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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs 

(2015/2041(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā 2014. gada 15. aprīļa lēmumu par grozījumu izdarīšanu iestāžu nolīgumā 

par Pārredzamības reģistru1 (ES lobistu reģistrs), 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 25. novembra lēmumu netikties ar nereģistrētiem 

lobistiem un publicēt informāciju par lobēšanas sanāksmēm, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Starptautiskās 

tirdzniecības komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Vides, sabiedrības veselības un 

pārtikas nekaitīguma komitejas, Juridiskās komitejas, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu komitejas atzinumus (A8-0000/2015), 

A. tā kā Savienība „ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot vienlīdzīgu 

attieksmi savās iestādēs” (Līguma par Eiropas Savienību 9. pants), un tā kā „katram 

pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē” un „lēmumus pieņem 

iespējami atklāti, un tie cik iespējams ir tuvināti pilsoņiem” (10. panta 3. punkts); 

B. tā kā lielākajā daļā jomu ES iestāžu darbības pārredzamība, atbildība un godīgums jau ir 

labāk nodrošināts nekā valstu un reģionālajās politiskajās iestādēs; 

C. tā kā ES ir attālinātāka no tās iedzīvotājiem, ES iestādēm ir jācenšas nodrošināt 

augstākos iespējamos pārredzamības, atbildības un godīguma standartus; 

D. tā kā nepārredzama un vienpusēja lobēšana ir nopietns drauds politikas izstrādei un 

sabiedrības interesēm, 

Dokumentācijas par ietekmi uz likumdošanu ieviešana, padarot lobistu reģistru obligātu 

1. uzskata, ka Komisijai, Parlamentam un Padomei viss lobistu/interešu pārstāvju 

ieguldījums politikas, tiesību aktu un grozījumu projektos būtu jāreģistrē un jāpublisko 

kā dokumentācija par ietekmi uz likumdošanu; iesaka šo dokumentāciju par ietekmi uz 

likumdošanu veidot no veidlapām, kas ir pievienotas ziņojumiem un kurās ir aprakstīti 

visi lobisti, ar kuriem attiecībā uz konkrēto lietu atbildīgās personas ir tikušās katra 

ziņojuma sagatavošanas laikā, un otru dokumentu, kurā ir uzskaitīti visi saņemtie 

rakstiskie ierosinājumi; 

2. prasa Komisijai paplašināt un uzlabot esošo iniciatīvu, kā izklāstīts tās 2014. gada 

25. novembra lēmumā par informācijas publicēšanu attiecībā uz Komisijas locekļu 

tikšanos ar organizācijām vai pašnodarbinātām personām; uzskata, ka tikšanās datu 

reģistrēšana būtu jāpaplašina, piemērojot to arī visām personām, kas ir iesaistītas ES 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0376.  
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politikas veidošanas procesā; 

3. prasa Komisijai nodrošināt, lai visa informācija par lobēšanas ietekmi būtu sabiedrībai 

viegli pieejama vienā centralizētā tiešsaistes datubāzē; 

4. uzskata, ka tiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri ir ieceltie referenti vai komiteju 

priekšsēdētāji, ir īpaša atbildība nodrošināt pārredzamību attiecībā uz viņu saziņu ar 

lobistiem, jo šiem deputātiem ir liela nozīme ES likumdošanā; 

5. iesaka veikt grozījumus rīcības kodeksā, lai referentiem un komiteju priekšsēdētājiem 

būtu pienākums īstenot vienotu praksi attiecībā uz tikšanos ar reģistrētiem lobistiem un 

informācijas publicēšanu tiešsaistē par šāda veida tikšanos un lai referentiem būtu 

pienākums publicēt dokumentāciju par ietekmi uz likumdošanu; 

6. uzskata, ka grozījumā būtu jānosaka obligāta aktuālās informācijas sniegšana par 

lobēšanas izdevumiem; 

7. atkārtoti uzsver, ka jau ilgstoši aicina ar tiesību aktu nostiprināt ES lobistu reģistru, lai 

novērstu visas tiesiskās nepilnības un izveidotu pilnīgi obligātu reģistru visiem 

lobistiem; uzskata, ka šā tiesību akta priekšlikumā varētu ņemt vērā rezultātu, kas ir 

panākts ar izmaiņām iestāžu nolīgumā un Parlamenta rīcības kodeksā; 

