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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka pareiza ES tiesību aktu piemērošana ir būtiska, lai veicinātu un stiprinātu 

savstarpēju uzticēšanos starp publiskajām iestādēm gan ES, gan valstu līmenī, kā arī starp 

iestādēm un iedzīvotājiem, jo gan uzticēšanās, gan juridiskā noteiktība kalpot par pamatu 

labai sadarbībai un ES tiesību aktu efektīvai piemērošanai; uzskata, ka Savienības 

pilsoņiem justos pārliecinātāki par Savienības tiesību aktiem, ja dalībvalstīs tos īsteno 

efektīvā veidā; aicina dalībvalstis pastiprināt centienus, lai efektīvi un laikus transponētu 

un ieviestu ES tiesību aktus; 

2. uzskata, ka pienākuma neizpildes procedūru lielais skaits 2015. gadā liecina, ka nopietns 

ES uzdevums un prioritāte joprojām ir ES tiesību aktu laicīgas un pareizas piemērošanas 

nodrošināšana; 

3. uzskata, ka galvenais priekšnoteikums, lai īstenotu ES politiku, gan fiziskām personām, 

gan uzņēmumiem ir atbilstīgi piemērot ES acquis; tāpēc uzsver Komisijas nodomu 

stiprināt ES tiesību aktu izpildi, pamatojoties uz strukturētām un sistemātiskām 

transponēšanas un atbilstības pārbaudēm attiecībā uz valstu tiesību aktiem; uzsver, ka ir 

svarīgi ievērot kompetences piešķiršanas principu, subsidiaritātes principu un 

proporcionalitātes principu saskaņā ar LES 5. pantu, kā arī principu par vienlīdzību 

likuma priekšā, lai labāk pārraudzītu ES tiesību aktu piemērošanu; norāda, ka ES tiesību 

akti ir demokrātijas īstenošanas procesa rezultāts un ka tie nevar stāties spēkā, neiegūstot 

kvalificētu balsu vairākumu, bet dažos gadījumos pat nepieciešams dalībvalstu vienprātīgs 

balsojums Padomē; atzinīgi vērtē Komisijas praksi pienācīgi ņemt vērā labāka 

likumdošanas procesa principus, kad tā uzrauga ES tiesību aktu piemērošanu dalībvalstīs; 

4. atzīst, ka ES tiesību aktu pareiza īstenošana un piemērošana ir dalībvalstu kompetencē; 

tomēr norāda, ka tas neatbrīvo ES iestādes no to pienākuma ievērot ES primāros tiesību 

aktus, kad tās izstrādā un pieņem ES sekundāros tiesību aktus; 

5. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pārredzamību, ES iestādēm un dalībvalstīm izstrādājot un 

piemērojot tiesību aktus; norāda, ka gan ES tiesību aktu piemērošanas veicināšana, ko 

veic dalībvalstis, gan to pieejamības nodrošināšanas interesēs ES iedzīvotājiem, ES tiesību 

aktiem jābūt skaidriem, saprotamiem, konsekventiem un precīziem, vienlaicīgi ņemot vērā 

ES Tiesas judikatūru, kurā kategoriski prasīts, ka nepieciešama ES normu paredzamība un 

prognozējamība1; 

6. atgādina — kā jau minēts agrāk — ka Eiropas Savienībā, kuras pamatā ir tiesiskuma 

princips un tiesību normu noteiktība un paredzamība, Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir 

tiesības būt informētiem skaidrā, pieejamā, pārredzamā un savlaicīgā veidā, vai ir 

pieņemti valsts tiesību akti nolūkā transponēt ES tiesību aktus un kuri tie ir; 

7. uzsver pārredzamības principu, kurš ir paredzēts ES Līgumos, kā arī ES pilsoņu tiesības 

                                                 
1 Tiesas 2009. gada 10. septembra sspriedums lietā Nr. C-201/08 Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt 

Darmstadt, , ECLI:EU:C:2009:539, 46. punkts. 
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uz tiesiskumu un labu pārvaldību, kā noteikts ES Pamattiesību hartas 41. un 47. pantā, 

