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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē to, ka to pamatoto atzinumu skaits (65), kurus 2016. gadā ir iesnieguši 

dalībvalstu parlamenti, atspoguļo trešos augstākos rādītājus kalendārā gada laikā kopš 

subsidiaritātes kontroles mehānisma ieviešanas Lisabonas līgumā; norāda uz straujo 

pieaugumu (+ 713 %), ņemot vērā astoņus 2015. gadā saņemtos pamatotos atzinumus; 

turklāt atzīst, ka ir ievērojami (no 350 līdz 620) ir palielinājies Komisijas saņemto 

atzinumu skaits politiskā dialoga ietvaros; uzsver, ka šīs tendences ir vērojamas, 

neskatoties uz likumdošanas darba samazināšanos, kas arī liecina par to, ka dalībvalstu 

parlamentu līdzdalība salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir mainījusies; atzinīgi 

vērtē to, ka dalībvalstu parlamenti izrāda izteiktu interesi par lēmumu pieņemšanas 

procesu ES; 

2. atgādina, ka subsidiaritāte ir federāciju pamatprincips, kā arī ir juridiski nedefinēts 

jēdziens, un rezultātā šis princips būtu jāpakļauj politiskai interpretācijai; 

3. uzskata, ka subsidiaritātes principu nevar izmantot, lai ierobežojoši interpretētu 

Savienībai saskaņā ar Līgumiem piešķirtās pilnvaras; 

4. uzskata, ka jebkādām pārdomām par subsidiaritāti un tās kontroli būtu jānotiek saistībā 

ar iedzīvotāju prasību pieaugumu Savienībai risināt nozīmīgas globālas problēmas, cita 

starpā, piemēram, starpkontinentālu finanšu plūsmu, drošības, migrācijas un klimata 

pārmaiņu jomā; 

5. norāda, ka 2016. gadā tika ierosināta trešā (un pirmā pašreizējās Komisijas pilnvaru 

termiņā) „dzeltenās kartītes” procedūra attiecībā uz Darba ņēmēju norīkošanas 

direktīvas pārskatīšanu (Direktīva 96/71/EK); uzsver, ka lielāka informētība par 

dalībvalstu parlamentu lomu un labāka sadarbība starp tiem varētu stiprināt ex ante 

subsidiaritātes uzraudzību; 

6. atzinīgi vērtē to, ka vairākas dalībvalstu parlamentu palātas ir sniegušas pamatotus 

atzinumus (2016. gadā 26 no 41 salīdzinājumā ar astoņiem 2015. gadā); norāda uz 

ievērojamām atšķirībām starp palātām, kas ir aktīvas politiskā dialoga ietvaros un 

saistībā ar pamatotiem atzinumiem; uzsver, ka dalībvalstu parlamentiem joprojām ir 

lielāka interese ietekmēt ES tiesību aktu saturu, nevis norādīt uz gadījumiem, kad varētu 

apspriest, vai ir ievērots subsidiaritātes princips; norāda, ka valstu parlamentu pilnvaras 

novērot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu respektēšanu ietver arī tiesības 

vajadzības gadījumā aicināt Eiropas likumdevēju rīkoties Eiropas līmenī; 

7. atzinīgi vērtē to, ka Parlamentam aizvien biežāk un regulārāk uzņemas sarunu partnera 

un starpnieka lomu starp dalībvalstu parlamentiem attiecībā uz subsidiaritātes un 

proporcionalitātes mehānismiem; uzskata, ka politiska līmeņa dialogs ar valstu 

parlamentiem varētu būt līdzeklis, lai racionalizētu subsidiaritātes un proporcionalitātes 

pārbaudes, labāk risinot likumdošanas priekšlikumu būtību; 

8. atgādina par nepieciešamību uzlabot pastāvošos veidus sadarbībai un izstrādāt 
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risinājumus, lai uzlabotu IPEX platformu izpratnes sekmēšanai par valstu parlamentu 

lomu attiecībā uz subsidiaritātes un proporcionalitātes pārbaudēm, lai palīdzētu šīm 

valstīm efektīvāk izmantot informāciju, kas saņemta saskaņā ar agrīnās brīdināšanas 

sistēmu un veicinātu to sadarbību un koordināciju; 

9. atzinīgi vērtē subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu ES lēmumu 

pieņemšanas pašos pamatos, par ko liecina Komisijas politiskās prioritātes un labāka 

regulējuma pasākumu kopuma pieņemšana; atzinīgi vērtē šā tiesību aktu kopuma 

pieņemšanu, kas nodrošinās, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes principi tiek 

piemēroti integrētākā un vispusīgākā veidā, kas savukārt sekmēs lielāku pārredzamību 

ES lēmumu pieņemšanas procesā; atzinīgi vērtē to, ka Komisija ar Iestāžu nolīgumu par 

labāku regulējumu ir apņēmusies nodrošināt ietekmes novērtējumu sagatavošanu par tās 

leģislatīvajiem un neleģislatīvajiem priekšlikumiem, kas ir pieejami valstu 

parlamentiem; atgādina, ka ar šo nolīgumu ir uzsvērta arī vajadzība pēc lielākas 

pārredzamības likumdošanas procedūrā un ka valstu parlamentiem sniegtajai 

informācijai ir jāļauj tiem pilnībā īstenot to prerogatīvas atbilstīgi Līgumiem; aicina 