8. atkārtoti aicina Padomi pievienoties lobistu reģistram pēc iespējas drīzāk; 

Pārredzamība, atbildība un godīgums saziņā ar lobistiem 

9. uzskata, ka galvenais turpmāko ES tiesību aktu elements ir lobēšanas pārredzamība, ko 

lobisti nodrošina, sniedzot ikmēneša pārskatus par savām sanāksmēm; 

10. uzskata, ka rīcības kodeksa b) punktā minētās „neatbilstošas rīcības” interpretācijā būtu 

jāiekļauj oficiālu ielūgumu uz uzklausīšanām un komitejām noraidīšana bez pietiekama 

pamatojuma; 

11. uzstāj, ka reģistrētiem juridiskajiem birojiem būtu jānorāda lobistu reģistrā visi klienti, 

kuru vārdā tie veic reģistrējamas darbības; 

12. prasa Prezidijam ierobežot Parlamenta telpu pieejamību nereģistrētām organizācijām 

vai personām, ieviešot noteikumu, ka visiem Parlamenta telpu apmeklētājiem ir 

jāparaksta deklarācija, ka viņi nav lobisti, uz kuriem attiecas reģistra darbības jomas, vai 

citādi jādeklarē sava reģistrācija; 

13. uzskata, ka ir nepieciešams steidzami ieviest atbilstošu sistēmu iesniegtās informācijas 

pārraudzībai, lai nodrošinātu, ka reģistrētāju sniegtā informācija ir svarīga, precīza, 

aktuāla un vispusīga; 

14. uzskata, ka katru gadu jāpārbauda vismaz 5 % deklarāciju; 

15. uzskata, ka valstu, reģionālo un vietējo valdību pārstāvji nebūtu jāiekļauj ES lobistu 

reģistrā, ja viņiem ir savs obligātais lobistu reģistrs un ja šie pārstāvji nav personas ar 

privātām vai korporatīvām interesēm; 
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Godīguma aizsargāšana no interešu konfliktiem 

16. uzskata, ka padomdevējas komitejā, kuru veido Eiropas Parlamenta deputāti, 

vairākumam locekļu vajadzētu būt ārēji izvēlētiem, un viņiem jābūt kvalificētiem 

speciālistiem ētikas reglamentēšanas jomā; komitejas locekļi būtu jāizvēlas, rīkojot 

atklātu konkursu, un komitejā jāiekļauj pilsoniskās sabiedrības pārstāvji; 

17. uzskata, ka rīcības kodekss būtu jāgroza, nodrošinot iespējas paplašinātajai 

padomdevējas komitejai pieņemt galīgos lēmumus priekšsēdētāja vietā; 

18. uzskata, ka Reglaments būtu jāgroza attiecībā uz deputātu finansiālo interešu 

deklarācijām, uzdodot padomdevējas komitejai un saistītajām pārvaldes iestādēm veikt 

faktu pārbaudes un nodrošināt tām pilnvaras nepieciešamības gadījumā pieprasīt sniegt 

pierādījumus; 

19. uzskata, ka deputātu rīcības kodeksa 3. pants būtu jāgroza, tajā iekļaujot skaidru 

aizliegumu deputātiem ieņemt papildu amatu vai veikt citu apmaksātu darbu, kas var 

izraisīt interešu konfliktu; 

20. uzskata, ka Parlamenta izmaksātā deputātu atlīdzība būtu jāsamazina par pusi no 

summas, ko deputāti nopelna algotas vai pašnodarbinātas personas statusā par jebkādu 

ārēju darbību, kas tiek veikta vienlaikus ar deputātu pienākumiem Eiropas Parlamentā; 

Nogaidīšanas periods, lai nodrošinātu godīgumu starp amatpersonām un darbiniekiem 

21. uzskata, ka rīcības kodekss būtu jāgroza, paredzot trīs gadus ilgu nogaidīšanas periodu, 

kura laikā deputāti nedrīkst iesaistīties lobēšanas darbībās attiecībā uz jomu, kurā tie 

veic savus parlamentāros pienākumus; 

