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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1.  atzinīgi vērtē labāka regulējuma pasākumu paketi, kas pieņemta 2015. gada 19. maijā ar 

mērķi panākt, ka ES tiesību akti labāk atbilst iedzīvotāju interesēm; atzinīgi vērtē arī to, ka 

labāka regulējuma paketē iekļauts plašāks skaidrojums par to, kā nodrošina leģislatīva 

akta priekšlikuma atbilstību juridiskajai prasībai ievērot subsidiaritāti un proporcionalitāti; 

tomēr uzskata, ka ir vajadzīgi konkrēti un vienkāršāki kritēriji, uz kuru pamata profilakses 

nolūkā pastāvīgi pārbaudīt ES tiesību aktu subsidiaritāti un proporcionalitāti un konstatēt 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principu pārkāpumus; 

2. iestājas par spēcīgāku un efektīvāku ES; taču uzsver, ka labāka regulējuma pasākumu 

pakete ir jāizmanto, lai veidotu labi izstrādātus tiesību aktus jomās, kur īstu progresu un 

pievienoto vērtību vislabāk var gūt tieši Eiropas līmenī, un ka tai nevajadzētu novest pie 

Eiropas līmeņa rīcības nepietiekamības; 

3. atgādina, ka visiem Komisijas priekšlikumiem ir pievienots paskaidrojuma raksts, kurā 

cita starpā izklāstīts, kā attiecīgā iniciatīva atbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principam; 

4. stingri uzsver, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes principa ievērošanas nodrošināšanā 

un pārskatatbildības sekmēšanā izšķirīgi svarīgs instruments ir ietekmes novērtējumi; 

mudina Komisiju ietekmes novērtējumos, ko veic saskaņā ar labāka regulējuma 

vadlīnijām, vairāk pievērsties subsidiaritātei un proporcionalitātei; 

5. uzsver, ka tiesību aktu pieņemšanai nepieciešama liela vairākuma piekrišana Padomē, ko 

veido visu dalībvalstu valsts ministri, kuri ir politiski atbildīgi attiecīgo valstu 

parlamentiem, un ka tas ir vēl viens veids, kā pilnībā ievērot subsidiaritātes principu; 

6. konstatē, ka 2014. gadā ir samazinājies no valstu parlamentiem saņemto pamatoto 

atzinumu skaits; pieņem zināšanai Komisijas viedokli, ka iemesls tam varētu būt 

Komisijas ierosināto tiesību aktu priekšlikumu skaita sarukums, nevis valstu parlamentu 

intereses samazināšanās (jo salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu skaitu pamatoto 

atzinumu skaits proporcionāli ir palicis nemainīgs), lai gan to varbūt var skaidrot arī ar to, 

ka subsidiaritātes neievērošana ir reta problēma; tomēr mudina valstu parlamentus aktīvāk 

iesaistīties Eiropas diskusijās un ciešāk sadarboties citam ar citu; aicina Komisiju uzlabot 

paskaidrojumu rakstu kvalitāti subsidiaritātes aspektā un savu iesaistīšanos darbā ar 

pamatotajiem atzinumiem; 

7. atzīmē arī, ka 2014. gadā pamatotus atzinumus iesniedza tikai 15 parlamenti un ka 

salīdzinājumā ar 2013. gadu 41 parlamenta vidū iesaistīšanās līmenis ir krities par 

aptuveni 50 %; 

8. atzinīgi vērtē to, ka 2014. gadā visas ES iestādes aktīvi nodrošināja Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantā paredzētā subsidiaritātes un proporcionalitātes principa kontroli; 

atzinīgi vērtē to, ka tika uzlabots Komisijas un valstu parlamentu politiskais dialogs, cita 

starpā arī ar dažādām komisāru vizītēm valstu parlamentos; 
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9. taču norāda, ka vairākumu valstu parlamentu iesniegto pamatoto atzinumu iesniedza vien 

daži parlamenti; mudina pārējos parlamentus vairāk iesaistīties Eiropas diskusijās; 

