

 

 

 
 

 

6. Izstāšanās no Savienības 
izraisītās pārmaiņas iestāžu 

sistēmā 
 

 
 

 
 

 

 

BREXIT 
 
1. Eiropas Parlamenta loma — centralizēta procedūra 
 
Apvienotās Karalistes izstāšanās bija vispārēju interesi raisošs notikums visam Parlamentam. 
Šajā kontekstā Parlaments kopumā jau no paša sākuma ir iesaistījies darbā, kura uzdevums ir 
organizēt iekšējās ar izstāšanos saistītās procedūras un apzināt izstāšanās sekas Eiropas 
Savienībai un katras Parlamenta komitejas kompetencē esošajai politikai. Parlaments cik vien 
iespējams pilnīgi un ātri reaģēja uz prasībām, kas izriet no lomas, kura tam uzdota ar Līgumu. 
Tas efektīvi mobilizēja politiskos un administratīvos resursus, lai kļūtu reaģētspējīgs, atbildīgs 
un konstruktīvs aktors sarunās un procedūrā kopumā. 
 

Lai gan Eiropas Parlaments oficiāli nepiedalās sarunās par dalībvalsts izstāšanos, tas saskaņā 
ar LES 50. pantu ir kompetents sniegt piekrišanu izstāšanās līgumam, kas noslēgts starp ES un 

dalībvalsti, kura izstājas. Parlaments ir arī ES iestāde, kurai saskaņā ar Līgumu i r vispārējas 
politiskās kontroles pilnvaras. Šo iemeslu dēļ Parlaments cieši sekoja un uzņēmās aktīvu 

lomu ikvienā posmā, kas saistīts ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības.  
 

Parlaments tika iesaistīts šā jautājuma risināšanā pēc Apvienotās Karalistes 2016. gada 
23. jūnija referenduma, kurā 51,9 % vairākums balsojumā atbalstīja izstāšanos no Eiropas 

Savienības.  
 
Priekšsēdētāju konferences ārkārtas sanāksme notika tūlīt pēc referenduma, proti, 
2016. gada 24. jūnijā, lai pēc referenduma sagatavotu Parlamenta priekšsēdētāja tikšanos ar 
citu iestāžu priekšsēdētājiem, kā arī lai apsvērtu Parlamenta turpmākos pasākumus šajā 
procesā. 
 

2016. gada 28. jūnija ārkārtas sesijā, kurā notika debates par referenduma rezultātiem, 
Parlaments pieņēma rezolūciju par Apvienotās Karalistes referendumā pieņemto lēmumu 

izstāties no ES (P8_TA(2016)0294), 395 deputātiem balsojot “par”, 200 deputātiem balsojot 
“pret” un 71 deputātam atturoties, atgādinot par savu kompetenci saskaņā ar Līgumiem un 

pieprasot pilnībā tikt iesaistītam visos izstāšanās procesa posmos. Parlaments, izmantojot 
savu un citu iestāžu iniciatīvu, kopš procesa sākuma ir bijis faktiski iesaistīts un ar to ir 



 

 

notikusi apspriešanās, tas ir debatējis par visām ar Brexit saistītajām institucionālajām un 

politiskajām sekām un ir analizējis tās. 
 

Ņemot vērā sarežģītos politiskos, horizontālos, juridiskos un politikas jautājumus, pēc 
Apvienotās Karalistes lēmuma par izstāšanos no ES Parlamenta darba koordinēšana tika 

centralizēta Priekšsēdētāju konferences kā vadošās Parlamenta struktūras līmenī. 
Priekšsēdētāju konference noteica pakāpenisku pieeju šim procesam: pirmais posms līdz 

Eiropadomes pamatnostādņu noteikšanai, kad darbs notiktu Konferences līmenī, Guy 
Verhofstadt (ALDE, BE) Konferences sanāksmē 2016. gada 8. septembrī ieceļot par 

koordinatoru sarunās par Apvienotās Karalistes izstāšanos; otrais sarunu posms, kad Guy 
Verhofstadt koordinētu darbu ar Konstitucionālo jautājumu komitejas (AFCO) priekšsēdētāju 

Danuta Hübner (PPE, PL); un trešais posms, ko vada AFCO un citas komitejas atbilstoši 
piekrišanas procedūrai.  

 
Šajā kontekstā un ar tādu pašu mērķi nodrošināt Parlamenta strukturētu iesaisti izstāšanās 
procesā Priekšsēdētāju konference izveidoja Brexit vadības grupu (BSG) (oficiāli tas notika 
Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. aprīļa sanāksmē, bet neoficiāli — pēc Parlamenta 
2016. gada 28. jūnija rezolūcijas pieņemšanas).  
 
Priekšsēdētāju konferences ietvaros BSG tika uzdots koordinēt un sagatavot Parlamenta 

apspriedes, apsvērumus un rezolūcijas par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES. Tās 
sastāvā bija priekšsēdētājs un koordinators Guy Verhofstadt, Elmar Brok (PPE, DE), Roberto 

Gualtieri (S&D, IT), Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE), Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE) un 
Danuta Hübner kā AFCO komitejas priekšsēdētāja. 

 
Parlaments visu laiku bija iesaistīts to metožu un struktūru izstrādē, kuras bija saistītas ar 

sarunām, izmantojot informācijas kanālus vai aktīvu līdzdalību. Saskaņā ar 2016. gada 
15. decembra paziņojumu, kas tika izdots pēc 27 dalībvalstu un valdību vadītāju neformālās 

sanāksmes, Parlamenta pārstāvji tika aicināti piedalīties Eiropadomes sagatavošanās 
sanāksmēs. Tas nozīmēja, ka Parlaments bija reāli iesaistīts, tostarp “šerpu” sanāksmēs un 

Vispārējo lietu padomē. Ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 4. aprīļa lēmumu 
Parlamenta priekšsēdētājs iecēla trīs deputātus — Elmar Brok, Roberto Gualtieri un Guy 
Verhofstadt — par Parlamenta pārstāvjiem “šerpu” sanāksmēs, kuru uzdevums bija 
sagatavot Eiropadomes sanāksmes par Apvienotās Karalistes izstāšanos. Tajā pašā sanāksmē 
Guy Verhofstadt tika uzdots apmeklēt attiecīgās Vispārējo lietu padomes sanāksmes un 
sanāksmes par aktuālā stāvokļa politisko analīzi. Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs tiek 
aicināts uzstāties Eiropadomes sanāksmju sākumā. Visbeidzot, Savienības galvenais sarunu 
vedējs Michel Barnier ir pilnībā un regulāri informējis Parlamentu par visām norisēm pirms 
un pēc katras sarunu kārtas un saistībā ar galvenajām norisēm vai procesa posmiem, 

piemēram, Eiropadomes sanāksmēm par Brexit. Michel Barnier piedalījās vairākās 
Priekšsēdētāju konferences un Komiteju priekšsēdētāju konferences sanāksmēs, lai 

apspriestu pašreizējo stāvokli sarunās ar politisko grupu vadītājiem un komiteju 
priekšsēdētājiem.  

 
BSG ir sanākusi vairāk nekā 70 reizes, un tas ir nodrošinājis to, ka Parlaments ir bijis 

sistemātiski iesaistīts un vienmēr darbojies procedūras avangardā, pieņemdams savlaicīgas 



 

 

rezolūcijas un paziņojumus, kuros ietvertas pamatotas nostājas par visām sarunām un 

galvenajiem notikumiem kopš paziņojuma par nodomu izstāties.  
 

Parlamenta iesaistīšanās izpaudās ne tikai kā ievērojams skaits Brexit vadības grupas 
sanāksmju un debašu Priekšsēdētāju konferencē, bet arī plenārsēdes debatēs par Brexit. Tā 

rezolūcijas vienmēr ir kopumā saskaņotas ar citu iestāžu nostājām visos jautājumos, kas 
saistīti ar Brexit. BSG ir arī izdevusi vairākus paziņojumus par dažādiem jautājumiem 

izšķirošos brīžos, kad sarunas virzījās uz priekšu vai bija iestrēgušas. Parlaments ir arī 
uzturējis ciešus kontaktus ar Apvienotās Karalistes valdību un iestādēm, tostarp jo īpaši ar 

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministriju, attiecībā uz pilsoņu tiesību jautājumu.  
 

2. AFCO loma — sagatavošanās darbs 
 

Papildus šādiem Priekšsēdētāju konferences organizatoriskajiem lēmumiem un saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta Reglamentu AFCO ir komiteja, kuras kompetencē ir LES 50. pantā minētā 
piekrišanas sniegšana. 88. pantā4 par izstāšanos no Savienības ir noteikts, ka, “ja dalībvalsts 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu nolemj izstāties no Savienības, jautājumu 
nodod atbildīgajai komitejai”. Saskaņā ar Reglamenta V pielikuma par pastāvīgo komiteju 
kompetencēm XVIII sadaļu AFCO ir atbildīgā komiteja par izstāšanās radītajām 
institucionālajām sekām, un tāpēc tā ir atbildīga par piekrišanas procedūru pēc sarunu 

pabeigšanas.  
 

Tādējādi AFCO ir horizontāla loma, kas neskar citu komiteju īpašo kompetenci nozaru 
jautājumos. AFCO atbild par ieteikuma izdošanu, ar ko apstiprina vai noraida izstāšanās 

līgumu, par kuru vienojušās ES un dalībvalsts, kura izstājas. Šādam ieteikumam jābūt 
rezolūcijas veidā ar norādēm, bet bez apsvērumiem, un tam jābūt ar īsu pamatojumu, par 

kuru nebalso. Pieņemami ir tikai tādi grozījumi, kuru mērķis ir pilnībā apvērst referenta 
ierosināto ieteikumu. Attiecīgā procedūra ir noteikta Reglamenta 105. pantā5. 

 
Parlamentam jāpieņem lēmums par piekrišanu, kurā ņemts vērā AFCO ieteikums. Saskaņā ar 
Reglamenta 105. panta 4. punktu6 Parlaments ar vienu balsojumu pieņem lēmumu par 
piekrišanu neatkarīgi no tā, vai ieteikums ir apstiprināt vai noraidīt tiesību aktu. Grozījumus 
iesniegt nevar, un saskaņā ar 88. pantu7 Parlaments pieņem lēmumu ar nodoto balsu 
vairākumu.  
 
AFCO komiteja veica izsmeļošu sagatavošanās darbu, apkopojot publiskā vai privātā sektora 
un ieinteresēto personu — gan Apvienotajā Karalistē, gan citur Eiropā — pierādījumus, 
padomus un pieredzi. AFCO tāpat kā citas Parlamenta komitejas saskaņā ar Priekšsēdētāju 
konferences sniegtajām pamatnostādnēm rīkoja debates un uzklausīšanas par Apvienotās 

Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmi uz tās kompetencē esošajām politikas jomām. 
 

Kopš 2015. gada 3. septembra AFCO ir apspriedusi Brexit vairāk nekā 40 komiteju 
sanāksmēs, tostarp debatēs ar ES galveno sarunu vedēju, BSG koordinatoru un citām 

                                                 
4 Bijušais Reglamenta 82. pants. 
5 Bijušais Reglamenta 99. pants. 
6 Bijušais Reglamenta 99. pants. 
7 Bijušais Reglamenta 82. pants. 



 

 

institucionālajām ieinteresētajām personām. Ir notikušas uzklausīšanas, darbsemināri un 

pētījumu vai brīfingu prezentācijas par jautājumiem, sākot no sarunu par Apvienotās 
Karalistes konstitucionālajām attiecībām ar Eiropas Savienību sākšanu no sākuma un 

Eiropadomē 2016. gada 18. un 19. februārī panāktās vienošanās līdz Apvienotās Karalistes 
turpmākajām konstitucionālajām attiecībām ar Eiropas Savienību, pilsoņu tiesībām un Brexit 

ietekmei uz robežu ar Īriju. 
 

AFCO arī piedalījās vai bija tieši iesaistīta citu komiteju uzklausīšanās par jautājumiem, kas 
saistīti ar Apvienotās Karalistes izstāšanos vai turpmākajām attiecībām starp ES un Apvienoto 

Karalisti. Papildus šiem īpašajiem pasākumiem burtiski katrā komitejas sanāksmē pēc 
paziņojuma par nodomu izstāties tika apspriesti izstāšanās jautājumi un jo īpaši procesa 

tābrīža stadija.  
 

AFCO 2016. gada septembrī izveidoja iekšējo darba grupu, kuras mērķis bija sagatavot un 
koordinēt AFCO darbības saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības 
procedūru pēc paziņošanas saskaņā ar LES 50. pantu.  
 
Visbeidzot, AFCO priekšsēdētāja un BSG locekle Danuta Hübner aktīvi iesaistījās intensīvos 
centienos savākt materiālus un informāciju, sarīkojot aptuveni 500 divpusējas tikšanās ar 
publiskā un privātā sektora ieinteresētajām personām, par jautājumiem, kas saistīti ar 

izstāšanos un tās ietekmi uz ES un Apvienoto Karalisti, un piedaloties ievērojamā skaitā ārēju 
notikumu saistībā ar Brexit. Būdama BSG locekle, viņa piedalījās aptuveni 70 sanāksmēs un 

AFCO komitejas locekļu sanāksmē regulāri ziņoja par visu BSG un divpusējo sanāksmju 
rezultātiem.  

 
Visi AFCO pasākumi ir snieguši lielu daudzumu būtiskas un svarīgas informācijas par 

izstāšanos un citiem jautājumiem, jo īpaši par Eiropas Savienības darbību un par izstāšanās 
ietekmi uz iedzīvotājiem, uzņēmumiem, iestādēm un kopienām.  

 
Lai apzinātu galvenos konstitucionālos un institucionālos problēmaspektus, kas izriet no 

Apvienotās Karalistes izstāšanās agrīnā posmā, AFCO  sagatavoja dokumentu, kurā bija 
iekļauti vairāki ierosinātie un sākotnējie jautājumi par šiem problēmaspektiem. Viens no 
svarīgākajiem problēmaspektiem saistībā ar AFCO pilnvarām bija Eiropadomes lēmuma, ar 
ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu, pārskatīšana8. 
 
Ar Eiropadomes 2013. gada 28. jūnija Lēmumu 2013/312/ES, ar ko nosaka Eiropas 
Parlamenta sastāvu (kuram Parlaments deva piekrišanu), Apvienotajai Karalistei ir piešķirtas 
73 deputātu vietas Eiropas Parlamentā.  
 

Saskaņā ar minētā lēmuma 4. pantu, kas  attiecās tikai uz 2014.–2019. gada pilnvaru termiņu, 
Parlamentam līdz 2016. gada beigām bija jāiesniedz priekšlikums par “ .. sistēmu, kas ļautu 

                                                 
8 Parlamentam ir iniciatīvas tiesības šajā jautājumā, un tam ir jādod piekrišana Eiropadomes vienprātīgi 

pieņemtajam lēmumam (LES 14. panta 2. punkts). Priekšsēdētāju konference atlika lēmuma pieņemšanu par 

atļauju sagatavot AFCO pieprasīto leģislatīvo patstāvīgo ziņojumu līdz brīdim, kad Apvienotā Karaliste sāks 

50. pantā minēto procedūru, taču ļāva AFCO komitejai sākt nepieciešamo sagatavošanās darbu. Eiropas 

Parlamenta priekšsēdētājs 2016. gada 14. decembra vēstulē informēja par to Eiropadomes priekšsēdētāju.  



 

 

nākotnē pirms katrām jaunām Eiropas Parlamenta vēlēšanām vietas dalībvalstīm piešķirt 

taisnīgā, ilgtspējīgā un pārredzamā veidā ..”. 
 

Apvienotās Karalistes izstāšanās tiešā veidā ietekmēja deputātu vietu sadalījumu un 
Parlamenta sastāvu. Tādēļ Parlaments 2018. gada 7. februāra rezolūcijā par Eiropas 

Parlamenta sastāvu ierosināja, sākot no Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā, piemērot 
jaunu vietu sadalījumu Parlamentā, un tā rezultātā tika pārskatīts Eiropadomes Lēmums 

2013/312/ES, kuru aizstāja ar Eiropadomes 2018. gada 28. jūnija Lēmumu (ES) 2018/937, ar 
ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu. Tajā bija paredzēti  īpaši noteikumi, lai ņemtu vērā 

“gadījumu, kad Apvienotā Karaliste 2019.–2024. gada sasaukuma sākumā joprojām ir 
Savienības dalībvalsts” vai kad izstāšanās juridiski stājas spēkā pirms šā termiņa sākuma.  

 
3. Izstāšanās procedūra apturēta 

 
Notikumi Apvienotajā Karalistē attiecībā uz izstāšanos ir procedūru faktiski apturējuši. Pēc 
sarunu slēgšanas 2018. gada novembrī un neraugoties uz visiem centieniem un ES un 
Apvienotās Karalistes valdības sniegtajiem apliecinājumiem un garantijām attiecībā uz 
izstāšanās līguma īstenošanu un sarunām par turpmākajām attiecībām, Pārstāvju palāta 
noraidīja izstāšanās līguma projektu trīs secīgos “jēgpilnos” balsojumos. Pirmais no tiem 
notika 2019. gada 15. janvārī (432 balsis “pret”, 202 — “par”), otrais — 2019. gada 12. martā 

(391 balss “pret”, 242 — “par”) un trešais — 2019. gada 29. martā (344 balsis “pret”, 286 — 
“par”). 

 
Ņemot vērā apstākļus, Eiropadome 2019. gada 21. martā apmierināja Apvienotās Karalistes 

premjerministres lūgumu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu piešķirt termiņa pagarinājumu. 
Tā rezultātā Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES tika atlikta līdz 2019. gada 22. maijam ar 

nosacījumu, ka Pārstāvju palāta apstiprinās izstāšanās līgumu līdz 29. martam vai, ja tas 
neizdosies, līdz 2019. gada 12. aprīlim. Pēc 2019. gada 29. marta sakāves balsojumā 

Apvienotā Karaliste 2019. gada 5. aprīlī iesniedza otru pagarinājuma lūgumu, ko Eiropadome 
piešķīra 2019. gada 10. aprīlī. Otrajam pagarinājumam vajadzētu būt tik ilgam, cik 

nepieciešams, lai varētu ratificēt izstāšanās līgumu, bet ne ilgākam kā līdz 2019. gada 
31. oktobrim un ar nosacījumu, ka, ja tas netiks ratificēts līdz 2019.  gada 22. maijam, 
Apvienotā Karaliste piedalīsies 2019. gada 23.–26. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās. 
 
Šā iemesla dēļ un lai gan Padomes lēmuma projekts par līguma noslēgšanu par Lielbritānijas 
un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas tika nosūtīts Parlamentam un paziņots plenārsēdē 2019.  gada 
31. janvārī, piekrišanas procedūra netika pabeigta, jo Apvienotās Karalistes parlamentā 
izstāšanās līgums netika apstiprināts. 

 
 



 

 

 
 
 

7. Iestāžu attiecības 
 
 
 

 
 

 

 

7.1. Labāks likumdošanas process  
 

– Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu  
 

 Referente: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) 

 
 Procedūra: iestāžu nolīgums (2016/2005(ACI))  

 
– Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana  
 

 Referenti: Richard Corbett (AFCO, S&D, UK) un Pavel Svoboda (JURI, PPE, CZ) 

 
 Procedūra: patstāvīgs ziņojums, komiteju kopīgo sanāksmju procedūra ar JURI 

(2016/2018(INI))  
 

Pamatelementi  
 

Labāka regulējuma paketes ietvaros Komisija 2015. gada 19. maijā ierosināja jaunu iestāžu 

nolīgumu par labāku likumdošanas procesu. Pēc vairākām sarunu kārtām starp Komisiju, 
Parlamentu un Padomi 2015. gada 8. decembrī tika panākta vienošanās. Šo vienošanos 
2015. gada 16. decembrī apstiprināja Parlamenta Priekšsēdētāju konference. Saskaņā ar 

Parlamenta Reglamentu AFCO izskatīja nolīgumu un ieteica iestāžu nolīgumu pieņemt 
plenārsēdē. Parlaments 2016. gada 9. martā nolēma to apstiprināt.  
 
Parlaments atzinīgi novērtēja šo vienošanos kā labu pamatu, uz kā izveidot un attīstīt 

jaunas, atklātākas un pārredzamākas triju iestāžu attiecības ar mērķi nodrošināt labāku 
likumdošanas procesu Savienības pilsoņu interesēs. Parlamenta lēmumā papildus tam bija 
konstatēta virkne jautājumu, kuri turpmāk ir jāuzrauga politiskā un/vai tehniskā līmenī .  
 
Šie jautājumi tika padziļināti analizēti JURI-AFCO kopīgajā patstāvīgajā ziņojumā par jaunā 
IN interpretāciju un īstenošanu. Lai sagatavotu šo ziņojumu, JURI un AFCO izveidoja darba 
grupu, kuras uzdevums ir sīkāk izpētīt jaunā IN īstenošanu. Pamatojoties uz šīs darba 
grupas veikto darbu, abas komitejas sagatavoja ziņojumu par Iestāžu nolīguma īstenošanu 
un interpretāciju, ko Parlaments pieņēma 2018. gada 30. maija plenārsēdē.  