22. uzskata, ka attiecībā uz Komisijas locekļiem nogaidīšanas periods būtu jāpalielina līdz 

trim gadiem un ka divu gadu nogaidīšanas periods būtu jāpiemēro arī visiem Komisijas 

darbiniekiem, kas ir iesaistīti ES tiesību aktu vai līgumu sagatavošanā vai īstenošanā, 

tostarp līgumdarbiniekiem; 

Līdzsvarots ekspertu grupu sastāvs 

23. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt turpmākus pasākumus saistībā ar Ombuda 

ieteikumiem novērst interešu konfliktus ekspertu grupās; 

24. atbalsta Ombuda aicinājumu iestāšanos lobistu reģistrā noteikt kā prasību iecelšanai 

ekspertu grupās, ja attiecīgie locekļi nav valdības amatpersonas un ja visi viņu ienākumi 

vai liela daļa no tiem netiek iegūti no valsts iestādēm, piemēram, universitātēm; 

Godīguma nodrošināšana, neatkarīgi kontrolējot Eiropas politisko partiju finansējumu 

25. uzskata, ka Parlamenta veiktā Eiropas politisko partiju finansējuma kontrole ir 

nevajadzīgs interešu konflikts; 

26. prasa Eiropas politisko partiju finansējuma kontroli uzticēt neitrālai iestādei; 

Mērķa īstenošana par pilnīgu piekļuvi dokumentiem  
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27. prasa nodrošināt, lai iedzīvotājiem, pieprasot informāciju, būtu tādas pašas pārsūdzības 

tiesības, kā pieprasot īpašus dokumentus; 

28. uzskata, ka Parlamentam ir jākļūst par paraugu un tiešsaistes reģistrā jāuzskaita visi 

pieejamie dokumenti, un aicina Komisiju un Padomi sekot šim paraugam attiecībā uz 

visiem saviem dokumentiem; 

29. uzskata, ka Regula (EK) Nr. 1049/2001 būtu steidzami jāatjaunina, kā noteikts 

Lisabonas līgumā, paplašinot tās darbības jomu, lai tajā būtu iekļautas visas ES iestādes, 

struktūras, biroji un aģentūras, kurām tā pašlaik netiek piemērota, piemēram, 

Eiropadome, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Tiesa, Eiropols un Eurojust; 

30. pieprasa, lai Komisija pārliecinās, ka dalībniekiem, kas nav no ES dalībvalstīm un 

saņem ES finansējumu, par šāda finansējuma izlietošanu ir tāda pati atbildība kā ES 

iestādēm; 

31. uzskata, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 Parlamenta tiesības piekļūt citu ES 

iestāžu dokumentiem nekad nevajadzētu uzskatīt par mazāk svarīgām nekā atsevišķu 

pilsoņu tiesībām; 

Pārredzamība, lai likumdošanas procesā nodrošinātu atbildību 

32. pauž nožēlu, ka pārredzamības trūkums Padomē neļauj pilsoņiem un valstu 

parlamentiem saukt valdību pie atbildības, jo trūkst informācijas par atsevišķu 

dalībvalstu nostāju; 

33. tādēļ uzskata, ka sagatavošanās sanāksmēm Padomē vajadzētu būt tikpat publiskām kā 

Parlamenta komiteju sanāksmēm; 

34. uzskata, ka Parlamenta komiteju priekšsēdētājiem būtu proaktīvi jāpublicē protokoli un 

visi trialogos izmantotie dokumenti; 

35. aicina Padomes prezidentūru visus trialoga dokumentus iekļaut dokumentu reģistrā, lai 

nodrošinātu to pieejamību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001; 

ES ārējās pārstāvības un sarunu pārredzamība 

36. uzskata, ka deputātiem būtu jāsniedz piekļuve visiem Komisijas dokumentiem un, ja 

nepieciešams, izņēmuma apstākļos arī lasītavā; 

