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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. Konstatē, ka saskaņā ar 2011. gada 27. oktobra Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem1 Komisija abām 

likumdošanas iestādēm ziņoja par šīs deklarācijas īstenošanu; 

2. norāda, ka Eiropas Savienībā, kuras pamatā ir tiesiskas valsts princips un tiesību normu 

noteiktība un pārredzamība, Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir jābūt pirmajiem, kuriem 

jāspēj saprotamā, pieejamā, pārredzamā un savlaicīgā veidā uzzināt (ar interneta un citu 

līdzekļu starpniecību), vai ir pieņemtas valstu normas, kurās ir transponētas Eiropas 

Savienības tiesības, kādas ir šīs tiesības un kuras ir valstu iestādes, kas atbild par pareizu 

to piemērošanu; 

3. pauž uzskatu, ka Eiropas Savienības tiesību akti katras valsts tiesību sistēmā ir jātransponē 

pienācīgi un ātri; mudina dalībvalstu iestādes izvairīties no pārmērīga reglamentēšanas 

prakses, jo tā bieži rada ievērojamas īstenošanas procesa atšķirības dalībvalstīs, kas 

savukārt, pavājina Eiropas Savienības tiesību ievērošanu, jo iedzīvotāji uzzina par 

nozīmīgām visā Eiropas Savienības pastāvošām atšķirībām; norāda uz vajadzību Eiropas 

Parlamenta deputātiem sadarboties vēl ciešāk ar dalībvalstu un reģionālo parlamentu 

Eiropas lietu komitejām; ar atzinību uzteic Lisabonas Līgumā ieviesto jauninājumu, 

saskaņā ar kuru Tiesa pēc Komisijas pieprasījuma varēs noteikt sodu dalībvalstīm par 

nokavētu transponēšanu, negaidot otro spriedumu; mudina Eiropas Savienības iestādes 

(Padomi, Komisija, ECB), nosakot sekundāro tiesību noteikumus vai pieņemot politikas 

nostādnes par ekonomikas un sociāliem jautājumiem, kas ietekmē cilvēktiesības un 

kopējās intereses, ievērot Eiropas Savienības primārās tiesības (Līgumus un Pamattiesību 

hartu); 

4. ar interesi konstatē, ka ir ieviests „EU Pilotˮ mehānisms, kurš ar tā virtuālās platformas 

palīdzību sekmē Komisijas un dalībvalstu saziņu, lai novērstu disfunkciju un novērstu 

pienākumu neizpildes procedūras ierosināšanu jebkurā brīdī; tomēr atgādina, ka „EU 

Pilotˮ ir uz sadarbību balstīts funkcionāls rīks, kuram nav nekāda juridiskā statusa un kura 

ietvaros Komisijai ir rīcības brīvība, kas neatbilst īsteniem pārredzamības un 

pārskatatbildības standartiem; atgādina arī par to, ka kategoriski nepieļaujams ir 

iespējamais paziņojumu un informācijas apmaiņas ar dalībvalstīm satura pārredzamības 

trūkums, jo tas grautu Eiropas Savienības iedzīvotāju tiesības, kas viņiem izriet no 

tiesiskas valsts principa, vai kalpotu par tiešas vai netiešas diskriminācijas pamatojumu 

LES 9. panta nozīmē, un aicina Komisiju: 

 (a) pašai informēt iedzīvotājus pienācīgā, saprotamā un savlaicīgā veidā par apspriešanās 

statusu un par reakciju uz viņu sūdzībām attiecībā uz iespējamiem tiesību 

pārkāpumiem; 

 (b) izteikt juridiski saistoša akta priekšlikumu, kurā būtu precizētas to personu tiesības un 

                                                 
1  OV C 369, 17.12.2011., 15. lpp. 
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pienākumi, kas iesniedz sūdzības, un Komisijas tiesības un pienākumi, lai nodrošinātu 

arī iedzīvotāju tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzības līdzekļa ievērošanu, tostarp 

pirmstiesas stadijā, un garantētu iedzīvotāju tiesību uz labu pārvaldi ievērošanu, kā tas 

ir noteikts Pamattiesību hartas 41. pantā; 

5. atzinīgi vērtē jauno praksi, saskaņā ar kuru Komisija drīkst attiecīgos gadījumos lūgt 

dalībvalstīm iekļaut paskaidrojošus dokumentus, kad tās Komisijai nosūta paziņojumu par 

transponēšanas pasākumiem; tomēr atkārto savu prasību pēc obligātajām atbilstības 

tabulām par direktīvu transponēšanu, kurām vajadzētu būt publiski pieejamām visās 

Eiropas Savienības valodās, un pauž nožēlu par to, ka Normatīvās atbilstības un izpildes 

programma (REFIT) bija Komisijas vienpusēja lēmuma rezultāts, attiecībā uz kuru netika 

rīkots īstens sabiedriskais un parlamentārais dialogs; 

6. pauž nožēlu par to, ka Parlaments, kas kā Eiropas iedzīvotājus nepastarpināti pārstāvoša 

iestāde un tagad arī pilntiesīga likumdevēja iestāde aizvien ciešāk piedalās sūdzību 

izskatīšanas procedūrās, jo īpaši ar parlamentāro jautājumu un Lūgumrakstu komitejas 

darbības starpniecību, joprojām automātiski nesaņem pārredzamu un savlaicīgu 

informāciju par Eiropas Savienības tiesību īstenošanu, kaut arī šāda informācija ir būtiska 

ne tikai, lai uzlabotu pieejamību un juridisko noteiktību no Eiropas iedzīvotāju viedokļa, 

bet arī, lai pieņemtu minētās tiesības uzlabojošus grozījumus; uzskata, ka Eiropas 

Parlamenta un dalībvalstu parlamentu uzlabota saziņa varētu šo problēmu atrisināt; 

mudina ES iestādes sadarboties efektīvāk un lietderīgāk un cer, ka Komisija pārskatītā 

Pamatnolīguma par attiecībām ar Parlamentu klauzulu piemēros labticīgi, ņemot vērā, ka 

tā tajā apņemas darīt pieejamu „Parlamentam kopsavilkuma informāciju par visām 

pienākumu neizpildes procedūrām, sākot no oficiālas brīdinājuma vēstules, tostarp, ja to 

pieprasa, par jautājumiem, uz kuriem attiecas pienākumu neizpildes procedūraˮ; 

7. prasa attiecīgajos ģenerāldirektorātos (IPOL ĢD, EXPO ĢD un Pētniecības ĢD) izveidot 

galveno to Eiropas Savienības tiesību aktu ietekmes ex-post novērtējuma autonomu 

sistēmu, kurus ir pieņēmis Eiropas Parlaments saskaņā ar koplēmuma un parasto 

likumdošanas procedūru, tostarp, sadarbojoties ar dalībvalstu parlamentiem; 

8. uzsver, ka Parlamentam un citām Eiropas Savienības iestādēm vajadzētu pieejamai 

izsmeļošai informācijai par to, kā atsevišķas dalībvalstis piemēro direktīvas, tostarp 

informāciju par nokavētu to transponēšanu attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos; 

9. uzsver, ka attiecībā uz tiesību aktu transponēšanu ir jānodrošina zināma vienveidība, 

neskarot šo tiesību aktu piemērošanai nepieciešamo laiku; 

10. prasa pastiprināt Komisijas, dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu 

sadarbību. 
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