 

 

 
Ziņojumā tika aplūkots, kā tiek īstenoti noteikumi par plānošanu, instrumenti labākam 
likumdošanas procesam, likumdošanas instrumenti, deleģētie un īstenošanas akti, 
likumdošanas procesa pārredzamība un koordinācija, kā notiek Savienības t iesību aktu 
īstenošana un piemērošana un Iestāžu nolīguma vienkāršošana, īstenošana un 
uzraudzība. Kopumā ziņojumā tika atzinīgi novērtēts sasniegtais progress (piemēram, 
kopīgu deklarāciju pieņemšana par ikgadējo starpiestāžu plānošanu, kopīga deleģēto aktu 
reģistra izveide, piekļuve Komisijas ekspertu deleģēto aktu izstrādes sanāksmēm) un 
pieredze, kas gūta jaunā IN piemērošanas pirmajā pusotrā gadā. Ziņojumā iestādes tiek 

mudinātas veikt turpmākus pasākumus, lai pilnībā īstenotu nolīgumu, jo īpaši attiecībā uz 
iestāžu sarunām par nesaistošiem kritērijiem LESD 290. un 291. panta piemērošanai 

(deleģētie un īstenošanas akti), visu to pamataktu saskaņošanu, kuros joprojām ir 
atsauce uz regulatīvo kontroles procedūru (RKP), iestāžu sarunām par praktisko kārtību 

sadarbībai un informācijas apmaiņai attiecībā uz sarunām par starptautiskiem 
nolīgumiem un to noslēgšanu un īpašas kopējas tādas datu bāzes izveid i, kurā būtu 

informācija par likumdošanas procedūru gaitu. 
 

Komiteja arī pieņēma atzinumu par Komisijas priekšlikumu grozīt normas un vispārīgos 
principus dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 

pilnvaru izmantošanu (atzinuma sagatavotājs: Pascal Durand (Verts, FR)), kurā tā 
pieprasīja palielināt dalībvalstu balsu pārredzamību pastāvīgajā komitejā un pārsūdzības  
komitejā, taču nepieņēma Komisijas priekšlikumu neņemt vērā to dalībvalstu pārstāvju 

balsis pārsūdzības komitejā, kuri atturas.  
 

7.2. Ombuda stratēģiskā izmeklēšana par Padomes darba sagatavošanas 
struktūru leģislatīvo diskusiju pārredzamību 
 

 Referenti: Jo Leinen (S&D, DE) un Yana Toom (ALDE, EE) 

 
 Procedūra: patstāvīgs ziņojums, komiteju kopīgo sanāksmju procedūra ar PETI 

(2018/2096(INI)) 
 
Pamatelementi  

 
Eiropas ombude 2017. gada martā sāka stratēģisku izmeklēšanu par Padomes 

sagatavošanas struktūru likumdošanas diskusiju pārredzamību , kurā viņa atzina, ka 
Padomes pašreizējā prakse ir administratīva kļūme, un 2018. gada 9. februārī viņa nāca 

klajā ar trim konkrētiem ieteikumiem un vairākiem ierosinājumiem Padomei, kā uzlabot 
likumdošanas procesa pārredzamību. Padome neatbildēja ar likumu noteiktajā triju 

mēnešu termiņā. 2018. gada 16. maijā ombude nosūtīja īpašu ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, lai saņemtu tā atbalstu šajā jautājumā. 

 
Priekšsēdētāju konference apstiprināja AFCO un PETI komiteju pieprasījumu sagatavot 

patstāvīgo ziņojumu par Eiropas ombudes īpašo ziņojumu saistībā ar stratēģisko 
izmeklēšanu par Padomes likumdošanas procesa pārredzamību.  
 

AFCO savā ziņojumā pievienojās ombudes uzskatam, ka iedzīvotājiem vajadzētu būt 



 

 

iespējai izprast tiesību aktu izstrādi, tai detalizēti sekot un tajā piedalīties, un piepras īja 
nodrošināt likumdošanas procesa augsta līmeņa pārredzamību. Tā arī pauda nožēlu par 
Padomes sagatavošanas struktūru sanāksmju nepārredzamību, kā arī par Padomes 
nolaidīgo rīcību, proti, ka tā iepriekš nepublicē lielāko daļu likumdošanas dokumentu. Tā 
arī uzskatīja, ka Padomes prakse sagatavošanas struktūrām izplatītos dokumentus, kas 
attiecas uz likumdošanas lietām, sistemātiski klasificēt kā “LIMITE” ir Eiropas Savienības 
Tiesas (EST) judikatūras pārkāpums. Šis informācijas trūkums kavē valstu parlamentu 
spēju kontrolēt savu valdību rīcību Padomē un nav saderīgs ar demokrātijas principiem. 
AFCO arī uzskata, ka publiska balsošana ir viena no demokrātiskas lēmumu pieņemšanas 

pamatiezīmēm. Tā mudināja Padomi izmantot kvalificēta vairākuma balsošanas iespēju  
un pēc iespējas atturēties no lēmumu pieņemšanas konsensa ceļā bez oficiāla publiska 

balsojuma. Visbeidzot, AFCO arī pilnībā atbalstīja ombudes ieteikumus Padomei. 
 

AFCO ieteikumi lielā mērā tika apstiprināti 2019. gada 17. janvāra plenārsēdē.  
 

7.3. Komisāru uzklausīšanas procedūras un prakse, 2014. gada pieredze 
 

 Referents: Richard Corbett (S&D, UK) 

 
 Procedūra: patstāvīgs ziņojums (2015/2040(INI)) 

 
Pamatelementi  

 
Tāpat kā pēc iepriekšējām vēlēšanām Parlaments izvērtēja atsevišķu komisāru 

uzklausīšanas procedūras un metodes, analizējot noteikumus un tehniskos pasākumus, 
anketas, uzklausīšanu struktūru, 27 sākotnējo un 2 papildu uzklausīšanu rezultātus, 

Parlamenta balsojuma rezultātus un plašsaziņas līdzekļu intereses. Parlaments 2015. gada 
8. septembra rezolūcijā ierosināja noteikt termiņu, līdz kuram visām dalībvalstīm ir 

jāizvirza savi kandidāti, kā arī to, ka katra dalībvalsts ievēlētajam Komisijas 
priekšsēdētājam izskatīšanai atbilstoši vienlīdzības principam izvirza vismaz divus 

kandidātus — vienu vīrieti un vienu sievieti. Parlaments arī uzsvēra, cik svarīgi ir 
pamatīgi izanalizēt finanšu interešu deklarācijas, tostarp ģimenes intereses, un ieteica, 

kā uzlabot uzklausīšanu norisi, rakstiskos jautājumus, atbilžu pārraudzību, vadlīnijas 
koordinatoru novērtējuma sanāksmēm pēc uzklausīšanām un kā padarīt pieejamu 
uzklausīšanu informāciju. Šā ziņojuma pieņemšana noveda pie izmaiņām Parlamenta 
Reglamentā. 
  

7.4.  Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
attiecībām pārskatīšana 

 

 Referents: Esteban González Pons (PPE, ES) 
 

 Procedūra: iestāžu nolīgums saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 148. pantu9 
(2017/2233(ACI)) 

                                                 
9 Bijušais Reglamenta 140. pants 



 

 

 

Pamatelementi  
 
Eiropas Komisija ar sava priekšsēdētāja 2016. gada 23. novembra vēstuli iesniedza Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājam pamatnolīguma par abu iestāžu attiecībām pārskatīšanas projektu, 
lai veiktu turpmākus pasākumus saistībā ar paziņojumu par tās 2017. gada darba programmas 
izklāstu. Šā priekšlikuma mērķis bija izstrādāt nosacījumus, saskaņā ar kuriem amatā esošie 
komisāri varētu piedalīties kā kandidāti Eiropas Parlamenta vēlēšanās, tostarp kā Eiropas politisko 
partiju izvirzītie kandidāti (“Spitzenkandidaten”). 
 
Pēc sarunām ar Priekšsēdētāju konferenci Komisija tās priekšsēdētāja 2017. gada 2. oktobra 
vēstulē Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam apliecināja, ka tā apstiprinātu savstarpējās 
vienošanās grozījumus. 
 
AFCO 2017. gada 21. novembrī iecēla Esteban González Pons (PPE, ES) par referentu Iestāžu 
nolīguma grozīšanai un 2018. gada 23. janvārī pieņēma ziņojumu par pamatnolīguma par Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu (2017/2233(ACI))  ar 17 balsīm “par”, 6 
— “pret” un nevienam neatturoties. 
 
Visbeidzot, 2018. gada 7. februāra plenārsēdē Parlaments pieņēma lēmumu par pamatnolīguma 
par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu  (2017/2233(ACI)), 457 
deputātiem balsojot “par”, 200 deputātiem balsojot “pret” un 20 deputātiem atturoties.  
 
Šis lēmums papildus tam, ka tas apstiprina abu iestāžu pārstāvju noslēgto grozīto pamatnolīgumu, 
jo īpaši bija iespēja atkārtoti apstiprināt Eiropas Parlamenta pievienošanos vadošo kandidātu 
sistēmai un pieprasīt, lai Eiropadome respektē 2019. gada vēlēšanu rezultātus, kad tā ierosinās 
Eiropas Parlamentam Eiropas Komisijas, kura sāks darbu 2019. gada 1. novembrī, priekšsēdētāja 
amata kandidātu.  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2233(ACI)


 

 

 

 
 
 
 

8. Vēlēšanu procedūra 
 
 
 
 
 
 

 

8.1. Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās 
vēlēšanās reforma 
 

 Referenti: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) un Jo Leinen (S&D, DE) 

 
 Procedūra: LESD 223. panta 1. punktā noteiktā īpašā likumdošanas iniciatīvas 

procedūra, saskaņā ar kuru Parlaments sagatavo priekšlikumu un iesniedz to 
Padomei. Saņēmusi piekrišanu no Eiropas Parlamenta, Padome vienprātīgi pieņem 

lēmumu. Lai sniegtu piekrišanu, Parlamentam ir vajadzīgs deputātu vairākums 
(absolūtais vairākums — 376 balsis “par”). Pēc tam dalībvalstīm jāapstiprina vēlēšanu 

noteikumi saskaņā ar to attiecīgajām konstitucionālajām prasībām (2015/2035(INL)). 

 

Pamatelementi  
 

Lai gan jau Romas līgumā 1957. gadā bija paredzēta iespēja noteikt vienotu vēlēšanu 
procedūru tiešām vispārējām vēlēšanām, Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisē joprojām 

lielā mērā dominē dalībvalstu vēlēšanu noteikumi. Tāpēc AFCO bija apņēmusies meklēt 
veidus, kā reformēt novecojušās un atšķirīgās metodes, kas reglamentē Eiropas 

Parlamenta vēlēšanas. 
 
Par ziņojuma projektu par ES vēlēšanu likuma reformu AFCO komiteja balsoja 2015. gada 
28. septembrī, un plenārsēdē to pieņēma 2015. gada 11. novembrī. Viens no 
ievērojamākiem 1976. gada akta grozījumiem Parlamenta rezolūcijā bija kopīga vēlēšanu 
apgabala izveide, kurā sarakstu pirmajā pozīcijā būtu katras politiskās saimes kandidāts 
uz Komisijas priekšsēdētāja amatu (šāds noteikums nebija AFCO sākotnējā priekšlikumā, 
bet tika pievienots plenārsēdes stadijā); obligātā minimālā sliekšņa ieviešana; 
pasākumi, ar ko uzlabot Eiropas politisko partiju atpazīstamību; vienoti termiņi sarakstu 
izveidei valstīs un vēlētāju saraksta finalizēšanai; elektroniskā, interneta un pasta 
balsojuma ieviešana; pasākumi dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; ārpus ES dzīvojošo 

pilsoņu tiesības balsot; vienādi vēlēšanu iecirkņu slēgšanu laiki; un daži citi pasākumi, 
kas stiprinātu Parlamenta lomu vēlēšanu perioda noteikšanā. 



 

 

 
Padome panāca vienošanos 2018. gada 7. jūnija COREPER sanāksmē, un Parlamentam tika 
oficiāli pieprasīts sniegt piekrišanu 2018. gada 18. jūnijā. Parlamenta piekrišana projektam 
Padomes lēmumam, ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās 
vispārējās vēlēšanās, kas pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 
76/787/EOTK, EEK, Euratom, tika sniegta 2018. gada 2. jūlijā ar 397 balsīm “par”, 207 
“pret” un 62 atturoties. 
 
Padomes Lēmums 2018/994 tika pieņemts 2018. gada 13. jūlijā. 

 
2018. gada reformas saturs bija šāds: 

 
• 1. pants — atsauce uz Eiropas Parlamenta deputātiem kā ES pilsoņu pārstāvjiem  

• 3. pants — obligātais slieksnis 2–5 % diapazonā, ko piemēro vēlēšanu apgabalos, kuros 
ir vairāk nekā 35 deputātu vietas  

• 3.a pants — nesaistošs kandidātu sarakstu finalizēšanas termiņš, tikai tad, ja valsts 
tiesību aktos šāda termiņa noteikšana jau ir paredzēta, un tas samazināts no 12 nedēļām 

līdz 3 nedēļām 
• 3.b pants — pasākumi, ar ko uzlabot Eiropas politisko partiju atpazīstamību   

• 4.a pants — iespēja ieviest iepriekšēju balsošanu, balsošanu pa pastu, elektroniski un 
internetā  
• 9. pants — jauns noteikums, ar ko nosaka pienākumu dalībvalstīm nodrošināt 

efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas divreizējas balsošanas gadījumā  
• 9.a pants — saskaņā ar valstu vēlēšanu procedūrām dalībvalstis var veikt 

nepieciešamos pasākumus, kas dotu iespēju balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās saviem 
pilsoņiem, kuri dzīvo trešās valstīs 

• 9.b pants — dalībvalstu pienākums iecelt kontaktiestādi datu apmaiņai par vēlētājiem 
un kandidātiem un noteikt termiņu šādas datu apmaiņas uzsākšanai. 

 

8.2. Laikposma noteikšana devītajai pārstāvju ievēlēšanai Eiropas Parlamentā 
vispārējās tiešās vēlēšanās 
 

 Referente: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  
 

 Procedūra: īpaša procedūra, kas paredzēta 11. panta 2. punktā Aktā par Eiropas 

Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, saskaņā ar kuru Padome 
lūdz Parlamenta atzinumu, ja tā ierosina mainīt ierastos datumus, kuros notiek 
vēlēšanas (2018/0805(CNS)) 

 

Pamatelementi  
 

Šis ziņojums tika sagatavots, atsaucoties uz Padomes lūgumu apspriesties par lēmuma 
projektu, kura mērķis ir mainīt nākamo Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikposmu. 

Saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās 
(“Vēlēšanu akts”) 11. panta 2. punktu šim laikposmam vajadzēja būt no ceturtdienas, 
2019. gada 6. jūnija, līdz svētdienai, 2019. gada 9. jūnijam, kas ir analogs pirmo vispārējo 

tiešo vēlēšanu laikposmam (no ceturtdienas, 1979. gada 9. jūnija, līdz svētdienai, 



 

 

1979. gada 12. jūnijam). 
 
Tomēr saskaņā ar Vēlēšanu akta 11. panta 2. punktu gadījumā, ja nav iespējams rīkot 
vēlēšanas minētajā laikposmā, Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu vismaz 
vienu gadu pirms piecu gadu termiņa beigām ar vienprātīgu lēmumu nosaka jaunu 
ievēlēšanas laikposmu, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem pirms laikposma, ko piemēro 
parasti, vai vienu mēnesi pēc tā. 
 
Padome panāca vienošanos starp dalībvalstīm par to, ka nākamās Eiropas Parlamenta 

vēlēšanas rīkot parasti piemērojamos datumos nebūtu iespējams, un, gaidot apspriešanos 
ar Eiropas Parlamentu, ierosināja rīkot vēlēšanas laikposmā no 2019. gada 23. maija līdz 

26. maijam. Tādu pašu laikposmu ierosināja arī Parlamenta Priekšsēdētāju konference 
sanāksmē 2018. gada 11. janvārī. 

 



 

 

 

 
 
 

9. Eiropas līmeņa politiskās 
partijas un politiskie fondi 

 

 
 
 
 

 

 

 Referenti: Mercedes Bresso (S&D, IT) un Rainer Wieland (PPE, DE) 
 

 Procedūra: Parastā likumdošanas procedūra saskaņā ar LESD 224. pantu 
 

Pamatelementi  
 
Regula (ES, Euratom) Nr.  1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu 
statusu un finansēšanu 2014.–2019. gada sasaukuma laikā ir pārskatīta divas reizes. Tai piemēroja 
parasto likumdošanas procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
224. pantu. 
 
Pirmās pārskatīšanas pamatā ir triju Eiropas politisko partiju — Eiropas Tautas partijas, Eiropas 
Sociālistu partijas un Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības — priekšsēdētāju kopīgā 
2016. gada 28. aprīļa vēstule Eiropas Komisijai (saskaņā ar likumdošanas iniciatīvas tiesībām), kam 
sekoja Eiropas Parlamenta 2017. gada 15. jūnijā pieņemtā rezolūcija par Eiropas Parlamenta 
politisko partiju un politisko fondu finansēšanu, kurā tas aicināja Komisiju ierosināt pārskatīšanu, 
jo īpaši attiecībā uz līdzfinansējuma līmeni (pašu resursi) un iespēju Eiropas Parlamenta 
deputātiem būt vairāku partiju biedriem. 
 
Komisija ņēma vērā šos pieprasījumus un 2017. gada 13. septembrī iesniedza tiesību akta 
priekšlikumu. 
 
AFCO 2017. gada 28. septembrī iecēla divus līdzreferentus: Mercedes Bresso (S&D, IT) un Rainer 
Wieland (PPE, DE), kuru ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu, 
AFCO pieņēma 2017. gada 21. novembrī ar 19 balsīm “par”, 2 — “pret” un 2 deputātiem 
atturoties. 
 
Pēc tam Parlaments, pamatojoties uz šo ziņojumu, 2017. gada 29.  un 30. novembra plenārsēdē 
apstiprināja sarunu mandātu. 
 
Bija vajadzīga tikai viena trialoga sanāksme, kas notika 2018. gada 27. februārī, lai panāktu 
vienošanos ar Padomi, kuru AFCO pēc tam apstiprināja 2018. gada 21. martā ar 22 balsīm “par”, 1 
— “pret” un 1 deputātam atturoties un kuru Parlaments pieņēma 2018. gada 17. aprīļa 
plenārsēdē ar 589 balsīm “par”, 89 — “pret” un 36 deputātiem atturoties. 
 



 

 

Šādi pieņemtie grozījumi pamatregulā, kas pēc tam tika pārņemti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 3. maija Regulā (ES, Euratom) 2018/673, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu , un 
ko negrozītā veidā apstiprināja Padome, tika publicēti un stājās spēkā 2018. gada 4. maijā.  
 
Jo īpaši tie ieviesa stingrākus noteikumus par partiju un fondu piekļuvi Eiropas publiskajam 
finansējumam un par nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu; tikai valstu politiskās partijas (un 
vairs ne fiziskas personas) tagad varēs veidot Eiropas politisko partiju, ja tās vēlēsies saņemt 
finansējumu. Partiju no reģistra, ko izveidojusi Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu 
iestāde, varēs svītrot, ja tā būs iesniegusi iestādei nepareizu vai maldinošu informāciju. Un pēc 
Eiropas Parlamenta izteikta pieprasījuma ir ieviesta iespēja pilsoņu grupai pieprasīt Eiropas 
Parlamentam iesniegt šo jautājumu iestādei, lai pārbaudītu, kā partijas un fondi ievēro Savienības 
pamatvērtības. 
 
Par otro pārskatīšanu paziņoja Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker savā runā par 
stāvokli Savienībā, un tajā pašā dienā tika iesniegts Komisijas priekšlikums.  
 
Tā bija daļa no pasākumu kopuma, kura mērķis bija nodrošināt “brīvas un taisnīgas Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas”. 
 
AFCO 2018. gada 24. septembrī apstiprināja Mercedes Bresso (S&D, IT) un Rainer Wieland (PPE, 
DE) par tās diviem līdzreferentiem un 2018. gada 6. decembrī ar 21 balss vienprātīgu balsojumu 
pieņēma ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 
pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014. 
  
Pēc tam Parlaments, pamatojoties uz šo ziņojumu, 2018. gada 10.–13. decembra sesijā 
apstiprināja sarunu mandātu. 
 
Vienīgajā trialoga sanāksmē 2019. gada 16. janvārī tika panākta vienošanās ar Padomi, ko AFCO 
apstiprināja 2019. gada 29. janvārī, atkal ar 20 balsu vienprātīgu balsojumu, un ko apstiprināja 
plenārsēdē 2019. gada 12. martā ar 586 balsīm “par”, 55 — “pret” un 24 deputātiem atturoties. 
 
