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Temats: Pamatnostādnes par pilsoņu grupu pieprasījumu apstrādi (nolūkā pārbaudīt 

Eiropas politisko partiju vai Eiropas politisko fondu atbilstību vērtībām, uz 
kuru pamata ir dibināta Savienība)

Reglamenta 235. panta 3. punkts:

Konstitucionālo jautājumu komiteja

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 10. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 224. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu 
un finansēšanu 10. panta 3. punkta pirmo daļu1,

– ņemot vērā Reglamenta 235. panta 3. punkta septīto daļu,

2020. gada 19. februārī noteica un apstiprināja šīs pamatnostādnes par to, kā apstrādājami 
pilsoņu grupu pamatoti pieprasījumi, kuros Parlaments aicināts lūgt Eiropas politisko partiju 
un Eiropas politisko fondu iestādei pārbaudīt, vai reģistrēta Eiropas politiskā partija vai 
reģistrēts Eiropas politiskais fonds ievēro attiecīgi Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 
3. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētos nosacījumus, 
proti, to, kā tiek ievērotas vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība, kā noteikts LES 
2. pantā.

1 OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.
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Vispārīgie principi

Komiteja izskata tikai pamatotus pieprasījumus, kuru pieņemamību saskaņā ar Reglamenta 
235. panta 3. punktu ir pārbaudījis priekšsēdētājs. Šis lēmums par pieņemamību ir 
priekšsēdētāja ekskluzīvā kompetencē, kurš cita starpā pārbauda, vai, pirmkārt, pieprasījumu 
ir fiziski parakstījušas vismaz 50 identificējamas fiziskas personas, kas konkrētajā brīdī nav 
Eiropas Parlamenta deputāti, un, otrkārt, vai pieprasījumam ir pievienoti faktiski pierādījumi. 

Lai pamatotu pieprasījumu varētu sekmīgi izskatīt, komitejas sekretariāts aicinās pieteikuma 
iesniedzējus norādīt pilsoņu grupas kontaktpersonu.

Procedūra

 Sekretariāta līmenī

Pēc pieņemama pieprasījuma saņemšanas no priekšsēdētāja komitejas sekretariāts analizēs 
minēto pieprasījumu un divu nedēļu laikā sagatavos lietu koordinatoru vajadzībām.

Šo lietu pārsūtīs arī visiem komitejas pilntiesīgajiem locekļiem un aizstājējiem. 

 Koordinatoru līmenī

Koordinatori komitejai sniegs ieteikumu par to, vai procedūru slēgt vai arī pilsoņu grupas 
pieprasījumu iesniegt Parlamentam. Šajā kontekstā koordinatoriem jo īpaši jānovērtē, vai 
pilsoņu sniegtie faktiskie pierādījumi par to, ka attiecīgā Eiropas politiskā partija vai Eiropas 
politiskais fonds neievēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 3. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā un 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētos nosacījumus pamato pieprasījuma 
iesniegšanu Parlamentam vai tomēr nē.

 Komitejas līmenī

Koordinatoru ieteikumu iekļaus komitejas darba kārtībā savlaicīgi pirms Reglamenta 
235. panta 3. punkta trešajā daļā noteiktā četru mēnešu termiņa beigām.

Pēc koordinatoru ieteikuma Komiteja var rīkot debates par pilsoņu grupas pieprasījumu.

Komiteja ar savu locekļu vairākumu, kam jāpārstāv vismaz trīs politiskās grupas, nolems, vai 
pilsoņu grupas pieprasījums nosūtāms priekšsēdētājam iesniegšanai Parlamentam. Ja šis 
vairākums netiks sasniegts, procedūra tiks uzskatīta par slēgtu.

Pilsoņu grupas kontaktpersonu rakstiski informēs par komitejas lēmumu.

 Paziņošana priekšsēdētājam

Komitejas priekšsēdētājs vēstulē informē Parlamenta priekšsēdētāju par komitejas lēmumu.