37. uzskata par nepieņemamu to, ka Parlamentam ir ierobežotāka vai mazāk atklāta 

piekļuve tirdzniecības sarunu dokumentiem nekā dažiem valstu parlamentu deputātiem; 

38. aicina Komisiju īstenot visus Ombuda ieteikumus, lai tirdzniecības sarunās nodrošinātu 

lielāku pārredzamību; 

39. atzīst, ka tirdzniecības sarunu pārredzamība ir uzlabojusies, taču uzskata, ka šie 

uzlabojumi attiecībā uz TTIP būtu jāpiemēro visām tirdzniecības sarunām; 

40. uzskata, ka, Komisijai iesaistoties tirdzniecības sarunās, tai pirms katras sarunu kārtas 

būtu jāpublicē sarunu mandāti, visas sarunās paustās nostājas, visi pieprasījumi un 
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piedāvājumi un visi konsolidētie sarunu tekstu projekti, lai Eiropas Parlaments un valstu 

parlamenti, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas un plašāka sabiedrība varētu šajā 

saistībā sniegt ieteikumus, pirms sarunas ir slēgtas komentāriem un nolīgums tiek 

iesniegts ratificēšanai; 

41. aicina Komisiju sagatavot priekšlikumu par iestāžu nolīgumu, lai šos principus 

kodificētu attiecībā uz visām tirdzniecības sarunām; 

Ekonomiskās pārvaldības pārredzamība un atbildība eurozonā 

42. uzskata, ka lēmumiem, kas tiek pieņemti vai sagatavoti Eurogrupā, Ekonomikas un 

finanšu komitejā, „neoficiālās” ECOFIN padomes sanāksmēs un Eurosamitos, jākļūst 

pārredzamiem un atbildīgiem, tostarp publicējot protokolus; 

Ziņotāju aizsardzība un korupcijas apkarošana 

43. pauž nožēlu par Ombuda konstatējumu, ka lielākā daļā ES iestāžu vēl nav atbilstoši 

īstenojušas noteikumus ziņotāju aizsardzībai; norāda, ka pašlaik šādus noteikumus ir 

pieņēmusi tikai Komisija, Ombuds un Revīzijas palāta; 

44. uzskata, ka efektīva ziņotāju aizsardzība ir svarīgs ierocis korupcijas apkarošanā, un 

tādēļ atkārtoti aicina Komisiju sagatavot ziņotāju aizsardzības direktīvu, tajā iekļaujot 

minimālos Eiropas līmeņa aizsardzības standartus; 

45. uzskata, ka pašlaik notiekošajā ES vēlēšanu tiesību aktu pārskatā būtu jāiekļauj 

noteikums, ka personas, kuru vaina ir pierādīta korupcijā pret ES finanšu interesēm vai 

dalībvalstīs, nedrīkst kandidēt vēlēšanās nākamajos divos Eiropas Parlamenta 

sasaukuma termiņos; 

46. uzskata, ka personām vai uzņēmumiem, ko vada personas, kuru vaina ir pierādīta 

korupcijā Eiropas Savienībā, vai kurām šie uzņēmumi pieder, vismaz trīs gadus būtu 

jāaizliedz slēgt iepirkuma līgumi ar Eiropas Savienību vai saņemt ES finansējumu; 

Komisijas un tās aģentūru parlamentārās atbildības stiprināšana 

47. aicina Komisiju izstrādāt pamata regulējumu par visām ES aģentūrām, ar kuru saskaņā 

Parlamentam tiks piešķirtas pilnvaras piedalīties koplēmumā par šādu aģentūru vadītāju 

iecelšanu vai atlaišanu un tiesības nepastarpināti uzdot viņiem jautājumus un viņus 

uzklausīt; 

48. atbalsta valstu parlamentus, kas aicina Komisijas locekļus, lai viņiem uzdotu 

jautājumus; 

49. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 
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PASKAIDROJUMS 