Šādi pieņemtie grozījumi pamatregulā, kas pēc tam tika pārņemti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 25. marta Regulā (ES, Euratom) 2019/493, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru, 
kura saistīta ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
kontekstā, groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014, un ko negrozītā veidā apstiprināja Padome, 
tika publicēti un stājās spēkā 2019. gada 27. martā. 
 
To mērķis bija novērst un sodīt (tostarp finansiāli), pamatojoties uz valstu datu aizsardzības 
uzraudzības iestāžu lēmumiem, jebkādus mēģinājumus apzināti ietekmēt Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultātus, izmantojot fiziskas vai juridiskas personas veiktu personas datu aizsardzībai  
piemērojamo noteikumu pārkāpumu. Ar šo regulu tika arī paplašinātas Iestādes direktora 
administratīvās pilnvaras attiecībā uz Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem 
fondiem. 
 
Partijas “Alianse mieram un brīvībai” pārstāvju uzklausīšana 
 
Regulā (EK) Nr. 2004/2003, kas atcelta ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014, (5. pantā) bija 
noteikts, ka Eiropas Parlamentam ir regulāri  jāpārbauda, vai Eiropas politiskās partijas ievēro 
Savienības pamatvērtības. 
 



 

 

Parlaments Reglamenta 225. pantā bija noteicis šīs pārbaudes kārtību.  
 
Tomēr Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 40. pantā bija ietverts pārejas noteikums, saskaņā ar 
kuru regulu, ko tā atceļ, turpina piemērot “attiecībā uz saistībām un pasākumiem, kas saistīti ar 
(...) finansēšanu (...) attiecībā uz 2014., 2015., 2016. un 2017. budžeta gadu”. 
 
AFCO 2016. gada 26. maijā saņēma Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījumu, ko ie sniedza 
pēc PPE, S&D, ALDE un GUE/NGL grupu iniciatīvas un atbalstīja nepieciešamais deputātu skaits 
(vismaz ceturtā daļa Parlamenta deputātu no vismaz trijām politiskajām grupām), veikt pārbaudes 
procedūru attiecībā uz Eiropas politisko partiju “Alianse mieram un brīvībai”. 
 
Pirms šā pieprasījuma tika lūgts Parlamenta Juridiskā dienesta atzinums, lai pārliecinātos, vai ir 
izpildīti nosacījumi, kas noteikti Regulas Nr. 2004/2003 provizoriskās piemērošanas pagarināšanai. 
 
Ņemot vērā Juridiskā dienesta pozitīvos secinājumus, AFCO ar Parlamenta priekšsēdētāja 
starpniecību nosūtīja pieprasījumu sniegt atzinumu neatkarīgu ievērojamu personu komitejai, kas 
izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2004/2003. 
 
Lai gan atzinums vēl nebija sniegts, 2017. gada 9. februārī AFCO tomēr turpināja darbības un 
uzklausīja attiecīgās politiskās partijas pārstāvjus. 
 
Tā kā neatkarīgu ievērojamu personu komitejas atzinums ir obligāts priekšnosacījums, lai varētu 
pieņemt ieteikumu izskatīšanai plenārsēdē, AFCO atlika šo procedūru līdz komitej as atzinuma 
saņemšanai. 
Tā kā Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 visi elementi kļuva pilnībā piemērojami 2018. gada 
1. janvārī un neatkarīgu ievērojamu personu komiteja šajā laikā nebija pieņēmusi atzinumu (un tā 
nekad nebija sanākusi, lai izskatītu šo jautājumu), šī procedūra ir zaudējusi spēku. 
 
 

 
 
 

 

10. Reglaments 
 
 

 
 

 

 

 

10.1. Vispārēja pārskatīšana 
 
AFCO, izstrādājot savu darba programmu pēc komitejas izveides Parlamenta sasaukuma 

sākumā 2014. gada rudenī, nolēma rūpīgi pārskatīt Parlamenta Reglamentu, lai atklātu 
iespējamās kļūdas, neatbilstības un trūkumus, kā arī identificētu noteikumus, kuri ir 

novecojuši vai kuriem nepieciešama pielāgošana, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi.  
 

Šajā nolūkā tā izveidoja darba grupu, kurā apvienojās visu politisko grupu pārstāvji, kā arī 
pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts novērotāja statusā. Šī grupa par savu 



 

 

vadītāju iecēla Rainer Wieland (PPE, DE), kurš turklāt bija arī Parlamenta priekšsēdētāja 

vietnieks, un par referentu — Richard Corbett (S&D, UK), kurš iepriekšējos Parlamenta 
sasaukumos bija autors vairākiem svarīgiem ziņojumiem par Reglamenta grozīšanu.  

 
Darba grupa noturēja 33 secīgas sanāksmes Strasbūrā un Briselē laikā no 2015. g ada 

13. janvāra līdz 2016. gada 9. jūnijam. Tai palīdzēja projekta grupa, kurā bija apvienoti visi 
Parlamenta Ģenerālsekretariāta dienesti, uz kuriem tieši attiecās ierosinātie grozījumi, kā 

arī ģenerālsekretāra un Parlamenta priekšsēdētāja biroju un politisko grupu koordinācijas 
pārstāvji. 

 
Darba grupas darba rezultāti vēlāk tika izmantoti par pamatu AFCO ziņojumam, kuram 

2016. gada 12. jūlijā par referentu oficiāli iecēla Richard Corbett. 
 

Paveiktais darbs beigās ievērojami pārsniedza iepriekš minētās sākotnējās pilnvaras. 
Ierosinātie grozījumi attiecās uz visām Reglamenta sadaļām, izņemot VI sadaļu (Attiecības ar 
dalībvalstu parlamentiem), XI sadaļu (Parlamenta Ģenerālsekretariāts) un XIV sadaļu (Dažādi 
noteikumi), bet no pieciem pielikumiem, kuriem piemēroja to pašu pieņemšanas procedūru, 
ko piemēroja Reglamenta grozīšanai, netika grozīti tikai III pielikums (Pamatnostādnes un 
vispārējie kritēriji, kas jāievēro, izraugoties tēmas iekļaušanai darba kārtībā debatēm par 
cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem saskaņā ar 135. pantu) un 

IV pielikums (Procedūra, kas jāpiemēro, lai izskatītu un pieņemtu lēmumus par budžeta 
izpildes apstiprināšanu). Tādēļ tā bija vissvarīgākā Reglamenta pārskatīšana kopš pirmajām 

tiešajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām 1979. gadā. 
 

AFCO 2016. gada 8. novembrī pieņēma Richard Corbett ziņojumu par Parlamenta 
Reglamenta vispārējo pārskatīšanu, 19 deputātiem balsojot “par”, 5 — “pret” un nevienam 

neatturoties. 
 

Balsojums plenārsēdē notika 2016. gada 13. decembrī  (lēmums tika pieņemts, 548 
deputātiem balsojot “par”, 145 — “pret” un 13 deputātiem atturoties), un pieņemtie 

grozījumi stājās spēkā nākamās sesijas sākumā 2017. gada 16. janvārī, izņemot dažus 
noteikumus, kas skar 196.–200. pantu (par Parlamenta komiteju izveidi), 204. pantu 
(Komiteju prezidiji) un 212. pantu (attiecībā uz parlamentu sadarbības delegācijām), bet tos 
ir paredzēts piemērot, tikai sākot no pirmās sesijas pēc 2019. gada vēlēšanām, proti, no 
2019. gada 2. jūlija. 
 
Starp būtiskākajām šīs pārskatīšanas rezultātā iegūtajām izmaiņām var minēt lielāku 
pārredzamību un pastiprinātu kontroli attiecībā uz pasākumiem, kas nosaka iestāžu sarunas 
likumdošanas procedūras ietvaros, saistību pārņemšanu, kas izriet no iestāžu nolīguma par 

labāku likumdošanas procesu, deputātu rīcības kodeksa un viņu saistību attiecībā uz finanšu 
interesēm stiprināšanu, kā arī sankcijas, ko piemēro pārkāpumu gadījumā, procesuālo 

darbību uzsākšanai vajadzīgo sliekšņu racionalizēšanu un balsošanas pēc saraksta 
pieprasījumu skaita ierobežošanu, Parlamenta komiteju izveides izmaiņas un to, ka tiek 

ieviestas debates par aktuālām tēmām pēc katras politiskās grupas ieskatiem, kā arī īsas un 
plašas interpelācijas, kas adresētas citu iestāžu pārstāvjiem. 

 



 

 

Visbeidzot, Reglamenta pielikumi lielākoties ir iekļauti Svarīgāko ar Reglamentu saistīto 

tiesību aktu apkopojumā, kas ir nošķirts no Reglamenta, tādējādi kā Reglamenta pielikumi ir 
palikuši tikai tie, kuru tiešais avots ir Parlaments vai tā struktūras.  

 
Lēmums atliek uz vēlāku laiku iekšējo budžeta procedūru pārskatīšanu, kā arī novērtējumu 

par to, kā tiek piemēroti jaunie noteikumi par sliekšņu noteikšanu un to īstenošanas pantu 
izstrādi. 

 

10.2. Vispārējās pārskatīšanas papildu pārskatīšana 
 
Nedaudz vairāk nekā gadu vēlāk tika uzsākts jauns darba cikls iesāktā turpināšanai, kas 
sākotnēji bija paredzēts, lai risinātu vispārējās pārskatīšanas laikā nepabeigtos jautājumus.  
 
Tomēr izrādījās, ka uzsākt diskusijas par minētajiem diviem jautājumiem — par iekšējiem 
budžeta noteikumiem un sliekšņu noteikšanu un piemērošanu — bija priekšlaicīgi. Tāpēc šie 
jautājumi tika atlikti uz nākamo sasaukumu. 
 
Tā rezultātā debates faktiski bija vērstas uz jau iepriekš risinātiem jautājumiem, kuru 

īstenošana izrādījās problemātiska vai par kuriem būtiska Parlamenta daļa pieprasīja panākt 
turpmāku progresu, jo īpaši attiecībā uz pārredzamību. 

 
Šajā nolūkā komitejas darba grupa, kas bija sagatavojusi vispārējo pārskatīšanu, tajā pašā 
sastāvā tikās vēl septiņās secīgās sanāksmēs no 2017. gada 5. oktobra līdz 2018. gada 
14. jūnijam. 
 
Pēc darba pabeigšanas AFCO 2018. gada 20. jūnijā vēlreiz par referentu iecēla Richard 
Corbett (S&D, UK). 

 
Pēc vairākām diskusijām komitejā un starp ēnu referentiem ziņojumu par grozījumiem 
Reglamentā attiecībā uz I sadaļas 1. un 4. nodaļu, V sadaļas 3. nodaļu, VII sadaļas 4. un 
5. nodaļu, VIII sadaļas 1. nodaļu, XII sadaļu, XIV sadaļu un II pielikumu komitejā pieņēma 
2018. gada 6. decembrī, 21 deputātam balsojot “par” un nevienam deputātam neatturoties.  
 
Pēc tam plenārsēdē balsojums notika 2019. gada 31. janvārī (lēmums pieņemts, 496 
deputātiem balsojot “par”, 114 — “pret” un 33 deputātiem atturoties), un apstiprinātie 
grozījumi stājās spēkā 2019. gada 11. februārī, izņemot dažus noteikumus, kas attiecas uz 
11. pantu (Rīcības noteikumi) un Eiropas Parlamenta deputātu pienācīgas rīcības kodeksa, 

kas jāievēro pienākumu izpildē, 6. un 7. punktu, kā arī 196. pantu (Pastāvīgo komiteju 

izveide) un 204. pantu (Komiteju prezidiji) un kam jāstājas spēkā tikai no devītā Parlamenta 
sasaukuma sākuma (2019. gada jūlijā). 
 
Šī papildu pārskatīšana cita starpā panāca deputātu rīcības normu turpmāku stiprināšanu, lai 
jo īpaši apkarotu aizvainojošus izteikumus vai nepiedienīgu uzvedību, tostarp psiholoģisku 
vai seksuālu aizskaršanu, ievērojamu progresu likumdošanas darba pārredzamībā (sanāksmju 
ar interešu pārstāvjiem publiskums) un parlamentāro piemaksu izmantošanā, kā arī 
sadarbības grupu darbībā, parlamentāro jautājumu kārtības pārstrādāšanu (jo īpaši 
iepriekšējās reformas laikā ieviestās interpelācijas) un noteikumu iekļaušanu attiecībā uz 



 

 

Eiropas iniciatīvām un nosacījumiem pilsoņu prasību pieņemamībai ar mērķi pārbaudīt, kā 

Eiropas politiskās partijas un fondi ievēro Eiropas Savienības pamatvērtības.  
  

10.3. Reglamenta interpretācijas 
 

Eiropas Parlaments pēc AFCO priekšlikuma pieņēma arī vairākus interpretējošus lēmumus 

par Reglamentu, proti, par: 
 

– XVI pielikuma (tagad VII pielikums10) 1. punkta a) apakšpunktu par komisāra amata 
kandidātu finansiālo interešu deklarāciju pārbaudi (2015. gada 28. aprīļa lēmums); 

 
– 138. panta11 3. punktu par jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski (2015. gada 

9. septembra lēmums); 
 

– 201. pantu12 par sēdes pārtraukšanu vai slēgšanu (2015. gada 9. septembra lēmums); 
 

– 61. panta13 2. punktu par grozījumu Komisijas priekšlikumā pieņemšanu (2016. gada 
15. septembra lēmums); 

 
– 5. panta 5. punktu un 221. pantu14 par piekļuvi konfidenciālai informācijai (2017. gada 

5. jūlija lēmums); 

 
– 182. panta15 1. punkta b) apakšpunktu par vairākuma trūkumu komitejā balsojumā par 

juridiski saistoša akta priekšlikumu (2019. gada 13. marta lēmums); 
 

– 158. panta16 2. punktu par rezolūcijas, kas iesniegta debašu noslēgumā, nosaukuma 
izstrādāšanu vai grozīšanu (2019. gada 17. aprīļa lēmums); 

 
– 33. panta17 5. punkta pirmās daļas otro ievilkumu par politisko deklarāciju politiskās 

grupas izveidei (2019. gada 17. aprīļa lēmums).  
 

                                                 
10 Bijušais VI pielikums pirms pārnumurēšanas, kas stājās spēkā 2019. gada jūlijā. 
11 Bijušais 130. pants pirms pārnumurēšanas, kas stājās spēkā 2019. gada jūlijā. 
12 Bijušais 191. pants pirms pārnumurēšanas, kas stājās spēkā 2019. gada jūlijā. 
13 Numerācija nemainās. 
14 Bijušais 210.a pants pirms pārnumurēšanas, kas stājās spēkā 2019. gada jūlijā. 
15 Bijušais 171. pants pirms pārnumurēšanas, kas stājās spēkā 2019. gada jūlijā. 
16 Bijušais 149.a pants pirms pārnumurēšanas, kas stājās spēkā 2019. gada jūlijā. 
17 Bijušais 32. pants pirms pārnumurēšanas, kas stājās spēkā 2019. gada jūlijā. 



 

 

 

 
 
 

11. Attiecības ar dalībvalstu 
parlamentiem 

 

 
 
 

 

 

11.1. Starpparlamentārās komiteju sanāksmes 
 
Eiropas Parlamenta komitejas ir tiesīgas pašas īstenot dialogu ar valstu parlamentiem 
komiteju līmenī. Tas var ietvert sanāksmes, kurās piedalās valstu parlamentu deputāti un 
attiecīgo komiteju deputāti, lai apspriestu kopīgu interešu jautājumus.  
 
AFCO 8. sasaukuma laikā organizēja piecas starpparlamentāras komiteju sanāksmes (SKS), 
kas veltītas šādiem tematiem: 

 

Datums Programma un dalībnieki 

2015. gada 
19. novembris. 

Savienības turpmākā institucionālā attīstība: politiskā dialoga 
veicināšana starp EP un dalībvalstu parlamentiem un izpildvaras 

parlamentārās uzraudzības stiprināšana Eiropas līmenī 

Ievaduzrunas: 

• Marc Angel, Luksemburgas Deputātu palātas Ārlietu un Eiropas lietu, 
aizsardzības, sadarbības un imigrācijas komitejas priekšsēdētājs  

• Nicolas Schmit, Luksemburgas darba, nodarbinātības un sociālās un 

solidaritātes ekonomikas ministrs, bijušais Eiropas Konventa loceklis  

I:  Savienības turpmākā institucionālā attīstība 

• Mercedes Bresso un Elmar Brok, AFCO līdzreferenti ziņojumam par 
Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, izmantojot Lisabonas 
līguma piedāvāto potenciālu (2014/2249(INI)) 

II: ES pārvaldības parlamentārās uzraudzības stiprināšana 

Uzklausīšana par tematu “Parlamentārā uzraudzība pār izpildvaru 
ES” 

• Christine Neuhold, Māstrihtas Universitātes Mākslas un sociālo 
zinātņu fakultātes Politikas zinātnes departamenta ES 
demokrātiskās pārvaldības īpašā vadītāja 

• Olivier Rozenberg, Sciences Po Eiropas studiju centra asociētais 
profesors politikas zinātnēs, Parīze 



 

 

Datums Programma un dalībnieki 

• Philippe Poirier, Luksemburgas Deputātu palātas Parlamentārās 
izpētes pētījumu vadītājs, Editions Larcier parlamentāro pētījumu 

krājuma vadītājs, politisko zinātņu asociētais profesors Collège des 
Bernardins un Parīzes Sorbonnas Universitātē (Celsa) 

2016. gada 

29. novembris 

Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma pārskatīšana 

Eiropas Savienības turpmākā institucionālā attīstība 

Ievaduzrunas: 

• Peter Javorčík, Slovākijas pastāvīgais pārstāvis ES 

• Kristalina Georgieva, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece 

I: Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības 

• Ramón Jáuregui Atondo, AFCO referents ziņojumam par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta regulai par sīki izstrādātiem 
noteikumiem, kas reglamentē Eiropas Parlamenta izmeklēšanas 

tiesību īstenošanu, ar kuru aizstāj Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas 1995. gada 19. aprīļa Lēmumu (95/167/EK, Euratom, 

EOTK) (iepriekš 2009/2212(INL)) 

II: Eiropas Savienības vēlēšanu likuma pārskatīšana 

• Danuta Maria Hübner un Jo Leinen, AFCO līdzreferenti ziņojumam 

par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu (2015/2035(INL))  

III: Eiropas Savienības turpmākā institucionālā attīstība 

Uzklausīšana par tematu “Kādi ir konstitucionāli risinājumi Eiropas 

Savienības turpmākai attīstībai?” 

• Mario Monti, augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos 

priekšsēdētājs, bijušais Itālijas premjerministrs un Eiropas komisārs 

• Antonio Vitorino, bijušais Eiropas komisārs  

• Mercedes Bresso un Elmar Brok, AFCO līdzreferenti ziņojumam par 

Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, izmantojot Lisabonas 
līguma piedāvāto potenciālu (2014/2249(INI)) 

2017. gada 
2. maijs 

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana 

Ievaduzrunas: 

• Václav Hampl, Čehijas parlamenta Senāta ES lietu komitejas 

priekšsēdētājs 

• Vanino Chiti, Itālijas Republikas Senāta ES lietu komitejas 



 

 

Datums Programma un dalībnieki 

priekšsēdētājs 

• Enrico Forti, Eiropas Komisijas direktors attiecībām ar citām iestādēm, 
tostarp valstu parlamentiem 

Iepazīstināšana ar sagatavošanas dokumentu 
 Paulo Rangel, AFCO referents ziņojumam par Līguma noteikumu 

attiecībā uz dalībvalstu parlamentiem īstenošanu (2016/2149(INI))  

Uzklausīšana par tematu “Līguma noteikumu par dalībvalstu 
parlamentiem īstenošana: turpmākā rīcība”  

• Carlo Casini: Parlamentu sadarbība ES līmenī 

 (bijušais AFCO priekšsēdētājs un referents par valstu parlamentiem)  

• Ludwik Dorn: Subsidiaritāte un dalībvalstu parlamenti 

 (bijušais Polijas Sejma priekšsēdētājs) 

• Ingolf Pernice: Politiskais strukturētais dialogs un valstu parlamenti  
 (globālā konstitucionālisma pētniecības direktors no Humbolta 

Interneta un sabiedrības institūta, Berlīne) 

2017. gada 
11. oktobris 

Eiropas nākotne: Eiropas Parlamenta priekšlikumu un Komisijas Baltās 
grāmatas perspektīvas 

Ievaduzrunas: 

• Matti Maasikas, Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājs, Igaunijas 

Republikas ES lietu ministra vietnieks 

• Valdis Dombrovskis, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks euro un sociālā 
dialoga jautājumos, kurš atbildīgs arī par finanšu stabilitāti, finanšu 

pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienību 

I:Ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana, ES finanšu 
nākotne, sociālā dimensija 

II: Eiropas aizsardzības nākotne un globalizācijas iespēju izmantošana 

2018. gada 
10. oktobris 

Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni 

Ievaduzrunas: 

• Juliane Bogner-Strauß, Padomes Austrijas prezidentūra, Federālās 
kancelejas sieviešu, ģimeņu un jaunatnes lietu federālā ministre 

• Věra Jourová, par tieslietām, patērētājiem un dzimumu līdztiesību 

atbildīgā komisāre 

• Reinhold Lopatka, Austrijas Nacionālās padomes Pastāvīgās 
apakškomitejas ES lietās priekšsēdētājs  



 

 

Datums Programma un dalībnieki 

• Christian Buchmann, Austrijas Federālās padomes ES komitejas 
priekšsēdētājs 

Uzstājās: 

• Luca Jahier, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 

priekšsēdētājs 

• Barbara Duden, Reģionu komitejas Pilsoniskuma, pārvaldības, 
institucionālo lietu un ārlietu komisijas (CIVEX) priekšsēdētāja 

• Joaquín Almunia, bijušais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  

• Ramón Jáuregui Atondo, AFCO referents ziņojumam par stāvokli 

sarunās par Eiropas nākotni (2018/2094(INI)) 

• Ivana Maletić, ECON referente ziņojumam par stāvokli sarunās par 
Eiropas nākotni (2018/2094(INI)) (iesaistītā komiteja) 

 

 

 

 

 



 

 

11.2. Eiropas lietu komiteju konference (COSAC) 
 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 143. pantu AFCO komitejas priekšsēdētājs kopā 
ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku ir Eiropas Parlamenta delegācijas Eiropas 
lietu komiteju konferencē (COSAC) līdzpriekšsēdētāji, kas ir atbildīgi par attiecību ar valstu 
parlamentiem īstenošanu. 