10. tomēr uzskata, ka ir svarīgi atbalstīt valstu un reģionālos parlamentus ar rīkiem, kas dod 

iespēju apmainīties ar informāciju, piemēram, izveidojot IT platformu, kurai varētu 

piekļūt ES iedzīvotāji; jo īpaši ņemot vērā to, ka proporcionāli Komisijas priekšlikumu 

skaitam no valstu parlamentiem saņemto pamatoto atzinumu skaits 2014. gadā nemainījās, 

uzsver, ka būtu jāizstrādā mehānisms, kas uzlabotu valstu parlamentu dalību ES 

likumdošanas procesā, lai gan ir pilnībā jāievēro katras iestādes kompetences un 

subsidiaritātes princips; 

11. attiecīgi mudina izmantot parlamentāro sadarbību, lai stiprinātu valstu parlamentu lomu 

ES likumdošanas procesā; uzsver, cik svarīgi ir labāk izmantot valstu parlamentiem 

pieejamos starpparlamentāros rīkus, piemēram, Eiropas lietu komiteju konferenci, Eiropas 

Parlamenta rīkotās starpparlamentārās sanāksmes un stapparlamentāro konferenci par 

kopējo ārpolitiku un drošības politiku un kopējo drošības un aizsardzības politiku; 

12. tāpēc uzskata, ka ir svarīgi palielināt valstu parlamentu informētību par to īpašo lomu 

Eiropas lēmumu pieņemšanā un vairāk sekmēt IPEX izmantošanu, jo tā atvieglo 

informācijas apmaiņu; atgādina, ka informācijas avots varētu būt Komisijas regulāri 

rīkotās sabiedriskās apspriešanas, taču valstu parlamentu deputāti tās lielākoties 

neizmanto; 

13. aicina valstu parlamentus un Eiropas Parlamentu efektīvāk sadarboties, tostarp — veidojot 

neformālus EP deputātu un valstu parlamentu deputātu kontaktus konkrētās politikas 

jomās; 

14. ņem vērā vairāku valstu parlamentu izteikto prasību pagarināt astoņu nedēļu periodu, kura 

laikā tie var iesniegt pamatotu atzinumu saskaņā ar Protokola par subsidiaritātes principa 

un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantu; uzskata, ka valstu un reģionālajiem 

parlamentiem doto astoņu nedēļu periodu vajadzētu interpretēt relatīvi brīvi, lai sekmētu 

valstu parlamentu aktīvāku dalību Eiropas diskusijās; uzskata, ka kopš Lisabonas līguma 

pieņemšanas valstu parlamentu iesaistīšanās ES lietās ir ievērojami attīstījusies, tostarp — 

ar regulāru sadarbību ar citiem valstu parlamentiem; uzstājīgi mudina valstu parlamentus 

pilnībā izmantot lomu, ko tiem piešķīruši esošie Līgumi; 

15. atgādina, ka papildus tam valstu parlamenti jautājumus par subsidiaritāti var iesniegt 

jebkurā brīdī konsultāciju procedūras gaitā, kā arī politiskajā dialogā, iesniedzot atzinumu 

Komisijai; 

16. uzskata, ka Komisijai vajadzētu sniegt atbilstošu atbildi vairāku valstu parlamentu prasībai 

nostiprināt subsidiaritātes kontroles procedūru; iesaka plašāk izmantot valstu parlamentu 

pārstāvju tīklu, lai palielinātu informētību par subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principu un uzlabotu IPEX darbību; atbalsta vairāku valstu parlamentu prasību tiem 

piešķirt svarīgāku lomu, ierosinot, ka Komisijai vajadzētu atbildēt valstu parlamentiem, 

kas sākuši dzeltenās kartītes procedūru; taču uzskata, ka būtu lietderīgi uzzināt Komisijas 

viedokli par zaļās kartītes ideju. 
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