Attālinātība no pilsoņiem prasa augstākos pārredzamības, atbildības un godīguma 

standartus 

ES iestādes ir pārredzamākas, atbildīgākas un saprotamākas nekā lielākā daļa citu valsts vai 

reģionālo politisko iestāžu Eiropā. Tīmeklī iedzīvotāji var straumēšanas režīmā skatīties 

gandrīz visas komiteju sanāksmes: tā ir pārredzamība, kas pašlaik nepastāv lielākajā daļā 

dalībvalstu parlamentu. Eiropas Komisija ir atvērta pārvaldes iestāde, kas ir daudz 

pārredzamāka un pieejamāka nekā iestādes lielākajā daļā dalībvalstu. Tomēr vairāku iemeslu 

dēļ politiskā darbība Briselē ir attālinātāka no iedzīvotājiem visā Eiropas Savienībā. Eurostat 

2014. gada aptaujā noskaidrots, ka kopumā ES iestādēm uzticas 42 % iedzīvotāju. Šis rādītājs 

ir lielāks nekā pagājušogad, taču, salīdzinot ar citu gadu datiem, tas ir zems: 2002. gadā 

uzticības līmenis bija 59 %. Lielākajā daļā dalībvalstu (20 dalībvalstīs) iedzīvotāji pašlaik 

vairāk uzticas valsts iestādēm. Tikai astoņās valstīs iedzīvotāji vairāk uzticas ES iestādēm, 

nevis valsts iestādēm. 

Vietējā un valsts līmeņa politika ir pietuvinātāka iedzīvotājiem: plašsaziņas līdzekļi par to 

ziņo vairāk, iedzīvotājiem ir personīgāks kontakts ar politiskajiem pārstāvjiem, problēmas 

reizēm šķiet mazāk abstraktas un valsts un vietējā līmeņa politikā valoda parasti nav šķērslis. 

Tomēr papildus šīm samērā strukturālajām atšķirībām ES politika daudziem iedzīvotājiem 

šķiet attālinātāka, jo viņiem liekas, ka pilsoņu ietekme uz to ir neliela. Turklāt — un tas ir vēl 

satraucošāk — Eiropas Savienība dažreiz tiek uztverta kā savienība, kas strādā lobistu, nevis 

Eiropas iedzīvotāju labā. Briselē ir vairāk aktīvu lobistu nekā Vašingtonā. Pētījumā ir 

secināts, ka pastāv milzīga nelīdzsvarotība saistībā ar piekļuvi ES lēmumu pieņēmējiem un 

ietekmi uz viņiem: spēcīgas uzņēmējdarbības intereses dominē pār vājākām sabiedrības 

interesēm. Lai samazinātu šo šķietamo attālinātību, šajā ziņojumā tiek ierosināta trīspusēja 

pieeja: ES iestādēm ir jāuzlabo pārredzamība, atbildība un godīgums un šajās jomās jānosaka 

augstākie iespējamie standarti. 

Godīgums ir taisnīga un līdzvērtīga attieksme pret pilsoņu interesēm 

Lisabonas līgums nodrošina, ka „Savienība ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu 

paužot vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs” (9. pants) un ka „katram pilsonim ir tiesības 

piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē”. Tomēr realitāte ir atšķirīga — spēcīgu lobistu 

priviliģētā piekļuve ES lēmumu pieņēmējiem ievērojami kontrastē ar vienlīdzīgu attieksmi 

pret pilsoņu interesēm. Personas, kam ir vairāk naudas un varas, var viegli panākt salīdzinoši 

lielāku ietekmi. Lai novērstu šo nepilnību, ES iestādēm ir jāpalielina savs godīgums. 

Godīgums nozīmē, ka lēmumu pieņemšanas procesā pilsoņiem tiek piešķirta vienlīdzīga 

piekļuves un svarīgums. Īpašu interešu apmierināšana sabiedrības interešu vietā ir pretrunā 

godīgumam. Šā ziņojuma mērķis ir veicināt ekonomiskās un politiskās varas nošķiršanu. Tas 

ir izdevīgi arī lielākajai daļai mazo un vidējo uzņēmumu Eiropā. Ja starptautiski uzņēmumi 

diktē noteikumus, mazie uzņēmumi nevar attīstīties. 
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Pilsoņu iespēju paplašināšana, nodrošinot piekļuvi informācijai un dokumentiem 

Lai ES politikā ieviestu godīgumu, jāievēro LESD 10. panta 3. punktā sniegtie norādījumi un 

prasības: „Lēmumus pieņem iespējami atklāti, un tie cik iespējams ir tuvināti pilsoņiem.” 