 
COSAC tika oficiāli izveidota ar II sadaļas 10. pantu Protokolā (Nr. 1) par valstu parlamentu 

lomu Eiropas Savienībā, kas pievienots Eiropas Savienības dibināšanas līgumiem. 
 

Konference tiekas četras reizes gadā — divas reizes gadā delegāciju priekšsēdētāju līmenī un 
divas reizes plenārsēdēs, piedaloties delegācijām sešu locekļu sastāvā no valstu parlamentu 

katras palātas Eiropas lietu komitejas, kā arī četru Eiropas Parlamenta deputātu delegācijai 
(papildus tās diviem līdzpriekšsēdētājiem), kuru izraugās atbilstoši sanāksmēs apspriestajiem 

jautājumiem. 
 

Sanāksmes notiek Padomes prezidentvalstī, un to priekšsēdētājs sešus mēnešus arī ir no 
Padomes prezidentvalsts saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes prezidentūras 

parlamentāro dimensiju. 
 

Eiropas Parlamenta astotā sasaukuma laikā tās notika secīgi Itālijā (2014–II), Latvijā un 

Luksemburgā (2015), Nīderlandē un Slovākijā (2016), Maltā un Igaunijā (2017), Bulgārijā un 
Austrijā (2018) un Rumānijā (2019-I). 

 
Iepriekšējā sasaukuma laikā EP delegāciju vadīja AFCO priekšsēdētāja Danuta Hübner (PPE, 

PL) un EP priekšsēdētāja pirmā vietniece Mairead McGuinness (PPE, IE). 
 

Pēc katras COSAC sanāksmes AFCO priekšsēdētāja informēja komitejas locekļus par tās noris i  
un secinājumiem. 

 
Visi attiecīgie šajās sanāksmēs izskatītie dokumenti ir pieejami šādā tīmekļa vietnē: 
www.cosac.eu. 
 

 

 
 

 
12. Nepabeigtie jautājumi 

 
 
 
 

 

 

http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html


 

 

12.1. Izmeklēšanas tiesības  
 
Eiropas Parlaments un jo īpaši AFCO komiteja kopš 2012. gada ir nesekmīgi centušies panākt 

vienošanos ar Padomi un Komisiju par tiesiskā regulējuma saskaņošanu, saskaņā ar kuru 
Parlaments veic izmeklēšanas atbilstoši Lisabonas  līguma noteikumiem un jo īpaši LESD 

226. pantam (sk. iepriekš 3.1. punktu). 
 
2019. gada 18. aprīļa rezolūcijā par sarunām ar Padomi un Komisiju par priekšlikumu regulai 
par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām Parlaments ierosināja darbu šajā lietā turpināt 

šādi: 

– JURI komitejai būtu jāpārbauda, vai ir iespējams sagatavot prasību Eiropas Savienības Tiesā 
par iestāžu lojālas savstarpējas sadarbības principa neievērošanu (LES 13. panta 2. punkts);  

– likumdošanas procesam, kas izriet no likumdošanas iniciatīvas tiesībām, kuras 
Parlamentam ir piešķirtas ar Līgumiem, saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par labāku 
likumdošanas procesu ir jāietver prasība par likumdošanas kalendāra izveidi attiecībā uz šīm 
iniciatīvām, kā tas ir parastajā likumdošanas procedūrā; 
 
– Padomei un Komisijai būtu jāatsāk sarunas ar jaunievēlēto Parlamentu, atzīstot panākto 

progresu ar jauno priekšlikuma formulējumu, kurš iesniegts neoficiālajā dokumentā; 
 
– politiskajām partijām savās vēlēšanu programmās būtu jāpauž apņemšanās attiecībā uz 
Parlamenta priekšlikumu par jaunu un aktualizētu regulējumu attiecībā uz Parlamenta 

izmeklēšanas tiesībām un jāaicina vadošie kandidāti piedāvāt publisku un politisku atbalstu 
šajā jautājumā; 
 
Parlamentam, lai izietu no strupceļa, ir vajadzīga jauna stratēģija sarunām par šo lietu 
nākamajā Parlamenta sasaukumā. Viena iespēja būtu sākt ar jaunu teksta projektu, ņemot 
vērā Padomes paustās bažas.  
 

 

12.2. Pārredzamības reģistrs 
 

Lai reglamentētu mijiedarbību starp interešu pārstāvjiem un ES lēmumu pieņēmējiem, 
Eiropas Parlaments ir regulāri prasījis izveidot uzlabotu Pārredzamības reģistru. Lai gan tas ir 

vairākkārt aicinājis Pārredzamības reģistru padarīt obligātu, izmantojot tiesību aktu, nevis 
iestāžu nolīgumu (sk. 2011. gada 11. maija, 2014. gada 15. aprīļa, 2016. gada 28. aprīļa un 

2017. gada 14. septembra rezolūcijas), šāds priekšlikums vēl nav iesniegts. Parlaments ir 
iebildis pret to, ka pretēji tiesību aktam iestāžu nolīgums ļauj iestādēm organizēt savu 

sadarbību (saskaņā ar LESD 295. pantu), bet neļauj tām uzlikt pienākumus trešām personām, 
kas būtu nepieciešamā kārtība, lai reģistru padarītu patiesi obligātu. Ir secināts, ka vienīgais 
piemērotais juridiskais pamats šā jautājuma reglamentēšanai būtu LESD 352. pants. Tomēr 
2016. gada 26. septembrī Komisija iesniedza jaunu priekšlikumu par iestāžu nolīgumu, ar ko 
izveido “obligātu pārredzamības reģistru” un kas noslēdzams starp Komisiju, Padomi un 
Eiropas Parlamentu.  

  



 

 

2016. gada 27. oktobrī Priekšsēdētāju konference iecēla priekšsēdētāja vietnieci Sylvie 

Guillaume un AFCO komitejas priekšsēdētāju Danuta Hübner par sarunu vedējām 
Parlamenta vārdā ar kontaktgrupas palīdzību. Parlamenta mandātu, ko sagatavoja sarunu 

vadītājas ar kontaktgrupas atbalstu, Konference pieņēma 2017. gada 15. jūnijā. COREPER 
apstiprināja Padomes mandātu 2017. gada 6. decembrī. Gan Parlamenta, gan Padomes 

mandāti būtiski atšķīrās no sākotnējā priekšlikuma, un abas iestādes 2017. gadā pieprasīja 
atzinumus no to juridiskajiem dienestiem, kas pēc tam informēja savus attiecīgos sarunu 

dalībniekus. Padomes galvenais juridiskais iebildums bija tāds, ka ES tiesību akti nevar 
formāli pakļaut pastāvīgās pārstāvniecības šāda veida tiesiskam regulējumam un visām 

darbībām, ko tās apņemas veikt, jābūt brīvprātīgām. Parlamenta juridiskā dienesta 
konstatētais galvenais juridiskais ierobežojums bija tāds, ka, uzliekot EP deputātiem juridisku 

pienākumu tikties tikai ar reģistrētu interešu pārstāvjiem, rastos nesamērīgi ierobežojumi 
konstitucionālajām tiesībām uz brīvu pilnvaru īstenošanu (kā noteikts  Vēlēšanu aktā un 

Parlamenta deputātu nolikumā). Ir notikušas daudzas tehniskas sanāksmes, bet tikai trīs 
politiskā līmeņa sarunas (2018. gada 16. aprīlī, 2018. gada 12. jūnijā un 2019. gada 
13. februārī).  
  
Sarunu laikā Komisija uzstāja, ka vienīgais veids, kā panākt Pārredzamības reģistra patiesu 
obligātumu, ir piemērot principu “nav reģistrācijas = nav sanāksmes” visām iestādēm un 
visiem lēmumu pieņēmējiem, kas minēti tās iestāžu nolīguma priekšlikumā. Padome 

savukārt ierosināja šādu alternatīvu: brīvprātīgs režīms, kas pašreizējām un nākamajām 
prezidentvalstīm paredz pienākumus saskaņā ar Pārredzamības reģistru, pieņemot Padomē 

politisku deklarāciju kopā ar iestāžu nolīgumu par Pārredzamības reģistru. Šī deklarācija 
paplašinātu brīvprātīgo pienākumu, attiecinot to uz 23 dalībvalstīm, kuras izteikušas vēlmi 

pievienoties šādam režīmam. Parlaments centās saskaņot nostājas, kas vērstas uz to, lai 
nereģistrētu interešu pārstāvju piekļuvi Parlamenta lēmumu pieņēmējiem padarītu 

neiespējamu, īstenojot savstarpēji saistītus pasākumus (piemēram, pienākumu interešu 
pārstāvjiem reģistrēties, ja viņi vēlas piedalīties uzklausīšanās, delegāciju vai sadarbības 

grupu sanāksmēs, kā arī patronāžas aizliegumu pasākumiem, caurlaižu izsniegšanu utt.). 
Paralēli un ar atsevišķu procedūru Parlaments grozīja Reglamentu attiecībā uz 

pārredzamības pasākumiem, uzliekot pienākumu, jo īpaši referentiem, ēnu referentiem un 
komiteju priekšsēdētājiem, publicēt tiešsaistē visas plānotās sanāksmes ar interešu 
pārstāvjiem, uz kuriem attiecas Pārredzamības reģistrs (11. pants). Komisija 2018. gada 
septembrī nolēma apturēt sarunas. Pēdējā sanāksme notika 2019. gada 13. februārī. Gan 
Parlaments, gan Padome stingri iestājās par iestāžu nolīguma par Pārredzamības reģistru 
pieņemšanu 8. sasaukuma laikā, taču tas izrādījās neiespējami. 
  
Šajā sakarā un pēc viedokļu apmaiņas ar Parlamenta vadošajām sarunu vedējām 2019. gada 
11. aprīļa sanāksmē Priekšsēdētāju konference uzsvēra, ka iestāžu nolīgumi var būt saistoši 

tikai iestādēm un tikai tiktāl, cik šīs iestādes var uzņemties saistības saskaņā ar Līgumiem, un 
ka patiesi obligāts pārredzamības režīms, kas ir saistošs trešām personām, nav izveidojams ar 

iestāžu nolīgumu. 
  

Tāpēc Priekšsēdētāju konference apstiprināja vadošo sarunu vedēju ieteikumus, lai 
jaunievēlētā Komisija nāk klajā ar tiesību akta priekšlikumu. Ja tas nebūs iespējams, sarunas 

par iestāžu nolīgumu būtu jāatsāk nākamā sasaukuma laikā, pamatojoties uz pēdējo divu 
gadu darbu un mandātu.  



 

 

 

12.3. LES 50. panta procedūras izvērtējums 
 

LES 50. panta īstenošana ir pierādījusi, ka attiecībā uz minētā noteikuma svarīgu aspektu 
noteikšanu pastāv zināma politiskās rīcības brīvība. No otras puses, LES 50. panta un Līgumu 

noteikumi kopumā rada būtiskus konstitucionālos ierobežojumus attiecībā uz izstāšanās 
procedūru un kārtību, ko iestādes stingri interpretēja procesa gaitā. 
 
LES 50. pantā nav sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, kas radušies tā piemērošanas 
laikā, tostarp par izstāšanās noteikumu nozīmi, sistēmas detalizētības pakāpi attiecībā uz 
turpmākajām attiecībām un, no procedūras viedokļa, formu, kādā tiek sniegts paziņojums 
par nodomu izstāties no Savienības, iespēju atsaukt nodomu izstāties, kā arī sarunu secību.  
 
Šie jautājumi tika risināti Apvienotās Karalistes izstāšanās procedūras gaitā. Eiropadome 
savās secīgajās pamatnostādnēs, Padome savās sarunu norādēs, Parlaments vairākās savās 
rezolūcijās un Eiropas Savienības Tiesa savā judikatūrā par Brexit faktiski ir izstrādājuši 
doktrīnu un praksi attiecībā uz izstāšanos no ES.  
 

Parlamenta sasaukuma beigās Apvienotās Karalistes izstāšanās procedūra vēl nebija 
pabeigta. Divos secīgos pagarinājumos, kas piešķirti saskaņā ar LES 50. panta 3.  punktu, tika 

izvirzīti gan juridiski, gan politiski jautājumi saistībā ar Apvienotās Karalistes dalību Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās 2019. gada 23.–26. maijā. Šie jautājumi ietvēra Apvienotās Karalistes 
pienākumu saskaņā ar ES tiesību aktiem piedalīties vēlēšanās, ja šī valsts joprojām ir 
dalībvalsts statusā vēlēšanu periodā un jaunā sasaukuma laikā, kā arī to, kāda ietekme 
Apvienotās Karalistes dalībai Eiropas Savienībā joprojām varētu būt uz ES un jo īpaši Eiropas 
Parlamenta institucionālo darbību. 
 

Būtu jāizvērtē arī procedūras iekšējā organizācija Parlamentā un starpiestāžu dinamika. 
Attiecībā uz pirmo ir vērts pārdomāt AFCO lomu procesā un tās mijiedarbību ar Brexit 
vadības grupu (BSG). No iestāžu viedokļa varētu arī pārskatīt un analizēt dažādu iestāžu 
dažādās pieejas visā procesā attiecībā uz Eiropas Parlamentu. 
 
Šeit ir iesaistīti sarežģīti ES politiskie, institucionālie, juridiskie un konstitucionālie jautājumi, 
un tie ir jāanalizē un jāapspriež, lai nodrošinātu pilnīgu un padziļinātu izpratni par LES 
50. panta procesu un tā ietekmi uz ES struktūru un darbību kopumā. 
 

12.4. Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijai 
 
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 6. panta 2. punktu “Eiropas Savienība 
pievienojas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai. Šī pievienošanās 
neietekmē Savienības kompetences, kā tās noteiktas Līgumos.”  
 
2013. gada 5. aprīlī tika pabeigts Eiropas Savienības un Eiropas Padomes pārstāvju nolīguma 

projekts. 
 



 

 

Sarunu gaitā Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas neformāla 

struktūra informācijas apmaiņas koordinēšanai ļāva abām asamblejām sekot līdzi visam 
procesam. 

 
Pievienošanās nolīguma noslēgšanai saskaņā ar LESD 218. panta 6.  punkta otrās daļas 

a) apakšpunkta ii) punktu ir vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana, kā arī dalībvalstu 
piekrišana saskaņā ar to attiecīgajiem konstitucionālajiem noteikumiem.  

 
Tomēr pirms šā projekta iesniegšanas parakstīšanai un ratifikācijai Eiropas Komisija 

2013. gada 7. septembrī Eiropas Savienības Tiesai iesniedza lūgumu sniegt atzinumu par 
projekta atbilstību Līgumiem. 

 
Tiesa 2014. gada 18. decembrī sniedza savu (saistošo) atzinumu, kurā secināja, ka nolīgums, 

par kuru panākta vienošanās, neatbilst Līgumiem un tiem pievienotajam Protokolam Nr.  8, 
kas attiecas uz šādu pievienošanos. 
 
AFCO 2015. gada 26. februārī rīkoja pirmo apvienoto sanāksmi ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju (LIBE), lai apspriestu Tiesas atzinumu un apsvērtu turpmāko rīcību.  
 
Otrā kopīgā sanāksme ar LIBE notika 2016. gada 20. aprīlī, lai gan ne Komisija, ne Padome 

nebija uzņēmusies iniciatīvu atsākt pievienošanās procesu, kas nozīmētu pārskatīt sarunu 
pilnvaras, ņemot vērā atzinuma secinājumus. Tādējādi juridiskie eksperti un Padomes, 

Komisijas un Eiropas Padomes pārstāvji ir apsprieduši, kā atbildēt uz Tiesas iebildumiem.  
 

Šis jautājums arī nākamajā sasaukumā būs darba kārtībā, jo kopš tā laika nav notikušas 
nekādas izmaiņas. 

 

12.5. Reglaments 
 
Parlamenta Reglamenta pārskatīšanas laikā tika atzīts, ka ir priekšlaicīgi iesaistīties diskusijās 
par abiem jautājumiem, kas saistīti ar iekšējām budžeta procedūrām un attiecīgo noteikumu 
piemērošanu. Tie tika atstāti vēlākām pārskatīšanām.  
 

12.6. Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos 
un pareizu finanšu pārvaldību 

 
Šī lieta ir saistīta ar DFS priekšlikumu paketi 2021.–2027. gadam un nosaka to, kā iestādes 

sadarbojas ikgadējā budžeta procedūrā, un dažus no īpašajiem instrumentiem, kas ierosināti 
DFS regulā.  

 
Lai gan AFCO saskaņā ar Parlamenta Reglamentu ir kompetenta izskatīt iestāžu nolīgumus un 

kā tāda ir atbildīga par ziņojuma sagatavošanu Parlamentam, kurā tiek ierosināts apstiprināt 
vai noraidīt nolīguma projektu, BUDG ir kompetenta attiecībā uz sarunām par iestāžu 

nolīgumu apspriešanu un īstenošanu Parlamenta budžeta prerogatīvu jomā un kā tāda arī 
sagatavo ziņojumu par šo Iestāžu nolīgumu. Saskaņā ar iepriekšējo reižu procedūru, jo īpaši 

2007. un 2013. gadā, abi ziņojumi būtu jāapspriež un par tiem būtu jābalso kopā plenārsēdē, 



 

 

un neviena no abām komitejām nedrīkstētu sagatavot atzinumu par otras komitejas 

ziņojumu. 
 

Tā kā 2021.–2027. gada DFS sarunas netika pabeigtas 8. sasaukuma laikā, jaunajā pilnvaru 
laikā būs jāturpina darbs gan pie DFS regulas, gan Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu, 

sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību. 
 