ņemot vērā, ka šajos pantos prasīts, lai iedzīvotājiem būtu pienācīga piekļuve to tiesību 

aktu projektiem, kas attiecas uz viņiem; atgādina, ka šīm tiesībām un principiem 

dalībvalstīm arī vajadzētu būt ārkārtīgi svarīgiem, ierosinot tiesību aktu projektu, ar ko 

īsteno ES tiesību aktus; 

8. šajā sakarībā aicina visas ES iestādes, kas iesaistītas likumdošanas procesā uzlabot tiesību 

aktu izstrādes kvalitāti, saskaņā ar apņemšanos, kas pausta labāka regulējuma programmā; 

uzskata, ka 1998. gada Iestāžu nolīgums par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz 

Kopienas tiesību aktu izstrādes kvalitāti būtu atbilstoši jāpielāgo, lai sasniegtu šo mērķi; 

atgādina noteikumu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu, ar kuru 

dalībvalstis aicinātas, ja tās, transponējot ES direktīvas savos tiesību aktos, izvēlas 

pievienot elementus, kas nekādā veidā nav saistīti ar minētajiem Savienības tiesību 

aktiem, lai šie papildinājumi būtu identificējamiem ar transponēšanas aktu vai ar 

saistītajiem dokumentiem; 

9. uzsver sociālo partneru, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un citu ieinteresēto personu 

svarīgo lomu, ziņojot par nepilnībām ES tiesību aktu transponēšanā un piemērošanā 

dalībvalstīs; norāda, ka dalībvalstu iestādes un ES iestādes veicina šo lomu; 

10. uzskata, ka dalībvalstu parlamentu iesaistīšana dialogā par tiesību aktu priekšlikumu 

saturu attiecīgos gadījumos veicinās ES tiesību aktu efektīvu piemērošanu; norāda, ka 

ciešāka attiecīgo valdību uzraudzība no dalībvalstu parlamentu puses, ja šīs valdības ir 

iesaistītas likumdošanas procesā, veicinās efektīvāku ES tiesību aktu piemērošanu, kā to 

paredz Līgumi; tāpēc uzsver, ka ir nepieciešams, lai dalībvalstu parlamentiem ir teikšana 

Eiropas likumdošanas procedūru agrīnajās stadijās, un mudina Eiropas iestādes un 

dalībvalstis uzsākt debates par 1. un 2. protokolu par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas 

Savienībā un par subsidiaritāti un proporcionalitāti, iespējams, apsverot tā dēvētās agrīnās 

brīdināšanas sistēmas pārskatīšanu un nodrošinot labāku dzeltenās kartītes procedūras 

piemērošanu; 

11. mudina uz ciešāku sadarbību un saikņu stiprināšanu starp Eiropas Parlamentu un 

dalībvalstu parlamentiem; atgādina par dalībvalstu parlamentu kontroles funkciju attiecībā 

uz savu valdību iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības Padomē, un 

uzsver, ka nepieciešamas apspriedes un regulāras viedokļu apmaiņas starp Eiropas 

Parlamentu un dalībvalstu parlamentiem, jo īpaši likumdošanas procesa agrīnajos posmos; 

12. mudina Komisiju nodrošināt pilsoņiem integrētu platformu, kas palīdzētu centralizēt 

sūdzības un pārkāpumus, īstenojot ES tiesību aktus; 

13. atgādina, ka dalībvalstu parlamentiem ir jāuzņemas svarīga loma, lai rūpīgi kontrolētu ES 

tiesību aktu pareizu īstenošanu dalībvalstīs; aicina dalībvalstis aktīvi īstenot šo uzdevumu; 

norāda uz dalībvalstu parlamentu lomu, lai izvairītos no pārmērīgas reglamentēšanas 

prakses dalībvalstu līmenī ar ES tiesību aktu starpniecību, tādējādi novēršot pārmērīgu 

regulēšanu un nevajadzīgu administratīvos slogus; sagaida, ka dalībvalstis skaidri norādīs 

un dokumentēs valsts pienākumus, ja tādi tiek pievienoti ES tiesību aktiem īstenošanas 

procesā; pauž bažas par to, ka pārmērīgi dalībvalstu pasākumi, kas papildina ES tiesību 

aktus, nevajadzīgi palielina eiroskepticismu; 