Komisiju uzlabot paskaidrojumu rakstu kvalitāti subsidiaritātes aspektā un savu 

iesaistīšanos darbā ar pamatotajiem atzinumiem;  

10. konstatē, ka labākas tiesību aktu izstrādes programma ir ļāvusi Komisijai attīstīt 

spēcīgākus iekšējos instrumentus un procedūras, kuru mērķis ir izvairīties no 

subsidiaritātes principa pārkāpumiem; 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; īpaši uzsver Regulējuma kontroles padomes (RKP) lomu, un atzinīgi 

vērtē to, ka subsidiaritāte un proporcionalitāte tagad ir daļa no šīs padomes veiktās 

kvalitātes pārbaudes; tomēr uzsver, ka varētu vēl vairāk palielināt RKP neatkarību;  

11. atgādina — lai valstu parlamentiem ļautu rūpīgāk piedalīties ES likumdošanas procesā, 

lai uzlabotu agrīnās brīdināšanas sistēmas elastību, īpaši attiecībā uz astoņu nedēļu 

termiņu pamatotu atzinumu iesniegšanai atbilstoši ES līgumos paredzētajiem 

ierobežojumiem, un apsvērtu iespēju šā perioda formālai pagarināšanai, būtu jāgroza 

Līgumi; uzsver arī nepieciešamību turpināt apsvērt mehānisma ieviešanu saskaņā ar 

ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem par to, kā tiek īstenoti Līguma noteikumi 

attiecībā uz dalībvalstu parlamentiem, un to, ka, pamatojoties uz šiem mehānismiem, 

varētu iesniegt pamatotus atzinumus Komisijai nolūkā pozitīvi ietekmēt ES politiku; 

uzskata, ka tas var kļūt par pozitīvu un konstruktīvu instrumentu, ar ko palielināt valstu 

parlamentu iesaistīšanu ES likumdošanas procesā; 

12. pauž neapmierinātību par dažām Komisijas atbildēm valstu parlamentiem gadījumos, 

kad ir izsniegtas dzeltenās kartītes; uzskata, ka Komisijai ir jāsniedz izsmeļošas atbildes 

visos gadījumos, kad valstu parlamentiem rodas jautājumi; uzsver, ka ir svarīgi 

nodrošināt pienācīgus paskaidrojumus par vajadzību pēc likumdošanas iniciatīvas un to 

ietekmi, jo īpaši uz ekonomiku, vidi un sabiedrību, respektējot subsidiaritātes un 

proporcionalitātes principus; 

13. pieņem zināšanai darba grupas izveidi subsidiaritātes un proporcionalitātes jautājumos 

un attiecībā uz iniciatīvu darīt mazāk, bet efektīvāk”; ņem vērā to, ka šī darba grupa 
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kritiski vērtēs visas politikas jomas, lai nodrošinātu, ka ES rīkojas tikai tādos gadījumos, 

kad tās darbība rada pievienoto vērtību; aicina Komisiju precīzāk izklāstīt paredzētās 

pilnvaras un darbības veidu; ar nepacietību gaida darba grupas ziņojumu, kuru ir 

paredzēts pabeigt 2018. gada 15. jūlijā un ar kuru vajadzētu sniegt ieteikumus par to, kā 

Eiropas Savienība varētu labāk ņemt vērā subsidiaritātes un proporcionalitātes principus 

gan attiecībā uz tās pilnvaru paredzēšanu, gan īstenošanu, kā arī lai noteiktu veidus, kā 

labāk iesaistīt vietējās un reģionālās iestādes ES politikas veidošanā; uzskata, ka šī 

iniciatīva var palīdzēt noteikt situācijas, kad konkrētu pasākumu atbilstošāk un 

efektīvāk var veikt Savienības, dalībvalstu vai reģionālās iestādes; pauž cerību, ka 

Komisija ātri īstenos šajā sakarībā iesniegtos priekšlikumus; 

14. mudina dalībvalstu parlamentus sniegt atzinumus par Komisijas priekšlikumiem, kuri 

visi ir pieejami apspriešanai jebkurā laikā Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju 

datubāzē; mudina dalībvalstu un reģionālos parlamentus turpināt attīstīt savas attiecības 

ar Reģionu komiteju, kurai ir ekspertu grupa, kas pārbauda tiesību aktu priekšlikumus, 

ņemot vērā subsidiaritātes un proporcionalitātes principus; uzskata, ka uz parlamentu 

sadarbību balstīts neformāls mehānisms var veicināt politiskā dialoga uzlabošanu ar 

dalībvalstu parlamentiem; 

15. uzsver, ka tiesību aktu pieņemšanai nepieciešama ievērojama vairākuma piekrišana 

Padomē, ko veido visu dalībvalstu valsts ministri, kuriem vajadzētu būt atbildīgiem 

savu dalībvalstu parlamentiem; 

16. atzinīgi vērtē atsauci uz subsidiaritātes principu 2017. gada 25. marta Romas 

deklarācijā; uzskata, ka subsidiaritātei būtu jāpiešķir nozīmīga vieta apsvērumos par ES 

nākotni. 
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