 

 

1. pielikums 

 
 Ziņojumi 

 

AFCO – Ziņojumi – 8. sasaukums 

Procedūras 
numurs 

A8 = iesniegtais 
teksts 

P8 = pieņemtais 
teksts 

Virsraksts 
Referents(-e; -i; -

es) 

AFCO 
grozījumu 

skaits 

2014/2248(INI) 

P8_TA(2017)0048 

Possible evolutions of and 

adjustments to the current 
institutional set-up of the 
European Union 

Guy 
VERHOFSTADT 

1039 

2014/2249(INI) 

P8_TA(2017)0049 

Improving the  functioning 

of the European Union 
building on the potential of 
the Lisbon Treaty 

Elmar BROK 

+ 

Mercedes BRESSO 

888 

2014/2257(INI) 

P8_TA(2015)0382 

Implementation report on 
European Citizens initiative 
(ECI) regulation 

György 
SCHÖPFLIN 127 

2015/2035(INL) 

P8_TA(2015)0395 

The reform of the Electoral 
Law of the European Union 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Jo LEINEN 

284 

2015/2040(INI) 

P8_TA-(2015)0287 

 

Procedures and practices 
regarding Commissioner 

Hearings, lessons to be 
taken from the 2014 
process 

Richard CORBETT 

49 

2015/2041(INI) 

P8_TA(2017)0358 

Transparency, 
accountability and integrity 
in the EU institutions 

Sven GIEGOLD 
466 

2015/2343(INI) 

P8_TA(2017)0092 

Constitutional, legal and 

institutional implications of 
a common security and 
defence policy: possibilities 
offered by the Lisbon Treaty 

Esteban GONZÁLEZ 
PONS (AFCO) 

+ 

Michael GAHLER 

(AFET-SEDE) 

458 

2016/2005(ACI) 

P8_TA(2016)0081 

Interinstitutional agreement 
on Better Law-making 

Danuta Maria 
HÜBNER 97 

2016/2008(INI) eDemocracy in the 

European Union: potential 

Ramón JÁUREGUI 233 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2249(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2257(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0382_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0395_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2040(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0287_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2041(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0358_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2343(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0092_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2005(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0081_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2008(INI)&l=en


 

 

AFCO – Ziņojumi – 8. sasaukums 

Procedūras 
numurs 

A8 = iesniegtais 
teksts 

P8 = pieņemtais 
teksts 

Virsraksts 
Referents(-e; -i; -

es) 

AFCO 
grozījumu 

skaits 

P8_TA(2017)0095 and challenges ATONDO 

2016/2018(INI) 

P8_TA(2018)0225 

Interpretation and 
implementation of the 

Interinstitutional 
Agreement on Better Law-
Making 

Richard CORBETT 
(AFCO) 

+ 

Pavel SVOBODA 

(JURI) 

142 

2016/2114(REG) 

P8_TA(2016)0484 

General revision of 
Parliament’s Rules of 
Procedure 

Richard CORBETT 
1283 

2016/2149(INI) 

P8_TA(2018)0186 

The implementation of the 

Treaty provisions concerning 
national Parliaments 

Paulo RANGEL 
119 

2017/2037(INI) 

P8_TA(2018)0273 

Role of cities in the 

institutional framework of 
the Union 

Kazimierz Michał 

UJAZDOWSKI 123 

2017/2054(INL) 

P8_TA(2018)0029 

 

Composition of the 
European Parliament 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

173 

2017/2089(INI) 

P8_TA(2019)0079 

The implementation of the 

Charter of Fundamental 
Rights of the European 
Union in the EU institutional 
framework 

Barbara SPINELLI 

100 

2017/0219(COD) 

P8_TA(2018)0098 

Proposal for a Regulation of 

the European Parliament 
and of the Council 

amending Regulation (EU, 
Euratom) No. 1141/2014 of 

the European Parliament 
and the Council of 22 

October 2014 on the statute 
and funding of European 
political parties and 
European political 

Rainer WIELAND 

+ 

Mercedes BRESSO 

66 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0095_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2018(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0225_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2114(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0484_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2149(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0186_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0273_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2054(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0029_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2089(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0079_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0219(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0098_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Ziņojumi – 8. sasaukums 

Procedūras 
numurs 

A8 = iesniegtais 
teksts 

P8 = pieņemtais 
teksts 

Virsraksts 
Referents(-e; -i; -

es) 

AFCO 
grozījumu 

skaits 

foundations 

2017/0220(COD) 

P8_TA(2019)0153 

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament 
and of the Council on the 
European citizens’ initiative 

György 
SCHÖPFLIN 

194 

2017/2233(ACI) 

P8_TA(2018)0030 

Revision of the framework 
agreement on relations 
between the European 
Parliament and the 
Commission 

Esteban 
GONZÁLEZ PONS 

61 

2017/0810(COD) 

P8_TA(2018)0288 

Draft decision of the 
European Parliament and of 

the Council amending 
Article 22 of the Statute of 

the European System of 
Central Banks and of the 
European Central Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER (AFCO) 

+ 

Gabriel MATO 
(ECON) 

48 

2018/0805(CNS) 

P8_TA(2018)0107) 

Draft Council  decision 

fixing the period for the 

ninth election of 
representatives to the 

European Parliament by 
direct universal suffrage 

Danuta Maria 

HÜBNER 

2 

2017/0900(NLE) 

P8_TA(2018)0249 

Draft European Council 
decision establishing the 

composition of the 
European Parliament 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

0 

2018/2080(INL) 

P8_TA(2019)0080  

Draft regulation of the 
European Parliament laying 
down the regulations and 
general conditions 
governing the performance 

of the Ombudsman’s duties 
(Statute of the European 

Ombudsman) and repealing 
Decision 94/262/ECSC, EC, 

Paulo RANGEL 

61 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0220(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0153_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2233(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0030_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0810(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0288_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0805(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0107_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0900(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0249_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2080(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0080_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Ziņojumi – 8. sasaukums 

Procedūras 
numurs 

A8 = iesniegtais 
teksts 

P8 = pieņemtais 
teksts 

Virsraksts 
Referents(-e; -i; -

es) 

AFCO 
grozījumu 

skaits 

Euratom 

2018/2093(INI) 

P8_TA(2019)0044  

Differentiated integration Pascal DURAND 
91 

2018/2094(INI) 

P8_TA(2019)0098 

The state of the debate on 
the Future of Europe 

 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 244 

2018/2111(INI) 

P8_TA(2019)0076 

Implementation of the 
Treaty provisions related to 
EU Citizenship 

Maite 
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

117 

2018/2112(INI) 

P8_TA(2019)0077  

Implementation of the 
Treaty provisions 
concerning enhanced 
cooperation 

Alain 
LAMASSOURE 

55 

2018/2113(INI)  

P8_TA(2019)0078  

Implementation of the 
Treaty provisions on 
Parliament’s power of 
political control over the 
Commission 

Mercedes BRESSO 

86 

2018/2114(INI) 

P8_TA(2019)0134  

Implementation of the legal 
provisions and the Joint 

Statement ensuring 
parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies 

György 
SCHÖPFLIN 

32 

2018/2096(INI) 

P8_TA(2019)0045 

Ombudsman’s strategic 

inquiry OI/2/2017 on the 
transparency of legislative 
discussions in the 

preparatory bodies of the 
Council of the EU 

Jo LEINEN 

(AFCO) 

+ 

Yana TOOM 

(PETI) 

105 

2015/0907(APP) 

P8_TA(2018)0282  

Election of the members of 
the European Parliament by 

direct universal suffrage, 
annexed to Council Decision 

76/787/ECSC, EEC, Euratom 
of 20 September 1976 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Jo LEINEN 

4 

2018/2170(REG) Amendments to the Rules Richard CORBETT 46 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2093(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0044_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2094(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2111(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2112(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0077_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2113(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0078_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2114(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2096(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0045_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0282_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2170(REG)&l=en


 

 

AFCO – Ziņojumi – 8. sasaukums 

Procedūras 
numurs 

A8 = iesniegtais 
teksts 

P8 = pieņemtais 
teksts 

Virsraksts 
Referents(-e; -i; -

es) 

AFCO 
grozījumu 

skaits 

P8_TA(2019)0046 of Procedure affecting 
Chapters 1 and 4 of Title I; 

Chapter 3 of Title V; 
Chapters 4 and 5 of Title VII, 

Chapter 1 of Title VIII; Title 
XII; Title XIV and Annex II 

2018/0336(COD) 

P8_TA(2019)0155  

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament 
and of the Council 
amending Regulation (EU, 
Euratom) No 1141/2014 as 
regards a verification 
procedure 
related to infringements of 
rules on the Protection of 

personal data in the context 
of elections to the European 
Parliament 

Rainer WIELAND 
+ 

Mercedes BRESSO 

15 

2018/0811(CNS) 

P8_TA(2019)0009 

Proposal for a Council 
decision amending the 
Statute of the European 
Investment Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

2019/0804(CNS) 

P8_TA(2019)0414 

Proposal for Amendment of 
the EIB’s Statute - Request to 
launch the Article 308 
procedure 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

 

NEPIEŅEMTIE – AFCO – Ziņojumi – 8. sasaukums 

INL Proposal for a Regulation 
of the European 

Parliament on the detailed 
provisions governing the 
exercise of the European 
Parliament’s right of 
inquiry replacing the 
Decision of the European 
Parliament, the Council 
and the Commission of 19 

April 1995 (95/167/EC, 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 

Oral Questions: 
- B8-0613/2017 (to 

the Council) 
- B8-0614/2017 (to 
the Commission) 
Debate in Plenary 
on 13 December 
2017: 
PV PLENARY_P8_PV-
PROV(2017)12-

13_EN 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0046_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0155_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0811(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0009_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0804(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0414_EN.html?redirect


 

 

NEPIEŅEMTIE – AFCO – Ziņojumi – 8. sasaukums 

Euratom, ECSC) • 22 01 2019: 
adoption of draft 
Questions to Council 
and Commission for 
oral answer with 
debate (Rule 128) 

(by 14 +; 1-; 
1abstention, NO 

RCV) on 
Negotiations with 

Council and 
Commission on 

European 
Parliament’s right of 

inquiry legislative 
proposal - 

AFCO/8/15393 
2019/2536 (RSP) 

Commission: 

B8-0000/2019 
O-000004/19 

(COMM) 
Council 

B8-0000/2019 
O-000003/19 

(CONS)  
• 29.1.2019 Motion 

for a Resolution (to 
wind-up the debate 

in Plenary) on 
Negotiations with 

the Council and 
Commission on 

Parliament’s right of 

inquiry legislative 
proposal was 

adopted in AFCO on 
29 January 2019 

with RCV (requested 
by S&D): 19 votes in 

favour, 1 against, 1 
abstention 

2018/0427
(NLE)  

Proposal for a COUNCIL 
DECISION on the 

conclusion of the 
Agreement on the 

Guy VERHOFSTADT Awaiting committee 
decision 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en


 

 

NEPIEŅEMTIE – AFCO – Ziņojumi – 8. sasaukums 

withdrawal  
of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland from the European 
Union and the European 
Atomic Energy Community 

2016/2246
(ACI) 

Inter-institutional 
Agreement establishing a 
mandatory transparency 
register covering 
Parliament, Council and 
Commission 

Transparency 
Register contact 
group: 
Rainer WIELAND 
(EPP) 
Jo LEINEN (S&D) 
Pirkko RUOHONEN-
LERNER (ECR) 

Maite 
PAGAZAURTUNDÚA 

RUIZ (ALDE) 
Denis DE JONG 
(GUE/NGL) 
Sven GIEGOLD 
(GREENS/EFA) 
Isabella ADINOLFI 
(EFDD) 
Edouard FERRAND 
(ENF) 

 

2018/2070
(ACI)  

Proposal for a 

Interinstitutional 
Agreement between the 
European Parliament, the 
Council and the 
Commission on budgetary 
discipline, on cooperation 
in budgetary matters and 
on sound financial 
management 

Charles GOERENS  

 

 
2. pielikums 

 
 Interpretācijas 

 

AFCO – Interpretācijas – 8. sasaukums 

Procedūras 
numurs 

Virsraksts Referents(-e) 

2015/2047(REG) Interpretation of paragraph 1 (a) of Annex 

XVI to the Rules of Procedure (Guidelines 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en


 

 

AFCO – Interpretācijas – 8. sasaukums 

Procedūras 
numurs 

Virsraksts Referents(-e) 

P8_TA(2015)0096 for the approval of the Commission) 

2015/2152(REG) 
P8_TA(2015)0295 

Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of 

the Rules of Procedure 
(Questions for written answer) 

 

2015/2153(REG) 

P8_TA(2015)0296 

Interpretation of Rule 191 of the Rules of 
Procedure (Suspension or closure of the 
sitting) 

 

2016/2218(REG) 
P8_TA(2016)0362 

Interpretation of Rule 61(2) of the Rules of 
Procedure 

(Adoption of amendments to a Commission 
proposal) 

 

2017/2095(REG) 
P8_TA(2017)0293 

Interpretation of Rules 5 and 210a of the 
Rules of Procedure 

Rainer Wieland 
+ 

Richard Corbett 

2019/2011(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0164 

Interpretation of Rule 171 (1) (b) of the 
Rules of Procedure 
(Voting procedure) 

Richard Corbett 

2019/2019(REG) 

P8_TA-
PROV(2019)0393 

Interpretation of Rule 32(5), first 

subparagraph, second indent of the Rules 
of Procedure (Establishment and dissolution 

of political groups) 

Richard Corbett 

2019/2020(REG) 
P8_TA-
PROV(2019)0392 

Interpretation of Rule 149a(2) of the Rules 
of Procedure 

(Adopting and amending the agenda) 

Richard Corbett 

 
 
3. pielikums 

 
 Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rezolūciju priekšlikumi  

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0096_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0295_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0296_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0362_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0293_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect


 

 

 

 
 

4. pielikums 
 

 Deleģētie un īstenošanas akti 
 

Procedūras numurs Virsraksts 

2015/2647 (DEA) 
 

Commission Delegated Regulation (EU) amending Annexes III, V 
and VII of Regulation No 211/2011 of the European Parliament 

AFCO – Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rezolūciju priekšlikumi – 8. sasaukums 

Procedūras numurs Virsraksts Referents(-e) 

2017/2550(RSP) 

To the Commission: 
O-
000007/2017/rev.1 

B8-0205/2017 

Review of the regulation on the statute and 

funding of European political parties and 
foundations 

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Constitutional 
Affairs) 

2017/2993(RSP) 

To the Commission: 
O-000090/2017 

B8-0614/2017 
To the Council:  
O-000089/2017 
B8-0613/2017 

The European Parliament’s right of inquiry Danuta Maria 

Hübner 

(on behalf of the 

Committee on 

Constitutional 
Affairs) 

2017/3019(RSP) 
To the Council:  

O-000099/2017 
B8-0002/2018 

Reform of the electoral law of the European 
Union  

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of 
the Committee 
on 
Constitutional 
Affairs) 

2019/2536(RSP) 
To the Commission:  
O-000004/2019 

B8-0020/2019 
To the Council: 
O-000003/2019 
B8-0019/2019 

 
Motion for a 

Resolution: 

B8-0238/2019 

on Negotiations with the Council and 
Commission on Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal 

 
 
 
 

 
on the negotiations with the Council and 

Commission on the legislative proposal for a 

regulation on the European Parliament’s 
right of inquiry 

Danuta Maria 

Hübner 

(on behalf of 

the Committee 
on 

Constitutional 
Affairs) 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2647(DEA)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000090_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000089_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000099_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000004_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0238_EN.html


 

 

Procedūras numurs Virsraksts 

and of the Council on the citizens’ initiative 

2015/2889(DEA) 

 

Commission Delegated Regulation on the content and functioning 

of the register of European political parties and foundations  

2018/2800(DEA)  Commission Delegated Regulation amending Annex III of 
Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of 
the Council on the citizens’ initiative 

2019/2619(DEA) 

 

Commission Delegated Regulation replacing Annex I and 

amending Annexes II and VII to Regulation (EU) No 211/2011 of 
the European Parliament and of the Council on the citizens’ 

initiative 
 
 
5. pielikums 

 
 Atzinumi 

 

AFCO – Atzinumi – 8. sasaukums 

Procedūras 

numurs 
Virsraksts 

Atzinuma 

sagatavotājs(-a) 

AFCO 
grozīju

mu 
skaits 

2014/2040(BUD) 

P8_TA(2014)0036 

General budget of the European 

Union for the financial year 2015 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 10 

2014/2145(INI) 

P8_TA(2015)0238 

The review of the economic 
governance framework: stocktaking 
and challenges 

Sylvie GOULARD 
42 

2014/2252(INI) 

P8_TA(2016)0103 

Annual reports 2012-2013 on 
subsidiarity and proportionality 

Kazimierz 
Michał 
UJAZDOWSKI 

34 
 

2014/2253(INI) 

P8_TA(2015)0322 

30th and 31st annual reports on 

monitoring the application of EU 
Law (2012-2013) 

Fabio Massimo 
CASTALDO 32 

2014/2254(INI) 

P8_TA(2015)0286 

The situation of fundamental rights 
in the European Union (2013-2014) 

Ramón 
JÁUREGUI 
ATONDO 

57 

2014/2228(INI) 

P8_TA(2015)0252 

Recommendations to the European 
Commission on the negotiations for 
the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) 

Esteban 
GONZÁLEZ 
PONS 

53 

2015/0009(COD) European Fund for Strategic Danuta Maria 213 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2889(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2800(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2619(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2040(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0036_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2252(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0103_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2253(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0322_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2254(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0286_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0252_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0009(COD)&l=en


 

 

AFCO – Atzinumi – 8. sasaukums 

Procedūras 

numurs 
Virsraksts 

Atzinuma 

sagatavotājs(-a) 

AFCO 
grozīju

mu 
skaits 

P8_TA(2015)0236 Investments HÜBNER 

2015/2060(INI) 

P8_TA(2016)0108 

The EU role in the framework of 
international financial, monetary 
and regulatory institutions and 
bodies 

Paulo RANGEL 

52 

2015/2074(BUD) 

P8_TA(2015)0263 

2016 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER NA 

2015/2104(INI) 

P8_TA(2015)0403 

The role of the EU within the UN - 

how to better achieve EU foreign 
policy goals 

David 

McALLISTER 41 

2015/2132(BUD) 

P8_TA(2015)0376 

General budget of the European 
Union for the financial year 2016 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER  

2015/2128(INI) 

P8_TA(2016)0071 

Annual Report 2014 on the 
Protection of the EU’s Financial 
Interests - Fight against fraud 

Mercedes 
BRESSO 28 

2015/2156(DEC) 

P8_TA(2016)0418 

Discharge 2014: EU general budget - 
Council and European Council 

Pascal DURAND 
27 

2015/2254(INL) 

P8_TA(2016)0409 

Establishment of an EU mechanism 
on democracy, the rule of law and 
fundamental rights 

György 
SCHÖPFLIN 81 

2015/2283(INI) 

P8_TA(2017)0210 

Annual report 2014 on subsidiarity 
and proportionality 

Kazimierz 

Michał 
UJAZDOWSKI 

66 

2015/0906(COD) 

P8_TA(2016)0278 

Transfer to the General Court of the 
EU of jurisdiction at first instance in 
disputes between the Union and its 
servants 

Danuta Maria 
HÜBNER 

 

2015/0270(COD) 

 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 

806/2014 in order to establish a 
European Deposit Insurance Scheme 

Danuta Maria 
HÜBNER 

36 

2015/2344(INI) 

P8_TA(2017)0050 

Budgetary capacity for the euro area Paulo RANGEL 
86 

2015/2353(INI) 

P8_TA(2016)0309 

Preparation of the post-electoral 

revision of the MFF 2014-2020: 
Parliament’s input ahead of the 

Pedro SILVA 
PEREIRA 29 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0236_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2060(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0108_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2074(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0263_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2104(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0403_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2132(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0376_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2128(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0071_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2156(DEC)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0418_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2254(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2283(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0210_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0906(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0278_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0270(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2344(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2353(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0309_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Atzinumi – 8. sasaukums 

Procedūras 

numurs 
Virsraksts 

Atzinuma 

sagatavotājs(-a) 

AFCO 
grozīju

mu 
skaits 

Commission’s proposal 

2016/2009(INI) 

P8_TA(2016)0485 

The situation of fundamental rights 
in the European Union in 2015 

Cristian DAN 
PREDA 50 

2016/2047(BUD)P
8_TA(2016)0475 

General budget of the European 
Union for the financial year 2017 - 
all sections 

György 
SCHÖPFLIN 4 

2015/2326(INI) 
P8_TA(2016)0385 

Monitoring the application of Union 
law: 2014 Annual Report 

Gerolf 
ANNEMANS 

NA 

2016/2052(INI) 

P8_TA(2016)0435 

European Defence Union David 
McALLISTER 66 

2016/2055(INI) 

P8_TA(2017)0022 

The role of whistle-blowers in the 
protection of the EU´s financial 
interests 

Morten 
MESSERSCHMIDT 40 

2015/2329(INI) 
P8_TA(2017)0063 

Implementation report on Europe 
for Citizens 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

28 

2016/2224(INI) 

P8_TA(2017)0402 

Legitimate measures to protect 

whistle-blowers acting in the public 
interest when disclosing the 
confidential information of 
companies and public bodies 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

74 

2016/0823(CNS) 

P8_TA(2017)0023 

List of third States and organisations 
with which Europol shall conclude 
agreements 

Danuta Maria 
HÜBNER NA 

2017/2010(INI) 

P8_TA(2018)0120 

Annual Reports 2015-2016 on 
subsidiarity and proportionality  

Cristian DAN 
PREDA 41 

2017/2011(INI) 

P8_TA(2017)0421 

Monitoring the application of EU law 
2015 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 59 

2017/0035(COD)  Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 
No 182/2011 laying down the rules 
and general principles concerning 
mechanisms for control by Member 
States of the Commission’s exercise 
of implementing powers 

Pascal DURAND 

43 

2017/2043(BUD) 
P8_TA(2017)0302 

2018 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2009(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0485_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0475_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2326(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0385_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2055(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0022_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2329(INI)&l=en
file://///ipolbrusnvf01/afco/wpdoc/14_BILAN%20DE%20LA%208eme%20LEG_AFCO/P8_TA(2017)0063
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2224(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0402_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0823(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0023_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2010(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0120_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2011(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0421_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0035(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2043(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0302_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Atzinumi – 8. sasaukums 

