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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz 

jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi 

starptautisku pāru mantisko attiecību jomā, aptverot gan laulāto mantiskās attiecības, 

gan reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas 

(08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE)) 

(Piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (08112/2016), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 329. panta 1. punktu (C8-0184/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 20. pantā un Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 326. un 327. pantā paredzētos nosacījumus, 

– ņemot vērā Reglamenta 85. pantu un 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu (A8-0192/2016), 

1. sniedz piekrišanu tādam Padomes lēmuma projektam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību 

attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi 

starptautisku pāru mantisko attiecību jomā, aptverot gan laulāto mantiskās attiecības, 

gan reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas; 

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai. 
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ĪSS PAMATOJUMS 

Lēmums izmantot ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem 

un nolēmumu atzīšanu un izpildi lietās par starptautisku pāru mantiskajām attiecībām, 

aptverot gan laulāto mantiskās attiecības, gan reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas, tiek 

pieņemts pēc visu dalībvalstu sarunu iesaldēšanas par sākotnējiem priekšlikumiem, kurus 

Komisija iesniedza 2011. gadā. 

Ģimenes tiesību jomā leģislatīvos aktus pieņem Padome vienbalsīgi pēc tam, kad ir 

apspriedusies ar Parlamentu. Parlaments 2013. gadā sniedza piekrišanu 2011. gada aktu 

projektiem, taču 2015. gada beigās kļuva skaidrs, ka visas valstis minētajiem priekšlikumiem 

piekrist nevarēs.  

Ciešāka sadarbība neizbēgami kļuva par ideālu risinājumu, jo 23 dalībvalstis vispārējos 

vilcienos vienojās par šo divu aktu pieņemšanu. Tāpēc Komisija 2016. gada sākumā iesniedza 

jaunus aktu priekšlikumus, izmantojot ciešākas sadarbības procedūru un šo aktu saturu balstot 

uz agrāk panāktajiem kompromisiem. Īstenojot ciešāku sadarbību, ir jāievēro vairāki 

nosacījumi: 

 tai ir jābūt līdzeklim, kuru izmanto, kad vairs nav pieejami citi risinājumi, kad ar šo 

sadarbību iecerētos mērķus nav iespējams sasniegt saprātīgā termiņā visās Savienības 

dalībvalstīs un kad tajā piedalās vismaz deviņas dalībvalstis; 

 ir jāievēro Savienības līgumi un tiesības, kā arī to dalībvalstu kompetence, tiesības un 

pienākumi, kas ciešākā sadarbībā nepiedalās; 

 ir jāveicina Savienības mērķu sasniegšana, jāaizsargā tās intereses un jāpastiprina tās 

integrācijas process; 

 nedrīkst nodarīt kaitējumu iekšējam tirgum vai ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai 

kohēzijai, kā arī ciešāka sadarbība nedrīkst nedz radīt šķēršļus vai diskrimināciju 

tirdzniecībā starp dalībvalstīm, nedz kropļot dalībvalstu savstarpējo konkurenci. 

Jākonstatē, ka šajā gadījumā šie nosacījumi izpildīti ir. Izvēle par labu ciešākai sadarbībai 

tikai izdarīta kā galīga nepieciešamība. Pieņemšanai paredzētie akti neierobežo nepiedalošos 

dalībvalstu tiesības un neietekmē iekšējo tirgu. Šāda ciešāka sadarbība, kas tiktu īstenota 

attiecībā uz starptautisku pāru mantiskajām attiecībām, pavisam noteikti atbilst Savienības 

mērķiem un iedzīvotāju interesēm. 

Līdz ar to šajā ieteikumā tiek ierosināts Parlamentam sniegt piekrišanu ciešākai sadarbībai 

šajā jomā. Tā kā šis lēmums ir tikai procesuāls, lūdzu, iepazīstieties ar ziņojumiem par diviem 

regulas priekšlikumiem, kuros ir sniegts detalizēts minēto priekšlikumu apraksts. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS 
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Pieņemšanas datums 24.5.2016    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

19 

2 

2 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, 

Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa 

Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří 

Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel 

Voss, Tadeusz Zwiefka 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Jens Nilsson 

 


