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IEROSINĀJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka ES iestādēm, aģentūrām un citām struktūrām joprojām nav izdevies pilnībā 

ņemt vērā un ievērot noteikumus un izmaiņas, kas paredzētas Lisabonas Līgumā un 

Pamattiesību hartā, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, jo īpaši attiecībā uz 

līdzdalības demokrātiju; atzīmē un atzinīgi vērtē nesenos Tiesas virspalātas spriedumus 

Digital Rights Ireland1 lietā un Schrems2 lietā, proti, abos gadījumos Tiesa pamatojās uz 

Pamattiesību hartu, atzīstot par spēkā neesošu Datu saglabāšanas direktīvu3 un lēmumu 

par drošības zonu4; uzsver, ka pašreizējā publiskā piekļuve dokumentiem un dokumentu 

reģistri ir jābalsta uz standartiem, kas pienācīgi atbilst Hartas 41. un 42. pantam;  

2. šajā sakarībā norāda, ka spēkā esošie Līgumi vairs neietver noteikumus, kas būtu 

pielīdzināmi tiem, kuri izklāstīti EK Līguma 207. panta 3. punktā un kurus, lai gan tie 

attiecas tikai uz piekļuvi Padomes dokumentiem, izmantoja, lai pamatotu izņēmuma 

piemērošanu likumdošanas jautājumiem, aizsargājot „telpu pārdomām” Regulas 4. panta 

3. punktā; atkārtoti pauž nostāju, kādu ieņem arī Eiropas Ombuds, ka pašreizējās trialoga 

procedūras pirms iespējamās vienošanās pirmajā lasījumā nenodrošina pietiekamu 

likumdošanas procesu pārredzamību un piekļuvi dokumentiem; norāda, ka trialogi ir 

svarīgi un efektīvi, bet pašlaik tiem piemērojamās procedūras rada bažas par 

likumdošanas procesa atklātību un ka šāda atklātība „palīdz stiprināt demokrātiju, dodot 

pilsoņiem iespēju pārbaudīt visu informāciju, kas ir tiesību akta pamatā”, kā to norādījusi 

Eiropas Savienības Tiesa spriedumā apvienotajās lietās Zviedrija un M. Turco pret 

Padomi; šajā sakarībā atgādina, ka, tā kā pamata prezumpcija ir par normatīvo dokumentu 

publiskošanu, izņēmumus attiecībā uz publiskošanu var piemērot konkrētos atsevišķos 

gadījumos pēc tam, kad ir tikušas rūpīgi pamatotas sabiedrības intereses un reāls un 

būtisks risks, ka publiskošana nopietni apdraudētu iestāžu lēmumu pieņemšanas procesu; 

3. atgādina, ka Eiropas Savienības Tiesas judikatūra atzīst ārēja spiediena risku un ka tas var 

būt likumīgs pamatojums piekļuves ierobežošanai attiecībā uz dokumentiem, kas saistīti ar 

lēmumu pieņemšanas procesu, ar nosacījumu, ka ir pārliecinoši konstatēta šāda ārēja 

spiediena esība un ir sniegti pierādījumi, kas liecina, ka pastāvēja pienācīgi paredzams 

risks, ka pieņemamais lēmums tiktu būtiski ietekmēts šā ārējā spiediena dēļ5; pauž bažas 

par to, ka pašreizējā prakse veicina to, ka likumdošanas procesa izšķirošajiem posmiem 

plašāku piekļuvi gūst lobisti, nevis sabiedrība kopumā; 

4. tādēļ uzskata, ka dokumenti, kas izveidoti saistībā ar trialogiem, piemēram, darba kārtības, 

rezultātu pārskati un protokoli, kas sastādīti, lai atvieglotu sarunas, principā nevar tikt 

uzskatīti par atšķirīgiem no pārējiem normatīvajiem dokumentiem; atgādina, ka jau ir 

uzdevis savām kompetentajām iestādēm veikt pasākumus šajā sakarā un ir aicinājis citas 

iestādes rīkoties tāpat; uzskata, ka trialoga sanāksmju saraksts un iepriekš minētie 