Procedūras 

numurs 
Virsraksts 

Atzinuma 

sagatavotājs(-a) 

AFCO 
grozīju

mu 
skaits 

2017/2044(BUD) 

P8_TA(2017)0458 
 

General budget of the European 
Union for the financial year 2018 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 5 

2017/2052(INI) 

P8_TA(2018)0075 

The next MFF: preparing the 
Parliament’s position on the MFF 
post-2020 

Gerolf 
ANNEMANS 31 

2017/2053(INI) 

P8_TA(2018)0076 

Reform of the European Union’s 
system of own resources 

Mercedes 
BRESSO 30 

2017/2069(INI) 

P8_TA(2017)0487 
 

EU Citizenship Report 2017: 
Strengthening Citizens’ Rights in a 
Union of Democratic Change 

Cristian DAN 
PREDA 42 

2017/2131(INL) 

P8_TA-
PROV(2018)0340 

The situation in Hungary (pursuant 
to the European Parliament 
resolution of 17 May 2017) 

Maite 
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

32 

2017/0232(COD) 

P8_TA-
PROV(2019)0375 

Proposal for a regulation of the 

European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 
No 1092/2010 on European Union 
macro-prudential oversight of the 

financial system and establishing a 
European Systemic Risk Board 

Danuta Maria 
HÜBNER 

45 

2017/0326(COD) 

P8_TA-
PROV(2018)0426 

 

Regulation of the European 

Parliament and of the Council 
amending Regulation (EU) No 

1093/2010 as regards the location of 
the seat of the European Banking 
Authority 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

5 

2017/0328(COD) 

P8_TA-
PROV(2018)0427 

Regulation of the European 
Parliament and of the Council 
amending Regulation (EC) No 

726/2004 as regards the location of 
the seat of the European Medicines 
Agency 

Mercedes 
BRESSO 

8 

2017/2273(INI) 

P8_TA(2018)0268 

Monitoring the application of EU law 
2016 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 39 

2017/0335(CNS)  Proposal for a Council Directive 
laying down provisions for 
strengthening fiscal responsibility 

György 
SCHÖPFLIN 

(became 

12 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0458_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2069(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0487_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2131(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0232(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0375_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0375_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0326(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0426_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0426_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0328(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0427_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0427_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0268_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0335(CNS)&l=en


 

 

AFCO – Atzinumi – 8. sasaukums 

Procedūras 

numurs 
Virsraksts 

Atzinuma 

sagatavotājs(-a) 

AFCO 
grozīju

mu 
skaits 

and the medium-term budgetary 
orientation in the Member States 

rapporteur for 
the opinion on 21 

November 2018 
since Claudia 

Tapardel resigned 
as a result of the 
vote) 

2018/2024(BUD) 

P8_TA-
PROV(2018)0311 

2019 Budget – Mandate for the 

Trilogue 

Danuta Maria 

HÜBNER NA 

2018/2046(BUD) 

P8_TA-
PROV(2018)0404 

General budget of the European 

Union for the financial year 2019 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 4 

2018/0900(COD) 

P8_TA-
PROV(2019)0179 

Proposed amendments to Protocol 

No 3 on the Statute of the Court of 
Justice of the European Union 

Morten 

MESSERSCHMID
T 

13 

2018/0106(COD) 

P8_TA-
PROV(2019)0366 

Proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the 
Council on the protection of persons 
reporting on breaches of Union law 

Ramón 

JÁUREGUI 
ATONDO 

250 

2018/0136(COD) 

P8_TA-
PROV(2019)0349 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council on the protection of the 

Union’s budget in case of 
generalised deficiencies as regards 
the rule of law in the Member States 

Helmut SCHOLZ 

121 

2018/2099(INI) 

P8_TA-
PROV(2018)0514 

Annual report on the 

implementation of the Common 
Security and Defence Policy 

Paulo RANGEL 

35 

2018/0207(COD) 

P8_TA-
PROV(2019)0000 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council establishing the Rights and 
Values programme 

Josep Maria 
TERRICABRAS 

108 

2018/0166R(APP) 

P8_TA-
PROV(2018)0449 

Interim report on the Multiannual 
Financial Framework 2021-2027 – 

Parliament’s position in view of an 
agreement 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

44 

2017/0333R(APP) Establishment of the European Danuta Maria 27 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2024(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0311_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0311_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0404_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0404_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0900(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0179_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0179_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0366_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0366_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2099(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0207(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0407_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0407_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333R(APP)&l=en


 

 

AFCO – Atzinumi – 8. sasaukums 

Procedūras 

numurs 
Virsraksts 
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sagatavotājs(-a) 

AFCO 
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mu 
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P8_TA-
PROV(2019)0218 

Monetary Fund HÜBNER 

2019-2010(BUD)  2020 Budget Mandate for the 
Trilogue 

Alain 
LAMASSOURE 

NA 

 
 

NEPIEŅEMTIE – AFCO – Atzinumi – 8. sasaukums 

2011/0073(COD) 

 

Amendment to Regulation (EC) No 
1049/2001 regarding public access 

to European Parliament, Council and 
Commission documents 

Helmut SCHOLZ 

2017/0333(APP) 

 

Proposal for a Council Regulation on 

the Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria HÜBNER 

2017/0360(NLE) 

 

Proposal for a Council decision on 
the determination of a clear risk of a 
serious breach by the Republic of 
Poland of the rule of law 

Maite PAGAZAURTUNDÚA 
RUIZ 

2018/0135(CNS) 

 

Proposal for a Council Decision on 

the system of Own Resources of the 
European Union 

Jasenko SELIMOVIC 

2018/0166(APP) 

 

Proposal for a Council regulation 
laying down the multiannual 
financial framework for the years 
2021 to 2027 

Fabio MASSIMO CASTALDO 

 BUDGET 2020 Alain LAMASSOURE 
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Hearing Commissioner-designate 
 
Frans TIMMERMANS, First Vice-
President of the European 
Commission, in charge of Better 
Regulation, Inter-Institutional 

Relations, the Rule of Law and the 

07/10/2014 (The CoP decided that the First Vice-
President designate Frans 
Timmermans (foreseen to be 
auditioned jointly by AFCO, LIBE and 
JURI), would be auditioned in a 
hearing under the format of CoP 

open to all Members. The reason 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0218_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0218_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2010(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0073(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333(APP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0360(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0135(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166(APP)&l=en


 

 

AFCO – Uzklausīšanas un semināri – 8. sasaukums 

Nosaukums un afiša Datums Eksperti 
Charter of Fundamental Rights  advanced for this decision is the 

horizontal nature of the functions of 
the Vice-President) 

Workshop (Policy Department): 
 
Challenges in  Constitutional 
Affairs in the new term: taking 

stock and looking forward 

 

06/11/2014 ● Yves Bertoncini 
● Uwe Puetter 
● Olivier Costa 
● Wolfgang Wessel 

● Monica Claes 
● Steve Peers 
● Carlos Closa Montero 
● Luciano Bardi  
● Enrico Calossi 
● Marta Ballesteros 
● David Coen 

Hearing 
 
The reform of the European 
Electoral Law 

 

 

04/12/2014 ● Andrew Duff, both former MEP and 
AFCO Rapporteur on the 
modification of the Act concerning 
the election of the members of the 

European Parliament by direct 
universal suffrage of 20 September 
1976 

● Friedrich Pukelsheim, former 
Professor (professor emeritus) of 

the Institute for Mathematics at the 
University of Augsburg 

● Brendan O’Leary, Lauder Professor 
of Political Science at the University 

of Pennsylvania 
● Roberto d’Alimonte, full Professor 

of Political Science at the 
Department of Political Science at 
the University of Florence 

● Yves Bertoncini, Director of the 

Notre Europe Institute Jacques 
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Delors in Paris 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

20/03/2015 The European Youth Event (EYE) was 
created by the European Parliament 
in 2013, as a new forum for 
discussing with young people.  

Idea Givers: 

● Madeeha Mehmood 
● Loredana Urzica 
● Michael Mayer 

Hearing (AFCO, with PETI 
associated) 
 
Lessons to be drawn from the 
implementation of the European 
Citizens’ Initiative(ECI) regulation 

 

 
 

26/02/2015 ● Carsten Berg, General Coordinator 
of “The ECI Campaign” 

● Philippe Poirier holder of the Chair 
in parliamentary studies at the 
University of Luxembourg 

● Jean-Luc Sauron, associate 

professor of International law at 
the Paris-Dauphine University 

Other speakers: 
● Frans TIMMERMANS, First Vice-

President of the European 
Commission 

● Pablo Sánchez Centellas, 
Spokesperson for the organizers of 
the successful ECI on the Right to 
Water 

● Prisca Merz, Director of the ECI End 
Ecocide in Europe 

● Ernst Johansson, lawyer 
representing the rejected ECI - the 
Minority SafePack case 

● Ian Harden, Secretary-General, 
European Ombudsman 

● Anne-Marie Sigmund, CESE 
● Tamás Molnár, adjunct professor, 

Corvinus University of Budapest, 
Institute of International Studies 

● Francisco Polo, International 
petitioning platform Change.org 

● Susana del Río Villar, author and 
director of the EU project: 
Upgrading Europe 

● Diana Wallis, former PETI 
rapporteur on the ECI Regulation 
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● Carlo Casini, former AFCO Chair 

● György Schöpflin, EP rapporteur on 
the implementation of Regulation 

211/2011 
● Beatriz Becerra, PETI rapporteur on 

the implementation of Regulation 
211/2011 

Joint-Hearing AFCO, CONT, LIBE, 
JURI 
 
Towards a high degree of 
accountability, transparency and 

integrity in the EU institutions 

 
 
 

26/03/2015 ● Raj Chari 

Joint-Hearing AFCO, ECON 
 

Institutional aspects of the new 
rules on economic governance 

and the role of the Eurogroup 
 

05/05/2015 Experts AFCO: 
● Paul Craig, University of Oxford 

● Daniela Schwarzer, Senior Director 
of Research and Director of the 

Europe Programme, German 
Marshall Fund 

● Mario La Torre, Professor of 
Economics of Financial 

Intermediaries, La Sapienza 
University 

 
Experts ECON:  

● Daniel Gros, Director of Economic 



 

 

AFCO – Uzklausīšanas un semināri – 8. sasaukums 

Nosaukums un afiša Datums Eksperti 

 

Policy Studies CEPS 

● René Repasi, Scientific coordinator 
of the European Research Centre 

for Economic and Financial 
Governance of Universiteit Leiden 

● Xavier Ragot, Director of 
Observatoire Français des 

Conjonctures Économique (OFCE) 

Hearing (AFCO)  

 
The institutional future of the 

European Union within and 

beyond the Treaty of Lisbon 

 

26/05/2015 ● René Repasi, European Research 

Centre for Economic and Financial 
Governance 

● Marise Cremona, European 
University Institute 

● Sergio Carrera, Centre for European 
Policy Studies 

● Antonio Padoa Schioppa, 
Università degli Studi di Milano 

● Christian Calliess, Freie Universität 
Berlin  

● Andrew Duff, former Member of 
the European Parliament 

● Markku Markkula (President of the 

Committee of the Regions) 
● Luca Jahier (President of Group III 

“Various Interests” of the European 
Economic and Social Committee) 

 
 

 
 

Workshop AFCO (Policy 

Department) 
 
The best practices in legislative 
and regulatory processes in a 
constitutional perspective 
 

17/06/2015 ● Andrea Renda, Center for European 

Policy Studies 
● Arnout Mijs, Clingendael 
● Rachel Shub, Office of the United 

States Trade Representative 
● Malgorzata Kaluzynska, Ministry of 

Foreign Affairs of Poland, EU 
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Economic Department 

Workshop AFCO (Policy 

Department) 

 
Transparency, accountability and 

integrity in the EU institutions 
 

 

22/09/2015 (Study Policy Department on 

Declarations of Financial interests 

and their Scrutiny in the Nacional 
Legislatures) 

● Janos Bertok, Head of the Public 
Sector Integrity Division, Public 

Governance Directorate of the 
OECD 

● David Coen, Director of the School 
of Public Policy at the University 

College London and author of the 
study on “Institutional and 

Constitutional aspects of special 
interest representation” 

● Roland Blomeyer, Blomeyer & 
Sanz, author of the study 
“Declarations of financial interests 

and their scrutiny in the national 
legislatures” 

Joint-Hearing AFCO-AFET 

The Common Foreign and 
Security Policy under the Treaty 

of Lisbon: unlocking its full 
potential 

13/10/2015 

(AFET slot) 

Experts AFCO: 
● Panos Koutrakos  
● Stefano Silvestri  

Experts AFET 
● Nicolai von Ondarza 
● Olivier de France 
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Hearing (JURI, with AFCO 

associated) 

 
The Interinstitutional Agreement 

on Better Regulation 

 

13/10/2015 

(JURI slot) 

Expert JURI: 

● William Robinson, Associate Fellow 
at Institute of Advanced Legal 

Studies, University of London, UK 

Other speakers: 
● Angelika Niebler, MEP 
● József Szájer, MEP  
● Sylvia-Yvonne Kaufmann, MEP  
● Sajjad Karim, MEP 
● Kostas Chrysogonos, MEP 
● Heidi Hautala, MEP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hearing 

 

Parliamentary scrutiny over the 
executive in the European Union 

19/11/2015 ● Christine Neuhold, Special Chair EU 

Democratic Governance, 

Department of Political Science, 
Faculty of Arts and Social Sciences, 

Maastricht University 
● Olivier Rozenberg, Associated 
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Professor in Political Sciences, 

Centre d’études européennes de 
Sciences Po, Paris 

● Philippe Poirier, Holder of the Chair 
of Parliamentary Studies Research 

in the Chamber of Deputies of 
Luxembourg, Head of the collection 

on parliamentary studies - Editions 
Larcier, Associate Professor of 

Political Sciences at the College of 
Bernardins & at the University of 
Paris Sorbonne (Celsa) 

Joint-Hearing LIBE-AFCO 

 

Respect for Democracy, 
Fundamental rights and the Rule 

of law: the role of the judiciary 
 

 

22/02/2016 (in the framework of enhanced 

cooperation (Rule 53 +)) AFCO 
opinion to LIBE on the 
Establishment of an EU mechanism 
on democracy, the rule of law and 
fundamental rights 
(2015/2254(INL)) (rapporteur 
György Schöpflin) 

AFCO expert: 
● Miklos Szantho, managing director 

and head analyst of Centre of 
Fundamental Rights (Alapjogokért 

Központ) 

Other speakers: 

● Michal Bobek, Advocate General, 
Court of Justice of the European 
Union  

● Angelika Nussberger, Judge, 
European Court of Human Rights 

● Jean De Codt, First President, Court 
of Cassation (Belgium) and Member 

of the Network of the Presidents of 
the Supreme Judicial Courts of the 

EU 
● Dariusz Zawistowski, National 

Council of the Judiciary of Poland, 
Member of the European Network 

of Councils for the Judiciary 
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Hearing AFCO 

 
e-Democracy in the European 

Union: potential and challenges 

 

14/03/2016 (this hearing is an element for the 

preparation of the report: 
eDemocracy in the European Union: 

potential and challenges 
(2016/2008(INI)) of Ramón Jáuregui 

Atondo) 

● Roberto Viola, Director-General, 

DG CONNECT, European 
Commission 

● Rafał Trzaskowski, former Polish 

Minister for the Administration and 
Digitalization and former MEP 

● Elena García Guitián, Professor of 
Political Sciences and 

Administration at the Autonomous 
University of Madrid 

● Alexander Trechsel, Professor of 
Political Science and Head of the 

Department of Political and Social 
Sciences of the European University 

Institute 
● Elisa Lironi, ECAS Digital Democracy 

Coordinator 
● Josephine Shaw, Milieu Limited’s 

Senior Expert  
 
 

Joint-Hearing JURI, LIBE, AFCO, 

PETI  
 
Union citizenship in practice: our 
common values, rights and 

democratic participation 

15/03/2016 Hearing jointly organized by the 

European Commission (DG Justice 
and Consumers) and the European 
Parliament (LIBE, PETI, AFCO and JURI 

Committees) 

● Paul Nemitz, Director of 
Directorate for Fundamental rights 
and Union citizenship, DG Justice 
and Consumers, EC 

● Andrew Duff, Visiting Fellow, 
European Policy Centre 

● Yves Bertoncini, Director of the 
Jacques Delors Institute 

● Carmen Preising, Head of Unit, 
Work Programme and Stakeholder 
Consultation, Secretariat-General, 
EC 
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● Ida Birkvad Sørensen, Member of 

the Board, European Youth Forum 
 

Hearing AFCO 

Accession to the European 
Convention on Human Rights 

(ECHR): stocktaking after the ECJ’s 
opinion and way forward 

 

20/04/2016 ● Sonia MORANO-FOADI, Reader in 
Law (Associate Professor) and 
Director of the Centre for Legal 
Research and Policy Study at the 

Law School, Oxford Brookes 
University 

● Stelios ANDREADAKIS, Lecturer in 
Law from the University of Leicester 

Other speakers: 
● Martijn DE GRAVE, Head of Legal 

and Institutional Affairs, 
Coordinator for Justice and Home 
Affairs (Dutch Permanent 
representation, Council Presidency) 

● Johannes KRÄMER, Legal Adviser at 
the Legal Service of the European 

Commission 
● Jörg POLAKIEWICZ, Director at the 

Legal Advice and Public 
International Law Directorate of the 
Council of Europe 

● Jean-Paul JACQUÉ, Honorary 
Director General of the Legal 
Service of the Council of the 
European Union 

● Ricardo PASSOS, Director for 
Institutional and Parliamentary 
Affairs of the Legal Service of the 
European Parliament 

Hearing AFCO, with AFET 
associated 

 
The role of the EU in 

international organisations 
including the United Nations 

15/06/2016 AFCO experts: 
● Jan Wouters, Full Professor of 

International Law and International 
Organizations, and Director at the 

Leuven Centre for Global 
Governance Studies - Institute for 

International Law, KU Leuven 
(Belgium) 

● Mateusz Irmiński, Attorney-at-law 
at the “Sołtysiński Kawecki & 

Szlęzak” law firm in Warsaw 
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(Poland) 

AFET expert: 
● Jonas Jonsson, Head of Division, 

Multilateral Relations at the 
European External Action Service 

(EEAS) 

Workshop (Policy Department) 

After the UK Referendum: 
Future Constitutional 
Relationship of the United 
Kingdom with the European 
Union 
 

05/09/2016 ● Francisco Aldecoa Luzárraga, 

Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de Madrid 

● Mercedes Guinea Lorenete, 
Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de Madrid 

● René Repasi, EURO-CEFG, 
University of Rotterdam 

● Steve Peers, Professor, University 
of Essex 

 
 
 

Mini-Hearing AFCO  
 

The constitutional relationship of 
the United Kingdom with the 

European Union: the 
consequences of the results of 

the referendum of 23 June 2016 

29/09/2016 
● Guntram Wolff (Director of 

Bruegel) 

● Giorgio Maganza (former Director 
for Institutional Affairs at the 

Council of the EU) 
● Yves Bertoncini (Director of 

Institute Jacques Delors - Notre 
Europe) 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

08/11/2016 The EYE speed hearings - in line with 
the Bureau note of last 23 May - are 

meant to be a political follow-up to 
the EYE that was held in Strasbourg 
last May, which gathered over 7.500 
young people discussing the future of 
Europe. Several EYE speed hearings 
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are currently taking place in various 

parliamentary committees 
The European Youth Event (EYE) was 

created by the European Parliament 
in 2013, as a new forum for 

discussing with young people.  
Topics selected for the hearing  

• The future of Europe after Brexit  
• Active citizenship 

Idea Givers: 

● Nikolaus Edlinger 
● Leonie Sloots 

● Seyi Akiwowo 

Hearing AFCO 

What constitutional paths for the 

future development of the 
Union? 

