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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. šajā sakarībā atzinīgi vērtē gan to, ka Komisija ex ante pārbauda, vai tās priekšlikumi ir 

nepieciešami un vai iecerētās rīcības mērķus ir iespējams pienācīgi īstenot dalībvalstu 

līmenī, gan to, ka tā pamato savu rīcību ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem 

saskaņā ar Protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 

piemērošanu 5. pantu; stingri uzsver, ka, sagatavojot tiesību aktu priekšlikumus, ir svarīgi 

nodrošināt ietekmes novērtējumu atbilstību abiem minētajiem principiem; tāpat uzsver, ka 

atbilstības nodrošināšanai subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem arī vajadzētu 

būt Komisijas prioritātei, kad tā novērtē pašreizējos ES politikas virzienus; 

2. atgādina, ka subsidiaritāti aizsargā arī tas, ka nevienu Eiropas tiesību aktu nevar pieņemt 

bez Padomē sanākušo valstu ministru (kuri atskaitās valstu parlamentiem) vairākuma 

apstiprinājuma; 

3. norāda, ka praksē subsidiaritāte attiecas tikai uz nelielu daļu tiesību aktu priekšlikumu, kā 

to pierāda tas, ka nekad nav tikusi sākta „oranžās kartītes” procedūra un ka „dzeltenās 

kartītes” procedūra ir sākta tikai divas reizes sešu gadu laikā; uzskata, ka valstu 

parlamenti, visticamāk, ir ieinteresēti drīzāk priekšlikumu saturā, nevis tikai 

subsidiaritātes principa ievērošanā, un norāda, ka daudzi valstu parlamenti nostiprina 

savas procedūras, lai varētu ietekmēt Padomē sanākušo ministru nostāju; 

4. norāda, ka saskaņā ar Līgumos minēto subsidiaritātes principu jomās, kuras nav 

ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas tikai tad, ja „dalībvalstis centrālā vai 

reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet 

ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī”; 

norāda, ka subsidiaritāti kā neitrālu juridisku principu, kas saistīts ar rīcības optimāla 

līmeņa koncepciju, noteiktos apstākļos var izmantot vai nu lai paplašinātu Savienības 

pasākumus, nepārsniedzot tās pilnvaras, vai lai — tieši pretēji — ierobežotu vai pārtrauktu 

Savienības rīcību, ja tai vairs nav pamatojuma; 

5. uzsver, ka Eiropas Savienības kompetenču izmantošanai būtu jāpamatojas uz 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, kā noteikts LES 5. pantā; atzinīgi vērtē 

to, ka 2012.un 2013. gadā ES iestādes un valstu parlamenti rūpīgi pārbaudīja šos abus 

principus; 

6. pauž atzinību par Ietekmes novērtējuma padomes darbu jautājumos, kas skar juridisko 

pasākumu subsidiaritāti un proporcionalitāti, un aicina jau šajā procedūras posmā veidot 

ciešāku sadarbību ar Reģionu komiteju un AFCO komiteju jautājumā par abām saistītajām 

tēmām; 

7. prasa regulāri, nevis tikai atsevišķos jautājumos, apspriesties ar vietējiem un reģionālajiem 

parlamentiem; 

8. uzsver, ka ievērojami pieaudzis tās informācijas apjoms, ar kuru valstu parlamenti 
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apmainās IPEX sistēmā, un norāda uz valstu parlamentu sniegto pamatoto atzinumu skaita 

palielināšanos (2012. gadā + 9 %, 2013. gadā + 25 %); atzinīgi vērtē valstu parlamentu 

lielāku līdzdalību Eiropas likumdošanas procesā, jo īpaši saistībā ar tiesību aktu 

priekšlikumu rūpīgu pārbaudi attiecībā uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem; 

9. uzsver, ka gan 2012. gadā, gan 2013. gadā valstu parlamenti izmantoja „dzeltenās 

kartītes” procedūru subsidiaritātes kontroles mehānisma kontekstā; tādēļ uzskata, ka 

valstu parlamenti uzlaboja savu spēju izmantot prerogatīvas, kas tām ir saistībā ar 

subsidiaritātes kontroles mehānismu; stingri mudina valstu parlamentus turpināt attīstīt 

savstarpējo sadarbību, lai tie pilnībā varētu izmantot pašreizējos Līgumos piešķirtās 

funkcijas; 

10. ir informēts, ka daudzi valstu parlamenti vēlas ietekmēt drīzāk tiesību aktu saturu, nevis 

vienkārši paust piezīmes par nosacīti dažiem gadījumiem, kad varētu tikt piemērots 

subsidiaritātes princips; atzinīgi vērtē saskaņā ar „Barozu iniciatīvu” Komisijai sniegto 

ieguldījumu; uzskata, ka visefektīvākais veids, kā valstu parlamenti varētu īstenot šādu 

ietekmi, ir veidot savu valsts ministru nostāju pirms Padomes sanāksmēm, un ka šim 

nolūkam var izmantot arī 8 nedēļu laikposmu; 

11. uzskata, ka Eiropas iestādēm ir jāļauj valstu parlamentiem rūpīgi pārbaudīt tiesību aktu 

priekšlikumus un ka Komisijai būtu attiecīgi jāsniedz detalizēti un visaptveroši 

paziņojumi par pamatojumiem, uz kuriem balstīti tās lēmumi par subsidiaritāti un 

proporcionalitāti; 