Tādēļ mēs uzskatām, ka pārredzamība nozīmē savlaicīgi sniegt pilsoņiem visu attiecīgo 

informāciju, lai novērstu iespējamo informētības plaisu starp pilsoņiem un lobistiem, kā arī 

starp tiem, kuri pārstāv konkrētas uzņēmējdarbības intereses, un tiem, kuri pārstāv 

vispārīgākas sabiedrības intereses. Līgumu teksts un būtība paredz, ka īpaša uzmanība 

jāpievērš tam, kad tiek sniegta piekļuve informācijai. Lēmumu pieņemšana „cik iespējams 

tuvināti pilsoņiem” nozīmē, ka pirms lēmumu pieņemšanas pilsoņiem vajadzētu tikt 

nodrošinātam pietiekami ilgam laika periodam, lai informāciju izprastu. Turklāt jautājums par 

vienlīdzību starp pilsoņiem ar laiku tiks atrisināts. Tā kā lēmumu pieņemšana parasti ir 

pastāvīgs process, ir svarīgi saņemt piekļuvi dokumentiem un informācijai, pirms tiek 

pieņemti lēmumi. Atšķirīga attieksme pret izveicīgiem un profesionāliem dalībniekiem, no 

vienas puses, un pilsoņiem vai pat Parlamenta deputātiem, no otras puses, ir pretrunā 

līgumiem un mazina godīgumu. Tādēļ nav pieņemami dažu priviliģētu personu grupā izplatīt 

slepenus un neoficiālus dokumentus. Līgumos ir pieprasīts skaidrs nodalījums — dokumenti 

ir publiski vai īpaši klasificēti. Tas nozīmē, ka visai lobistiem pieejamajai informācijai jābūt 

publiski pieejamai visai sabiedrībai. 

ES tiesību aktu izstrādāšanas process ir būtisks, lai uzlabotu pārredzamību Eiropas Savienībā. 

Sabiedrībai ir tiesības zināt, kas ir ietekmējis tiesību aktu izstrādi. Lai nodrošinātu lielāku 

pārredzamību Eiropas Savienības likumdošanā, ir svarīgi ieviest dokumentāciju par ietekmi 

uz likumdošanu. Tajā tiek reģistrēta dažādu interešu grupu ietekme uz katru tiesību aktu, un tā 

ļauj novērtēt iespējamo ietekmes nevienlīdzību. Turklāt, jo vairāk saistītās informācijas par 

sanāksmēm un ietekmi ir pieejama reāllaikā, jo labāk var novērst nelīdzsvarotību pirms 

tiesību aktu pieņemšanas. Politikas departamenta pētījumā „Īpašo interešu pārstāvības 

institucionālie un konstitucionālie aspekti”, kas ir iesniegts Konstitucionālo jautājumu 

komitejai, ir ieteikts apsvērt šādas dokumentācijas ieviešanu. 

ES iestāžu atbildības nodrošināšana, izmantojot pārredzamību 

Skandāli, piemēram, saistībā ar maksāšanu par grozījumu veikšanu, bija iemesls jaunu 

noteikumu pieņemšanai, lai aizsargātu ES politikas godīgumu. Līgumos ir noteiktas prasības 

visu iestāžu darbam: „veicot uzdevumus, Savienības iestādes un struktūras saņem atvērtas, 

efektīvas un neatkarīgas Eiropas administrācijas atbalstu” (LESD 298. panta 1. punkts). 

Atbildību var panākt, tikai ieviešot noteikumus, kas nodrošinātu, ka iestādes, amatpersonas un 

darbinieki pārredzamā veidā ziņo par savu darbu.  