29/11/2016 ● Mario Monti, Chair of the High 
level group on own resources, 

former Prime Minister of Italy and 
European Commissioner 

● António Vitorino, Former European 
Commissioner 

Hearing AFCO 

Constitutional implications of 
referenda on European issues 

 

05/12/2016 AFCO experts: 
● Federico de Montalvo, Assistant 

Professor of Constitutional Law, 
Comillas Pontifical University; Vice-
Chair, Spanish Bioethics 
Committee; Member, International 
Bioethics Committee of UNESCO 

● Richard Rose, FBA, Director, Centre 

for the Study of Public Policy, U. of 
Strathclyde and Visiting Prof. 
European U. Institute Florence; 

Wissenschaftszentrum Berlin 

Policy Department experts 
(presentation of a study entitled 
“Referendums on EU matters”): 
● Mario Mendez, Senior Lecturer, 

Department of Law, Queen Mary 
University of London (QMUL) and 
Co-Director, Centre for European 
and International Legal Affairs 
(QMUL), and by 

● Fernando Mendez, Senior 
Researcher, Centre for Research on 
Direct Democracy, University of 
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Zurich 

Workshop (Policy Department) 

The composition of the European 
Parliament 

 

30/01/2017 (co-rapporteurs Danuta Hübner and 
Pedro Silva Pereira) 
● Friedrich Pukelsheim, Institut für 

Mathematik, University of 
Augsburg 

● Victoriano Ramírez González, 

Department of Applied 
Mathematics, University of 
Granada 

● Wojciech Słomczyński, Institute of 
Mathematics, Center for 
Quantitative Research on Politics, 
Jagiellonian University of Cracow 

Workshop (Policy Department) 

Democratic Complementarity: 
Implementing the Treaty 

Provisions on National 
Parliaments 

 

20/03/2017 (Workshop in the framework of the 
discussions on the Implementing 
report of Paulo Rangel “The 

implementation of the Treaty 
provisions concerning national 

Parliaments” (2016/2149 (INI)) 

● Olivier Rozenberg, Associate 

Professor, Centre d’études 
européennes, Sciences Po (Paris) 

● Diane Fromage, Assistant 
Professor, Faculty of Law, 

Maastricht University 
● Luís Heleno Terrinha, Guest 

Professor, Porto Faculty of Law, 
Universidade Católica Portuguesa 

Hearing AFCO 
 
The development of a European 

“demos” 

20/03/2017 ● Peter Wagner (Professor at the 
University of Barcelona) 

● Daniel Innerarity (Professor at the 
University of Basque Country) 

● Kalypso Nicolaïdis (Professor of 
International Relations, University 

of Oxford; Director, Center for 
International Studies, DPIR) 

● Aidan O’Sullivan (the 
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Ombudsman’s Head of Cabinet, on 

behalf of the European 
Ombudsman) 

Workshop (Policy Department) 

 
The Impact and Consequences of 

Brexit on ‘Vested’ Rights of EU 
Citizens Living in the UK and 
British Citizens Living in the EU-
27 

21/03/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 

Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 

Mancha 
● Diego López Garrido, Professor of 

Constitutional Law, University of 
Castilla-La Mancha FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS 

Hearing AFCO 

Implementation of the Treaty 
provisions concerning National 

Parliaments: the way forward 

 

02/05/2017 ● Ingof Pernice, Research Director on 
Global Constitutionalism from the 

Humboldt Institute for Internet and 
Society, Berlin 

● Carlo Casini, former AFCO Chair 

and former rapporteur on national 
Parliaments 

● Ludwik Dorn, former Polish Sejm 
Speaker 
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Hearing AFCO 

BREXIT: constitutional challenges 
and implications 

 

 

 

20/06/2017 ● Sionaidh Douglas-Scott, 

Anniversary Chair in Law, Queen 
Mary University of London 

● Piet Eeckhout, Professor of EU Law, 
University College London, Faculty 

of Laws 
● Christophe Hillion, Professor of 

European Law at the University of 
Leiden and at the University of 

Gothenburg 

 
 

 
 

Hearing AFCO 
 

Regulation 1141/2014 on the 
statute and funding of European 
political parties and foundations 
 

12/07/2017 ● Rainer Wieland and Ulrike 
Lunacek, EP Vice-Presidents in 

charge of the European political 
parties; 

● Didier Klethi, Director General DG 
Finance European Parliament; 

● Ilze Juhansone, Deputy Secretary 
General of the European 
Commission; 

● Michael Adam, Director of the 
Authority for the European Political 

Parties and Foundations 

Hearing AFCO 

Origins and development of sub-

groups of Member States within 
the EU and its impact in the 

integration process 

28/09/2017 ● Charles de Marcilly, Fondation 
Robert Schuman, Head of Brussels 

Office 
● Anna-Lena Kirch, Program 

Coordinator Alfred von Oppenheim 
Center for European Policy Studies, 

German Council on Foreign 
Relations 

● Jacques Ziller, Professor of 
European Law, University of Pavia, 
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Department of Political and Social 

Sciences 

Workshop (Policy Department) 

 
The impact and consequences of 
Brexit on the devolved 
administrations of Scotland, 

Wales and Northern Ireland and 
on the Overseas Territory of 

Gibraltar 

 

28/09/2017 ● Jonathan Tonge, Professor, 

University of Liverpool 
● Michael Keating, Professor, 

University of Aberdeen 

Hearing AFCO 

The constitutional implications of 

the different scenarios for the 
future of the Union 

21/11/2017 ● Luís Miguel Poiares Pessoa 

Maduro, Professor, Director of the 
EUI School of Transnational 
Governance, European University 
Institute 

● Cristina Elías Méndez, Profesora 
Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), Facultad de 
Derecho  

● René Repasi, Scientific Coordinator 
of the European Research Centre 

for Economic and Financial 
Governance (EURO-CEFG) of the 

Universities of Leiden, Delft and 
Rotterdam 
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Workshop (Policy Department) 

 
Brexit and the issue of the 
jurisdiction over the Withdrawal 
Agreement and the future 

relationship agreement between 
the EU and the UK 

21/11/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 

Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 
Mancha 

● Steve Peers, Professor, University 

of Essex 

Workshop (Policy Department) 

 
The implications of Brexit on the 

Irish border 

 

28/11/2017 ● David Phinnemore (UK), Professor 

of European Politics; Dean of 
Education (Queen’s University 

Belfast); Visiting Professor (College 

of Europe, Bruges) 
● Katy Hayward (UK), Reader in 

Sociology (Queen’s University 
Belfast); Senior Research Fellow 

(Senator George J. Mitchell 
Institute for Global Peace, Security 
and Justice) 

● Lars Karlsson (Sweden), President 

of KGH Border Services; Former 
Director of World Customs 
Organization; Deputy Director 
General of Swedish Customs 

● John Temple Lang (Ireland) 

Solicitor; Adjunct Professor in 
Trinity College Dublin; Senior 

Research Fellow in Oxford 
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Joint Hearing AFCO-PETI 

Revision of the ECI legal 
framework: Assessing the 
Commission Proposal for a new 
Regulation on the European 
Citizens’ Initiative (2017/0220 

(COD)) 

 

21/02/2018 

(PETI slot) 

AFCO experts: 

● Imants Breidaks, CEO of citizens’ 
initiative platform in Latvia, 

Manabals.lv 
● James Organ, Lecturer in Law at the 

School of Law and Social Justice, 
University of Liverpool 

Hearing AFCO 

Globalisation “trilemma”: how to 

reconcile globalisation, democracy 
and welfare - lessons for the EU 

25/04/2018 ● Davide Cadeddu, professor of 
political theory at the University of 
Milan and executive editor of 
“Glocalism: Journal of Culture, 

Politics and Innovation” 
● Susan George, President of the 

Transnational Institute in 
Amsterdam and Fellow of the Royal 
Society of Arts 

● Ingolf Pernice, Research Director 
on Global Constitutionalism from 
the Humboldt Institute for Internet 
and Society, Berlin 

● Daniel Gros, Director Centre for 
European Policy Studies, Brussels  
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Workshop (Policy Department) 

The consequences for the EU of 
the future relationship agreement 

with the United Kingdom 

 

24/05/2018 ● Federico Fabbrini, Full Professor of 

European Law School of Law & 
Government and Principal of the 
Brexit Institute, Dublin City 
University 

● Franklin Dehousse, Professor of EU 
Law, University of Liège, Former 

Judge of the Court of Justice of the 
EU 

● Michael Dougan, Professor of 
European Law and Jean Monnet 

Chair in EU Law, University of 
Liverpool 

Hearing LIBE, in association with 

ITRE, JURI, AFCO 

FACEBOOK/CAMBRIDGE 

ANALYTICA CASE 

 

04/06/2018 

25/06/2018 
02/07/2018 

Public hearings organised by LIBE in 

association with ITRE, AFCO and JURI 
to carry out an analysis of the various 

aspects of personal data protection 

Hearing AFCO 20/06/2018 ● Julian Plottka, Institut für 
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Legality and legitimacy in the 

European integration process 

 

 Europäische Politik e.V., Berlin 

● Warren J. Newman, Senior General 
Counsel, Constitutional, 

Administrative & International Law 
Section, Department of Justice of 

Canada 
● Eleanor Spaventa, Dipartimento di 

Studi Giuridici, Università Bocconi 

AD-HOC Hearing AFCO 

The withdrawal agreement 

between the EU and the UK 

 

24/09/2018 ● René Repasi, Scientific Coordinator 

of the European Research Centre 
for Economic and Financial 

Governance (EURO-CEFG) of the 
Universities of Leiden, Delft and 

Rotterdam 
● Christophe Hillion, Professor of 

European Law, University of Oslo 
and University of Leiden 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hearing AFCO 

Institutional structure and 

24/09/2018 (in the framework of two AFCO 
reports: the implementation report 
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governance of existing forms of 

enhanced cooperation 
 

on the Treaty provisions concerning 

enhanced cooperation 
(2018/2112(INI)) (Rapporteur: Alain 

Lamassoure) and the own-initiative 
report on Differentiated integration 

(2018/2093(INI)) (Rapporteur: Pascal 
Durand) 

● H.E. Ambassador Alexander 
Kmentt, Austrian Permanent 

Representative to the Political and 

Security Committee 
● Peter Csonka, Head of Unit for 

Criminal Law in DG Justice of the 
European Commission 

● Maria Isabel Martinez del Peral, 
Legal Adviser of the European 

Commission Legal Service 
● Maria Teresa Fabregas Fernandez, 

Director for Indirect Taxation and 
Tax administration, DG TAXUD of 

the European Commission 
● Arnout Molenaar, Senior Expert 

Defence Policy Matters, Crisis 
Management and Planning 

Directorate, European External 
Action Service 

● Michael Simm, Head of Strategy 

and Policy Unit at the European 
Defence Agency 

● Hubert Legal, Legal Adviser to the 
European Council and Director-

General of the Council Legal Service  

Hearing AFCO 

Parliament’s powers of political 
control over the Commission after 
Lisbon: lessons learnt and the way 
forward 

10/10/2018 (in the framework of the AFCO 

“Implementation report on the 
Treaty provisions on Parliament’s 

powers of political control over the 
Commission” (2018/2113(INI)) 

(Rapporteur: Mercedes Bresso) 

● Olivier Costa, Director of the 
Department of European Political 
and Administrative Studies since 
2013 and Professor at the College 
of Europe 

● Eva-Maria Poptcheva, PhD in 
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Constitutional Law, EP 

Hearing AFCO 
 
Constitutional perspective of EU’s 
social dimension in the context of 
the debate on the future of 
Europe 

 

27/11/2018 ● Frank Vandenbroucke, Professor at 
the University of Amsterdam 

● Francesco Costamagna, Associate 
Professor of European Union law 
and lecturer in international public 
law at the Law Department of 
University of Turin 

● Esther Lynch, Confederal Secretary, 
European Trade Union 
Confederation 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

 

27/11/2018 The European Youth Event (EYE) was 
created by the European Parliament 
in 2013, as a new forum for 
discussing with young people.  
Around 9.000 young people aged 
between 16 and 30 from all over 



 

 

AFCO – Uzklausīšanas un semināri – 8. sasaukums 

Nosaukums un afiša Datums Eksperti 
Europe took part in the third edition 

of the European Youth Event 
(EYE2018) at the European 

Parliament in Strasbourg on 1-2 June. 
The EYE2018 served as a platform for 

dialogue between young citizens and 
European decision makers. As a 

direct follow-up of the EYE2018, 
selected EYE2018 participants will 

discuss with MEPs some of the most 
relevant ideas from the EYE and get 
their direct feedback. European 
Youth Hearings will take place in 
seven parliamentary committees 
between October and November. 
 

Idea Givers: 

● Dénes András Nagy 

● Kalojan Hoffmeister 
● Andrea Ugrinoska 

Hearing AFCO 

Constitutionalism in the European 

Union and the constitutional 
interaction between the West and 

East of Europe 

 

07/03/2019 

 

● Anneli Albi, Professor of Law at 
Kent Law School 

● Piero Graglia, Associate Professor 
on History of the International 
Relations at the School of 
Political,Economic and Social 
Sciences, Milan State University 

● Kálmán Pócza, Associate professor 

at the Pázmány Péter Catholic 
University, Budapest 

Hearing AFCO 18/03/2019 ● Claire McGing, Maynooth 
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European Parliamentary Elections, 

European Parties, European 
Voters 

 

University 

● Marina Costa Lobo, University of 
Lisbon 

● Juan Rodríguez Teruel, University 
of Valencia 

 

 

 

Other speakers 

● Mikel Landabaso Alvarez, Director 
for Strategy and Corporate 
Communication at the European 
Commission 

● Alexander Kleinig, Head of unit of 
Concept & Design in DG COMM of 
the European Parliament 

 
 
7. pielikums 
 

 Darba braucieni 
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2015 

Riga 

(Latvia) 

18-20 
March 
2015 

Objective: to have a thorough 
discussion on the perspectives 
for the EU future institutional 

evolution with different 
national authorities, notably 

the Latvian National 
Parliament and Constitutional 

Court, as well as think tanks, 
social partners, civil society 

organisations and prominent 
Latvian public figures involved 
in EU Affairs. 

Meetings held with:  
Representatives of the EU 

political foundations in Latvia 
The Deputy Speaker of 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Gerolf Annemans 
(NI) 
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Saeima 

The Latvian Constitutional 
Court  

Students and academic staff 
of the Riga Graduate School 

of Law 
The Parliamentary State 

Secretary for EU Affairs  
Representatives of Latvian 

minorities 

Berlin 
(Germany) 

18-19 June 
2015 

Objective: to hold meetings 
with national institutions 

playing a leading role in the 
current European debate. 

Meetings held with: 

Members of the German 

Bundestag, Committee for 
Affairs of the European 
Union 

Meeting with the German 
Council of Foreign Relations 
(DGAP) 

Meeting with Prof. Dr. Ingolf 

Pernice, Director of the 
Walter-Hallstein-Institut 

Meeting with Stiftung 
Wissenschaft und Politik  

The Minister of State for 
European Affairs 

Meeting with the Konrad-

Adenauer-Foundation, the 
Friedrich-Ebert-Foundation, 
the Heinrich-Böll-Foundation 
and the Rosa-Luxemburg-

Foundation 
Dr. Ulrike Guérot, Director of 

the European Democracy Lab  
The Head of the Federal 

Chancellery and Federal 
Minister for Special Tasks 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Viviane Reding 

(EPP) 

• Constance LE GRIP 

(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 

(S&D) 

 

 

Strasbourg 

(France) 

8 July 2015 Meeting with Judges at the 

European Court of Human 

Rights 

• Paulo Rangel (EPP) 

• Mercedes Bresso 
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Issues discussed: 

1. The European Union 
accession to the European 

Convention for the protection 
of Human Rights and 

fundamental freedoms 

2. The relationship between 

the European Court of Human 
Rights and the Constitutional 

Courts in the Member States? 

Example of “best practice”? 

3. Examples of cases on 

electoral law infringements 

(S&D) 

• Sylvie Goulard 

(ALDE) 

• Barbara Spinelli 
(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 
Terricabras 
(Greens/EFA)  

Washington D.C. 
and 

Annapolis, 

Maryland 

(United States of 

America) 

[ad hoc 

delegation, 
outside the EU] 

3-6 
November 

2015 

Objective: to acquire direct 
insight into the US 

constitutional and political 
processes, in particular the 

distribution of powers 
between Congress and the 

White House, the risk of 

political gridlock and the 
constitutional mechanism 

ensuring democratic 
accountability at all levels of 

decision-making and the 
application of the principle of 

subsidiarity. This is would 
serve for the reflection on the 

future institutional evolution 
of the EU, the need to enhance 

democratic legitimacy of the 
European Governance, the 

reform of the EU electoral 
system, the right of inquiry of 
the EP, and more in general on 

transparency, ethics, 
accountability and integrity. 

Meetings held with: 
The Bipartisan Policy Center  

The American Enterprise 
Institute 

Roundtable at the George 
Mason University 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Enrique Guerrero 
Salom (S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Josep-Maria 
Terricabras 
(Greens/EFA) 

• Gerolf Annemans 

(ENF) 
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The Center for American 

Progress 
The Government 

Accountability Office 
The Democratic National 

Committee Political Director 
US Congress 

The National Conference of 
State Legislatures  

The Congressional Research 
Service  

A former Judge of the Court 

of Appeals of Maryland 
A Chief Judge, Court of 

Appeals of Maryland 
The Secretary of State of 

Maryland 

Members of the General 

Assembly of Maryland 

London 

(United Kingdom) 

16-17 
November 

2015 

Objective: To meet the newly 
elected British national 

authorities, think tanks, social 
partners, civil society 

organisations and prominent 
public figures involved in 

European affairs to discuss the 
perspectives for a future 

institutional evolution of the 
Union in the light of the 

political situation in the 
country after the elections and 

notably what concerns a 
possible reconsideration of the 

relationship of the UK with the 
EU. 

Meetings held with: 

The Minister for 
Constitutional Reform 

The Shadow Secretary of 
State for Foreign and 
Commonwealth Affairs and 
the Shadow Minister of State 

for Europe 
The Head of the Prime 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• David McAllister 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Richard Corbett 
(S&D) 

• Kazimierz Michał 
Ujazdowski (ECR) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Martina Anderson 
(GUE/NGL) 
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Minister’s Europe Strategy 

Unit 
The Former leader of the 

Scottish National Party 
The UK Parliament 

The Secretary of State for 
Foreign and Commonwealth 
Affairs 

Representatives of 

academic/civil society on 
“the possible scenarios for 
the future of Britain in the 
EU” 

• Josep-Maria 

Terricabras 
(Greens/EFA) 

2016 

Luxembourg 

EUCJ 

17 
February 

2016 

Visit to the European Union 
Court of Justice and to the 
Chamber of Deputy of 
Luxembourg 

• Meeting with the President, 
Mr. Koen Lenaerts, and a 
delegation of the European 
Union Court of Justice and 
with the President, Mr. Marc 
Angel, and a delegation of the 

committee on Foreign and 
European Affairs of the 
Luxembourg Chamber of 

Deputy 

Issues discussed: 
1. Eventual modifications of 

the provisions on the term of 
office of members of the 

Courts in case of a Treaty 
revision 
2. ECJ involvement in 
economic governance 
proceeding 
3. Possible infringements 
proceedings against Member 
States violating the Dublin-
rules 
4. ECJ oversight on 
fundamental right violations 

5. Relationship ECJ-ECHR on 

• Viviane Reding 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D)  

• Sylvia-Yvonne 
Kaufmann (S&D) 

• Morten 

Messerschmidt (ECR) 

• Sylvie Goulard 
(ALDE) 

• Barbara Spinelli 
(GUE/NGL) 

• Gerolf Annemans 

(ENF) 
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fundamental rights protection 

6. The enlargement of the 
Court 

7. Possible direct contacts 
between the court and the 

AFCO committee 
8. Relationship between the 

ECJ and national courts, 
national parliament 

Athens 

(Greece) 

30 March 
to 1 April 

2016 

Objective: exchange of views 
with national institutions on 
the possible constitutional 
consequences of the 
management of the financial, 
economic and social crisis on 
the one hand and of the 
refugee crisis on the other 

hand. 

Meetings held with: 

The Hellenic Parliament: the 
Standing Committee on 

Economic Affairs and the 
Special Standing Committee 

on European affairs  
The Deputy Prime Minister of 

Greece 
The Alternative Minister for 

EU Affairs 

The President of the Council 
of State 

Representatives of academic 
society 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• David Mc Allister 
(EPP) 

• Ramón Jáuregui 

Atondo (S&D) 

• Pedro Silva Pereira 

(S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 

• Helmut Scholz 
(GUE/NGL) 

Budapest and 
Bratislava 

(Hungary and 
Slovakia) 

2-4 
November 

2016 

Objective: to gather 
information on the views of 

the authorities, civil society 
and constitutional experts of 
both countries on the possible 

constitutional evolution of the 
EU, notably in view of the 

outcome of the British 
referendum in June and on the 

possible constitutional 
consequences of the 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Pál Csáky (EPP) 

• Ramón Jáuregui 
Atondo (S&D) 

• Maite 
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economic, financial, social and 

refugee crises. The mission will 
also allow the committee to 

assess the perception in both 
Member States of the 

institutional difficulties posed 
by the relationship between 

national authorities and 
European institutions, notably 

concerning their respective 
roles in fundamental rights in 

the Union. 

Meetings held with: 
Constitutional law expert 

The Committee on European 
Affairs Committee of the 
National Council of the 
Slovak Republic and 
Committee on Constitutional 
and Legal Affairs of the 

National Council of the 
Slovak Republic 

Ministre délégué and 
Government Plenipotentiary 

for the Slovak Presidency of 
the Council of the EU 

The International Visegrad 

Fund 
The Hungarian Minister of 

State, responsible for EU 
Affairs 

The Hungarian Minister of 
State for Economic 

Diplomacy  
The Chair of the Committee 

on Legislation and Deputy 
Speaker of the Hungarian 

National Assembly 
The Presidencies of the 

Committee on Legislation 
and the Committee on 
European Affairs of the 
Hungarian National Assembly 

Parliamentary Group Leaders 

Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 
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of the National Assembly of 

Hungary 
Member of the Hungarian 

Constitutional Court 
Professors, PhD students of 

Corvinus University and 
Heads of Hungarian political 

think tanks and political 
research institutes. 