12. uzsver savu apņemšanos nodrošināt atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principiem, novērtējot savus normatīvos patstāvīgos ziņojumus, veicot Komisijas 

ietekmes novērtējumu ex ante izvērtējumus un regulāri novērtējot iespējamo ES 

pievienoto vērtību un „Eiropas integrācijas trūkuma radītās izmaksas”; 

13. tomēr norāda, ka lielāko daļu valsts parlamentu atzinumu iesniedz tikai daži valsts 

parlamenti, un mudina pārējos parlamentus vairāk iesaistīties Eiropas debatēs; 

14. uzskata, ka, lai noteiktu iespējamus uzlabojumus pašreizējā tiesību aktu sistēmā, varētu 

būt lietderīgi sākt diskusiju par tā laikposma pagarināšanu, kas valstu parlamentiem 

paredzēts pamatoto atzinumu sniegšanai saskaņā ar Protokola par subsidiaritātes principa 

un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantu; uzskata, ka līdz tam laikposms, kas 

paredzēts, lai valsts parlamenti varētu sniegt pamatotus atzinumus, būtu nosakāms 

elastīgi; atgādina, ka, mainot šo termiņu, būtu jāizdara izmaiņas Līgumos; tādēļ iesaka 

savlaicīgi iesaistīties apsvēršanā, lai pirms nākamo izmaiņu izdarīšanas Līgumos valstu 

parlamenti varētu apspriest šo jautājumu; uzsver, ka, apspriežot valstu parlamentiem 

paredzēto pašreizējo laikposmu, varētu izskatīt jautājumu par reģionālo parlamentu 

funkcijām, kā arī jautājumu par valstu parlamentu rīcībā esošajiem resursiem; turklāt 

aicina Komisiju darīt zināmu savu nostāju jautājumā par valstu parlamentu „zaļās kartītes” 

iniciatīvu; 

15. uzskata, ka valstu parlamenti, ņemot vērā to pieredzi, varētu sniegt nozīmīgu ieguldījumu 

Eiropas debatēs un lēmumu pieņemšanas procesā; tādēļ mudina valstu parlamentus pilnībā 

izmantot pašreizējos Līgumos piešķirtās kompetences, tostarp turpinot attīstīt savstarpējo 

sadarbību; 
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16. ierosina, ka vēl viens jauns pasākumus, kuru varētu apsvērt, ir „zaļās kartītes” procedūra, 

saskaņā ar kuru valstu parlamenti varētu noteikt Eiropas likumdošanas procesa virzību un 

tādējādi tiem būtu konstruktīva loma Eiropas tiesību aktu veidošanā; uzskata, ka šādu 

procedūru varētu izveidot, ja Komisija to brīvprātīgi apņemtos darīt un nebūtu 

nepieciešami Līgumu grozījumi; 

17. norāda, ka, izskatot Komisijas priekšlikumu (Monti II) regulai par to, kā īstenojamas 

tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu 

sniegšanas brīvību, valstu parlamenti 2012. gadā pirmo reizi izmantoja „dzeltenās 

kartītes” procedūru; norāda, ka, lai gan Komisija secināja, ka subsidiaritātes princips nav 

ticis pārkāpts, tā atsauca priekšlikumu politiska atbalsta trūkuma dēļ; piebilst, ka otru reizi 

„dzeltenās kartītes” procedūra tika ierosināta 2013. gadā saistībā ar Komisijas 

priekšlikumu Padomes Regulai par Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi; norāda, ka 

Komisija secināja, ka šis priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam, un nolēma to 

saglabāt; 

18. uzsver milzīgo potenciālo ietekmi, kāda ES līmeņa lēmumiem par starptautisku 

tirdzniecības nolīgumu, piemēram, par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu 

partnerību (TTIP) un visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA), 

noslēgšanu var būt uz reģionālo un vietējo pašvaldību spēju, tostarp uz lēmumiem par 

vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem; aicina Komisiju un Padomi pilnībā 

ņemt vērā subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, spriežot par starptautiskiem 

tirdzniecības nolīgumiem, un ziņot Parlamentam par to ietekmi uz subsidiaritāti; 

19. norāda, ka valstu parlamentu sniegtie pamatotie atzinumi liecina par to, ka ir dažādas 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principu interpretācijas; šajā saistībā atgādina, ka 

Līgumos formulētais subsidiaritātes princips ļauj Savienībai jomās, kuras nav ekskluzīvā 

Savienības kompetencē, rīkoties tikai tad, ja „dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā 

līmenī nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības 

mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī”; tāpat atgādina, ka 

„saskaņā ar proporcionalitātes principu Savienības rīcības saturs un veids ir samērīgs ar 

Līgumu mērķu sasniegšanai nepieciešamo”; mudina valstu parlamentus, novērtējot 

atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, ievērot to, kas noteikts LES; 

stingri iesaka valstu parlamentiem un Eiropas iestādēm iesaistīties viedokļu apmaiņās, kā 

arī apmainīties ar subsidiaritātes un proporcionalitātes pārbaudes praksi; 
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