Lai arī daudzi ES likumdošanas posmi ir pārredzamāki nekā dalībvalstīs, koplēmuma 

procedūrās lēmums tiek pieņemts aiz slēgtām durvīm. Tā kā arvien vairāk tiek organizētas 

neoficiālas sarunas trialoga formātā, ir radusies situācija, kurā 80 % ES tiesību aktu tiek 

pieņemti pirmajā lasījumā. Šajās slepenajās sanāksmēs pastāv pārredzamības problēma: nav 

sanāksmju protokolu, dalībnieki un viņu viedokļi ir nezināmi un slepeni dokumenti dažreiz 

nonāk lobistu rokās, nevis plašākā sabiedrībā. Šī selektīvā pārredzamība attiecībā pret 

priviliģētiem dalībniekiem mazina godīgumu, jo nav nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret 

pilsoņiem. 



 

PE567.666v01-00 10/10 PR\1072568EN.doc 

Error! Unknown document property name. 

Godīguma aizsardzība, neatkarīgi uzraugot iespējamos interešu konfliktus 

Nepieciešams ieviest vislabākos iespējamos standartus, lai aizsargātu ES iestāžu amatpersonu 

un citu darbinieku godīgumu. Šie standarti ir jāattiecina uz locekļu un darbinieku darbībām 

ES iestādēs un ārpus tām, kā arī viņu pilnvaru termiņa laikā ES iestādēs un pēc tā, piemēram, 

ieviešot nogaidīšanas periodus, ja viņi vēlas ieņemt amatu jomās, kas ir saistītas ar viņu 

institucionālo darbu. 

Lai efektīvi uzraudzītu noteikumus, svarīgs kritērijs ir neitralitāte. ES 2014. gada 

pretkorupcijas ziņojumā ir secināts, ka korupcijas apkarošanas aģentūru neatkarība ir svarīgs 

faktors, lai tās gūtu panākumus: „Dažos gadījumos, kad aģentūrām ir piešķirtas lielas 

pilnvaras, neatkarīga, apņēmīga vadība ir izrādījusies būtisks virzītājspēks, kā darbības 

rezultātā bija iespējams saukt pie atbildības augsta līmeņa korupcijas lietās.” (41. lpp.) Tāpēc, 

pamatojoties uz esošajām godīguma sistēmām, ir secināts, ka locekļu un darbinieku 

noteikumu uzraudzība ir jānodod ārējām un neitrālām pusēm. Šāda neatkarīga uzraudzība 

pašlaik tiek īstenota vairākās dalībvalstīs, tostarp Francijā un Horvātijā. Turklāt jānovērš 

iespējamie interešu konflikti attiecībā uz ekspertu grupu sastāvu un Eiropas politisko partiju 

finansējuma kontroli. Ekspertu grupas nedrīkst pieļaut, ka īpašu interešu pārstāvji ir tieši 

līdzautori tiesību aktiem, kas uz viņiem attiecas. Eiropas Parlamentam nevajadzētu pārraudzīt 

to partiju finansējumu, kurām pieder lielākā daļa deputātu. 

Uzticības veidošana tirdzniecības sarunās, nodrošinot pārredzamību 

Salīdzinot ar Eiropas politiku, starptautiskās tirdzniecības sarunas ir vēl attālinātākas no 

pilsoņiem. Tirdzniecības nolīgumi uzliek pastāvīgas saistības Eiropas Savienībai un var 

sarežģīt izmaiņu veikšanu šajos lēmumos, ja mainās politiskais pārsvars vai sabiedrības 

viedoklis. Tā kā tirdzniecības nolīgumiem ir tik plaša ietekme, ir vēl svarīgāk sarunās 

nodrošināt visaugstākos pārredzamības un atbildības standartus. Pastāv viedoklis, ka 

tirdzniecības sarunām nav jābūt pārredzamām, jo, ievērojot slepenību, varētu vieglāk panākt 

sekmīgu vienošanos. Tomēr Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO), Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (UNFCCC) vai Pasaules 

Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) pierāda, ka starptautiskie līgumi var tikt sekmīgi 

noslēgti, ja dokumenti un pat procedūras ir publiskas. Tā kā visā Eiropā pieaug 

neapmierinātība ar notiekošajām TTIP sarunām, kā arī ar CETA sarunu pēdējo posmu, 

Eiropas Savienībai būtu jāpieņem šīs paraugprakses, lai uzlabotu visu tirdzniecības sarunu 

pārredzamību, atbildību un godīgumu. 