 
2017 

Lisbon 

(Portugal) 

[fact-finding 

mission] 

21 

February 
2017 

Objective: in the context of 

the Implementation report on 
the Treaty provisions 

concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), 

the Rapporteur Paulo Rangel 
was authorised to go on a fact-

finding mission to Lisbon in 
order to have a political 

exchange of views and a direct 
insight on the positioning of 

some Parliaments concerning 

the role of national 
Parliaments in the overall 

process of European 
integration. 

Meetings held with: 

The President of the 

Portuguese Parliament 
The Secretary General of the 

Portuguese Parliament 
The Committee on European 

Affairs of the Portuguese 

Parliament 
The Secretary of State for 

European Affairs of the 
Portuguese Government 

Paulo Rangel (EPP) 

Copenhagen 

(Denmark) 

[fact-finding 
mission] 

22-23 May 
2017 

Objective: in the context of 
the Implementation report on 

the Treaty provisions 
concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), 
the Rapporteur Paulo Rangel 

Paulo Rangel (EPP) 
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was authorised to go on a fact-

finding mission to Copenhagen 
in order to have a political 

exchange of views and a direct 
insight on the positioning of 

some Parliaments concerning 
the role of national 

Parliaments in the overall 
process of European 

integration. 

Meetings held with: 
Members of different parties 

in the Danish Parliament 
The Head of the 

International Department 
and the Danish Parliament’s 
Permanent Representative to 
the EU 

The Head of the Department 
responsible for EU 
Coordination and Nordic 
Relations at the Ministry of 
Foreign Affairs 

The EU Chief Adviser 

Belgrade 

(Serbia) 

22-24 May 

2017 

Objective: to exchange views 

with the Serbian national 
legislative, executive and 

judicial authorities and civil 
society organisations (CSOs) on 

the constitutional and 
institutional aspects of the 

accession process and the 
possible impact of accession 

negotiations on the 
Constitution of Serbia, as well 
as the steps accomplished by 

Serbia in what concerns the 
respect of the fundamental 

values of the EU and the rule 
of law. 

Meetings held with: 
Think-Tanks and Civil Society 

Organisations (CSOs)  

CSOs experts in the judicial 

● György Schöpflin 

(EPP) 

● Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 

● Gerolf Annemans 

(ENF) 

 

 



 

 

AFCO – Darba braucieni – 8. sasaukums 

Vieta Datums Mērķis Dalībnieki 
system 

The Serbian Constitutional 
Court 

The Supreme Court of 
Cassation: 

The Minister without 
portfolio responsible for 
European integration 

The National Assembly of the 

Republic of Serbia with: 
– Committee on 

Constitutional and Legislative 

Issues 
– European Integration 

Committee 
The Minister of Justice 

Athens 

(Greece) 

[fact-finding 
mission] 

23-25 May 
2017 

Objective: in the context of 
the Implementation report on 
the Treaty provisions 
concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), 

the Rapporteur Paulo Rangel 
was authorised to go on a fact-
finding mission to Athens in 

order to have a political 
exchange of views and a direct 
insight on the positioning of 
some Parliaments concerning 
the role of national 
Parliaments in the overall 
process of European 
integration. 

Meetings held with: 
The Alternate Minister on 

Foreign Affairs, responsible 
for European Affairs 

The Head of the Directorate 
for European Affairs in the 

Greek National Assembly 
The Chair of European Affairs 

Committee and its members 

• Paulo Rangel (EPP) 

 

Ottawa and 18-22 
September 

Objective: to acquire a direct 
insight into the Canadian 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 
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Québec City 

(Canada) 

 

[ad hoc 
delegation, 
outside the EU] 

2017 constitutional and political 

processes, in particular the 
distribution of powers 

between the Canadian 
Parliament, Provinces and the 

Canadian Government. Specific 
issues such as Transparency, 

Electoral Law and Political 
Parties, as well as the 

functioning of the 
provinces/territories and the 
Canadian Government were 
amply debated, and valuable 
ideas could be extracted for 
the complex and strategic 
matters that AFCO is currently 

dealing with, such as the 
reflection on the future 

institutional evolution of the 
EU, the need to enhance 

democratic legitimacy of 
European governance, the 

reform of the EU electoral 
system, the right of inquiry, 

and in general on 
transparency, ethics, 

accountability and integrity. 

Meetings held with: 
EU Ambassador to Canada 

The Department of Justice of 
Canada 

The Commissioner of 

Lobbying of Canada  

The Privy Council Office 
Federal-Provincial-Territorial 
Relations Units 

Students and professors at 

the Carleton University 
The Chief Electoral Officer at 

Elections Canada, 

Former Members of the 
Special Committee on 

Electoral Reform 
The Standing Committee on 

• Bernd Kölmel 
(Chair of the 
Delegation for 
relations with 
Canada)  

• Gyorgy Schöpflin 
(EPP) 

• Jérome Lavrilleux 
(EPP) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Fabio Massimo 
Castaldo (EFDD) 

• Gerolf Annemans 
(ENF) 
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Access to Information, 

Privacy and Ethics, 
The Secrétariat aux affaires 

intergouvernementales 
canadiennes  

The President of the Québec 
National Assembly 

The Committee on 
Institutions of the National 

Assembly and members of 
the Committee for relations 

with the European 
Institutions 

Roundtable at Université 

Laval 
The Assistant Deputy 

Minister, Direction générale 
des affaires juridiques et 

législatives (Department of 
Justice) and with the 
Honourable Associate Chief 
Justice 

2018 

Podgorica 

(Montenegro) 

[mission carried 

out jointly with the 
interparliamentary 
Delegation to the 
EU-Montenegro 

Stabilisation and 
Association 

Parliamentary 
Committee] 

 

16-17 July 
2018 

Objective to exchange views 
with EU ambassadors, the 
Montegrin national legislative, 
executive and judicial 
representatives and civil 

society organisations (CSOs) on 
the progress achieved as well 
as outstanding issues in the 
accession process, in particular 

the steps still to be 
accomplished by Montenegro 
in what concerns the respect 
of the fundamental values of 

the EU and the rule of law. 

Meetings held with: 

EU Ambassador and EU 
Member States Ambassadors 

The Speaker of the 
Parliament of Montenegro 

The Deputy Prime Minister 

The opposition party leaders 

AFCO 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Cristian Dan Preda 
(EPP) 

 
 

Members of the EU-
Montenegro 

delegation 

• Peter 

Kouroumbashev 
(Head of Delegation, 
Second Vice-Chair, 

S&D) 

• Alojz Peterle (EPP) 

• Jozo Radoš (ALDE) 

• Thomas Waitz 
(Greens/EFA)  
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The President of Montenegro 

NGOs: Centre for Civic 
Education (CGO), Centre for 
Monitoring and Research 
(CEMI), Human Rights Action 

(HRA) Institute Alternative, 
Network for the Affirmation 

of the NGO Sector (MANS), 
Womens’ Rights Centre, a 

property activist and the Co-
chairs of the EU-Montenegro 

JCC of the EESC (for the 
Montenegrin side a 

representative from the 
Chamber of Commerce of 

Montenegro) 

The Montenegrin Parliament 
in the context of the 15th 
meeting of EU-Montenegro 
SAPC:  

 The President of the 
Constitutional Court 

Members of the 
Constitutional Committee of 
the Montenegrin Parliament  

• Joëlle Bergeron 

(EFDD) 

 

 

Bern 

(Switzerland) 

[ad hoc 
delegation, 

outside the EU] 

17-19 
September 

2018 

Objective: to explore the 
functioning of the original 

Swiss model of federalism, to 
analyse the vertical 

distribution of competences 
between the different levels of 

government, as well as the 
horizontal distribution of 

powers between the 
legislature and the executive, 

and in particular mechanisms 
ensuring democratic 

accountability at all levels of 
political decision. The 

committee also aimed to 
gather direct evidence on the 

role and functioning of the 

Swiss mechanisms of direct 
democracy (referendum and 

• Elmar Brok (EPP) 

• Alain Lamassoure 
(EPP) 

• Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Jørn Dohrmann 
(Chair of the 
Delegation for 
relations with 
Switzerland and 

Norway, ECR) 
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popular initiative) and to 

discuss with Swiss authorities 
the evolution of the 

institutional framework 
governing relations between 

the EU and Switzerland. As the 
committee responsible for the 

consent procedure on the EU-
UK withdrawal agreement, the 

committee aimed as well to 
gather evidence on the impact 
of Brexit on EU-Swiss-UK 
relations. 

Meetings held with: 

TheDelegation of the 
European Union to 

Switzerland and 
Liechtenstein 

The Directorate for European 
Affairs 

The Conference of Cantonal 
Governments: Benedikt 
Würth, president of CdC 

The University of Berne 

The Swiss Federal Assembly 

The Chancellery of the 
Canton of Berne 

 The Federal Chancellor of 

the Swiss Confederation 

The Federal Office of Justice 

Washington D.C. 

(USA) 

 

[fact-finding 
mission] 

19-21 
September 

2018 

Objective: In connection with 
the implementation report on 

the Treaty provisions 
concerning enhanced 

cooperation (2018/2112(INI), 
the Rapporteur Alain 

Lamassoure was authorised to 
go on a fact-finding mission to 

Washington D.C. as the USA is 
a federal state that 
demonstrates the oldest 
practice of the flexibility 
principle, expressed in the 
form of agreements or 

• Alain Lamassoure 

(EPP) 
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compacts among the states. In 

fact, a whole array of 
interstate cooperation forms 

exists in the USA manifested in 
the form of interstate 

compacts, reciprocity statutes, 
uniform laws, and written 

interstate administrative 
agreements for joint action. In 

the context of the 
implementation report it was 
interesting to examine and 
analyse the usefulness of these 
forms of flexibility in the EU 
context. 

Meetings held with: 

The Multistate Tax 
Commission 

The World Bank  
Think tanks/ organisations 

dealing with interstate 
cooperation: Uniform Law 
Commission, National 
Association of Attorney 

Generals, George Mason 
University 

The National Governors 

Association (NGA) 
The US Supreme Court 

The Congressional Research 
Service 

The House of 

Representatives 

Vienna 

(Austria) 

[fact-finding 

mission] 

20 

September 
2018 

Objective: In the context of the 

Implementation report on the 
legal provisions and the Joint 
Statement ensuring 
parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies 
(2018/2114(INI), the 
Rapporteur György Schöpflin 
was authorised to go on a fact-
finding mission to the 
Fundamental Rights Agency 

• György Schöpflin 

(EPP) 
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(FRA) in Vienna in order to see 

how the agency functions in 
practice and to have a more 

structured dialogue between 
AFCO and the FRA 

management. 

Meetings were held with the 

Director of FRA, Mr Michael 
O’Flaherty, as well as the Chair 

of the Management Board, the 

Vice-Chair of the Scientific 
Committee and senior experts 

on the Rule of Law and the 
Fundamental Rights 

Information System. 

Budapest and 
Prague 

(Hungary and 
Czech Republic) 

[fact-finding 
mission] 

30-31 
October 

2018 

Objective: In the context of the 
Implementation report on the 

legal provisions and the Joint 
Statement ensuring 

parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies 
(2018/2114(INI), the 
Rapporteur György Schöpflin 
was authorised to go on a fact-
finding mission to the 
European Union Agency for 
Law Enforcement Training 
(CEPOL) and to the European 
GNSS Agency (GSA) in order to 
see how these agencies 

function on a daily basis. 

In both agencies, meetings 

were held with the Executive 
Director, a member of the 
Management Board, members 

of the management teams and 

experts. 

• György Schöpflin 
(EPP) 
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 Pētījumi 
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2019 
The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary 

Chamber? 

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s 
fundamental principles and values  

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives  

The meaning of “association” under EU law: a study on the law and practice of EU 
association agreements  

Constitutional challenges of the enlargement - is further EU enlargement feasible without 
constitutional changes? 

 

2018 

The (ir-)revocability of the withdrawal notification under Article 50 TEU  

Jurisdiction upon and after the UK’s withdrawal: the perspective from the UK 
constitutional order 

Smart border 2.0. Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘close’ 
cooperation model  

The institutional consequences of a ‘hard Brexit’  

The impact of the UK withdrawal on the EU integration  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘distant’ 
cooperation model  

The implementation of enhanced cooperation in the EU  

 

2017 

Brexit and the European Union 

Referendums on EU Matters  

The composition of the European Parliament  

The role of national parliaments in the EU after Lisbon: potentialities and challenges  

The impact and consequences of Brexit for Northern Ireland  

The Brexit negotiations: an assessment of the legal, political and institutional situation in 
the UK 

Subsidiarity as a means to enhance cooperation between EU institutions and national 
parliaments  

The legisprudential role of national parliaments in the EU  

The impact of the United Kingdom’s withdrawal from the EU on Scotland, Wales and 

Gibraltar 

The impact and consequences of Brexit on acquired rights of EU citizens living in the UK 

and British citizens living in the EU-27 

The role of cities in the EU institutional framework  

Smart border 2.0 – avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/596820/IPOL_IDA(2018)596820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL_IDA(2018)604961_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604973/IPOL_STU(2018)604973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604987/IPOL_STU(2018)604987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571404/IPOL_STU(2017)571404_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571402/IPOL_STU(2017)571402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI(2017)583116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI(2017)583133_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596813/IPOL_STU(2017)596813_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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Brexit and Ireland – Legal, political and economic considerations  

UK withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement  

The settlement of disputes arising from the UK’s withdrawal from the European Union  

 

2016 
European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of 
Fundamental Rights  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Sovereignty 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Competitiveness and Better Law 
Making  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Immigration 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Economic Governance  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Economic and 

Monetary Policy 

Potential and challenges of e-voting in the European Union 

Potential and challenges of e-participation in the European Union 

Legal and Political context for setting up an European Identity Document  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs – 
revised study 

L’avis 2/13 de la Cour de Justice sur l’Adhésion de l’Union à la CEDH et après  ? 

What next after Opinion 2/13 of the Court of Justice of the accession of the EU to ECHR?  

Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the EU institutional 
framework 

The 2016 “Winter Package” on European Security and Defence: constitutional, legal and 

institutional implications  

Brexit Literature Update 12/2016  

 
2015 

The Juncker Commission: new institutional and legitimacy set-up 

Scrutiny of declarations of financial interests in national legislatures  

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: 
actors, processes and transparency. The case of Poland 

Better Regulation in the EU and the Netherlands. A comparison of impact assessment 
systems. 

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: the 
case of the European Union 

Transparency, Public Consultation Practiced and Government Accountabilty in US 

Rulemaking  

The European Council and the Council: new dynamics in EU governance  

Quels défis pour le Parlement européen: législation, contrôle, organisation  

Looking ahead: pathways of future constitutional evolution of the EU  

Trends in differentiation of EU Law and lessons for the future  

The Electoral Reform of the European Parliament: composition, procedure and legitimacy  

Candidate selection by the national parties for the European Elections  

The ECB’s Outright Monetary Transaction Programme compatibility with the EU Law 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596825/IPOL_STU(2017)596825_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596819/IPOL_STU(2017)596819_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556974/IPOL_IDA(2016)556974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556974/IPOL_IDA(2016)556974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556948/IPOL_STU(2016)556948_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556957/IPOL_STU(2016)556957_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583111/IPOL_ATA(2016)583111_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536454/IPOL_STU(2015)536454_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510004/IPOL_IDA(2015)510004_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510004/IPOL_IDA(2015)510004_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510006/IPOL_IDA(2015)510006_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510006/IPOL_IDA(2015)510006_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510005/IPOL_IDA(2015)510005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510005/IPOL_IDA(2015)510005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510007/IPOL_IDA(2015)510007_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519206/IPOL_STU(2015)519206_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
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(Judgment in case Gauweiler C-62/14)  

Institutional and constitutional aspects of special interest representation  

European Parliament as a driving force of European constitutionalisation  

Electoral rules and electoral participation in the European elections: the ballot format and 
structure  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs  

Flexibility mechanisms in the Lisbon Treaty 

Party financing and referendum campaigns in EU Member States  

United Kingdom’s renegotiation of its constitutional relationship with the EU: agenda, 
priorities and risks  

 
2014 

Challenges in constitutional affairs in the new term: Talking stock and looking forward  

European citizens’ initiative -first lessons of implementation 

Political parties and political foundations at European level. Challenges and opportunities  

The European elections: EU legislation, national provisions and participation  

Interest representatives’ obligation to register in the transparency register: EU 
competences and commitments to fundamental rights  
Parliamentary questions in selected legislative chambers  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519229/IPOL_STU(2015)519229_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536467/IPOL_STU(2015)536467_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536474/IPOL_STU(2015)536474_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519217/IPOL_STU(2015)519217_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509992/IPOL_STU(2014)509992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509992/IPOL_STU(2014)509992_EN.pdf
file://///ipolbrusncf01/userdesktop_w10$/ckatsara/Desktop/European%20citizens'%20initiatve%20-first%20lessons%20of%20implementation
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/dv/study_pe509983_/study_pe509983_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/dv/study_pe509983_/study_pe509983_en.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9d7e2de-04fd-47c0-acaf-eb8e02278e7f.0002.04/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9d7e2de-04fd-47c0-acaf-eb8e02278e7f.0002.04/DOC_1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493044/IPOL-AFCO_NT(2014)493044_EN.pdf
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Parlamenta 8. sasaukuma beigās un 9. sasaukuma sākumā piemērojamā Parlamenta 

Reglamenta atbilstības tabula 

 

Old Rules and Annexes mentioned below refer to the Rules and Annexes in force at the end 
of the 8th parliamentary term, whereas New Rules and Annexes refer to the new renumbered 

version of the Rules of Procedure in force as of July 2019 

 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

1 1  30a 31  59 59  78b 81 

2 2  31 32  59a 60  78c 82 

3 3  32 33  60   78d 83 

4 4  33 34  61   78e 84 

5 5  34 35  62   79 85 

6 6  35 36  63 61  80 86 

7 7  36 37  63a 62  81 87 

8 8  37 38  64 63  82 88 

9 9  38 39  65 64  83 89 

10   39 40  66 65  84 90 

11 10  40 41  67 66  85 91 

11a 11  41 42  67a 67  86 92 

12 12  42 43  68   86a 93 

13 13  43 44  69 68  87  

14 14  44 45  69a 69  88 94 

15 15  45 46  69b 70  89  

16 16  46 47  69c 71  90 95 

17 17  47 48  69d 72  91 96 

18 18  47a 49  69e 73  92 97 

19 19  48 50  69f 74  92a 98 

20 20  49 51  69g 75  93 99 

21 21  50 52  70 76  94 100 

22 22  51 53  71 77  94a 101 

23 23  52 54  72 78  95  

24 24  52a 55  73   96 102 

25 25  53 56  74   97 103 

26 26  54 57  75   98 104 

27 27  55 58  76   99 105 

28 28  56   77   100 106 

29 29  57   78 79  101 107 

30 30  58   78a 80  102 108 



 

 

 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

103 109  132 142  165 175  196 206 

104 110  133 143  166 176  197 207 

105 111  134   167 177  198 208 

106 112  135 144  168 178  199 209 

107 113  136   168a 179  200  

108 114  137 145  169 180  201 210 

109 115  138 146  170 181  201a 211 

110 116  139 147  171 182  202  

111 117  140 148  172   203 212 

112   141 149  173   204 213 

113 118  142 150  174 183  205 214 

113a 119  143 151  175 184  205a 215 

114 120  144 152  176 185  206 216 

115 121  145 153  177 186  207 217 

116 122  146 154  178 187  208 218 

116a 123  147 155  179 188  209 219 

117 124  148 156  179a 189  210 220 

118 125  149 157  180 190  210a 221 

118a 126  149a 158  180a 191  211 222 

119 127  150 159  181 192  212 223 

120 128  151 160  182   213  

121 129  152   182a 193  214 224 

122 130  153 161  183 194  214a 225 

122a 131  153a 162  184   215 226 

123 132  154 163  184a 195  216 227 

124 133  155 164  185 196  216a 228 

125 134  156 165  186   217 229 

126 135  157 166  187 197  218 230 

127   158 167  188 198  219 231 

128 136  159 168  189 199  220 232 

129 137  160 169  190 200  221 233 

130 138  161 170  191 201  222 234 

130a   162 171  192 202  223  

130b 139  163 172  193 203  223a 235 

131 140  164 173  194 204  224  

131a 141  164a 174  195 205  225  
 

 
 



 

 

 
 
 

Old 

Rules 

New 

Rules 

226 236 

227 237 

228 238 

228a 239 

229 240 

230  

231 241 
 
 

 

Old 

Annexes 

New 

Annexes 

I I 

IA II 

II III 

III IV 

IV V 

V VI 

VI VII 

VII VIII 
 