14. atbalsta Komisijas iniciatīvu nodrošināt labākas konsultācijas un palīdzību dalībvalstīm, 
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izmantojot konkrētus instrumentus, lai panāktu labāku ES tiesību īstenošanu; 

15. norāda, ka informācijas apmaiņa un sadarbība starp dalībvalstu parlamentu komitejām, 

kas strādā ar ES, var palīdzēt panākt efektīvus tiesību aktus un būtu jāizmanto arī, lai 

veicinātu ES tiesību aktu efektīvāku piemērošanu dalībvalstīs; atbalsta IPEX platformas 

kā instrumenta izmantošanu savstarpēja informācijas apmaiņai starp dalībvalstu 

parlamentiem un Eiropas Parlamentu; mudina valstu parlamentus aktīvi piedalīties 

regulārās starpparlamentārās komiteju sanāksmēs, ko rīko Eiropas Parlaments; 

16. uzsver, ka Parlamentam vajadzētu uzraudzīt arī to, vai Komisijas piemēro regulējumu tādā 

pašā veidā, kā tas dara attiecībā uz direktīvām; prasa Komisijai nodrošināt, lai dati par 

regulējumu īstenošanu tiek sniegti turpmākajos gada ziņojumos par ES tiesību aktu 

piemērošanas uzraudzību; aicina dalībvalstis iesniegt Komisijai valsts tiesību aktu 

uzskaitījumu, ar kuriem transponē vai īsteno regulējumus, lai nodrošinātu tiesību aktu 

pareizu atbilstību, un norādīt, kuras to daļas izriet no ES tiesību aktiem un kuras daļas ir 

dalībvalsts mēroga papildinājumi; 

17. uzskata, ka Komisijas centieni izdot vadlīnijas ir vērtējami atzinīgi; turklāt atzinīgi vērtē 

dažādus rīkus, ko izmanto Komisija, lai veicinātu atbilstību pirms tā uzsāk pienākumu 

neizpildes procedūras; pauž nožēlu par to, ka pārbaudes par direktīvu pareizu 

transponēšanu dalībvalstīs joprojām ir problēma; mudina dalībvalstis pildīt savu 

apņemšanos kopā ar valsts pasākumiem, ar kuriem transponē direktīvas to tiesību sistēmā, 

sniegt arī skaidrojošus dokumentus, tostarp vajadzības gadījumā atbilstības tabulas; 

18. pauž nožēlu par to, ka joprojām nav pārredzamas un savlaicīgas informācijas par ES 

tiesību normu piemērošanu; atgādina, ka pārskatītajā Pamatnolīgumā par attiecībām starp 

Eiropas Parlamentu un Komisiju, Komisija apņemas, ka tā „dara 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 procedūra”, un sagaida, lai šis noteikums tiktu godprātīgi piemērots 

praksē; 

19. atzinīgi vērtē pastāvīgo dialogu starp Komisiju un dalībvalstīm, lai stiprinātu ES tiesību 

aktu izpildi, izmantojot strukturētu un sistemātisku pieeju; 

20. atgādina, ka Eiropas integrācija ir atkarīga arī no tā, cik lielā mērā ES politikas ir iekļautas 

tiesību aktos un dalībvalstis tās piemēro; šajā sakarībā atgādina LESD 197. pantu, kurā 

noteikts, ka „Savienības tiesību aktu efektīvu īstenošanu dalībvalstīs, kas nepieciešams 

Savienības pareizas darbības nodrošināšanai, uzskata par vispārsvarīgu jautājumu”. 
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