                                                 
1 Apvienotās lietas C-293/12 un C-594/12. Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums. 
2 Lieta C 362/14. Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums.  
3 Direktīva 2006/24/EK. 
4 Komisijas 2000. gada 26. jūlija Lēmums 2000/520/EK. 
5 Lieta C-144/05, Pablo Munoz pret Komisiju, 86. punkts. 
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dokumenti būtu jādara tiešā veidā pieejami Parlamenta dokumentu reģistrā; atgādina, ka 

nākamajā iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu tā pieņemšanas gadījumā 

iekļaus noteikumus par tiesību aktu datubāzi un par attiecīgo trialogu norisi; 

5. uzsver to, ka, lai uzlabotu pārredzamību attiecībā uz pirmā lasījuma vienošanām, kas 

parasti notiek trialogos un ko izmanto arvien biežāk, ir svarīgi pēc katra trialoga publicēt 

sarunu rezultātus un iestāties par plenārsēdes pilnvarojumu Parlamenta sarunu grupai; 

6. uzsver, ka arī uz neleģislatīviem dokumentiem, piemēram, administratīviem 

dokumentiem, attiecas princips par „iespējami plašāku piekļuvi dokumentiem”, kas 

noteikts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 1. panta a) punktā, un ka dokumenti būtu jāizskata 

katrā gadījumā atsevišķi, lai noteiktu, vai to publiskošana var faktiski kaitēt kādām no 

interesēm, ko aizsargā izņēmumi par publisku piekļuvi dokumentiem, un, ja šāda iespēja ir 

paredzēta regulā, vai sevišķas sabiedrības intereses prasa izpaust dokumentu, pat ja prima 

facie būtu piemērojams izņēmums; 

7. mudina Komisiju izveidot kopēju reģistru likumdošanas procedūrām, lai atvieglotu 

likumdošanas procesa izsekojamību; 

8. atgādina, ka saskaņā ar 1. panta c) apakšpunktu un 15. panta 1. punktu iestādēm ir 

pienākums „sekmēt labu administratīvo praksi attiecībā uz piekļuvi dokumentiem” un 

„izstrādāt labu administratīvo praksi, lai sekmētu Regulas garantēto tiesību īstenošanu”; 

uzsver, ka pārredzamība ir cieši saistīta ar tiesībām uz labu pārvaldību, kā tas norādīts 

LESD 298. pantā un Pamattiesību hartas 41. pantā, un atkārtoti aicina pieņemt regulu par 

administratīvo procedūru pašas ES pārvaldē1; 

9. uzskata, ka ES iestādēm būtu jānodrošina pilnīga pārredzamība attiecībā uz piekļuvi 

dokumentiem; šajā sakarībā uzsver, ka papildus piekļuvei dokumentiem būtu jāpublisko 

Padomes debates, lai iedzīvotāji varētu saprast, kā un kāpēc ir pieņemti lēmumi; 

10. atzinīgi vērtē ierosinājumu pieprasīt Komisijai izveidot reģistru par deleģētajiem aktiem, 

kas ir nozīmīga ES tiesību aktu daļa, un norāda, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 

un lai nodrošinātu pilnīgu, demokrātisku un pārredzamu Parlamenta pārskatu, ir jāpiešķir 

piekļuve arī tiem dokumentiem, kas sagatavoti pilnvaru deleģēšanas procedūras ietvaros; 

11. mudina Padomi pārskatīt tās politiku attiecībā uz piekļuvi dokumentiem un saskaņot to ar 

attiecīgajiem Pamattiesību hartas noteikumiem; 

12. norāda, ka, lai nodrošinātu leģitīmu, pārskatatbildīgu un demokrātisku politisko sistēmu, 

kurā tiek ievērots tiesiskums, iedzīvotājiem jābūt tiesībām zināt un kontrolēt savu 

pārstāvju darbību, lēmumu pieņemšanas procesu un to, kā tiek piešķirti un izlietoti 

publiskie līdzekļi saskaņā ar principu par līdzekļu izsekojamību un atbilstoši Parlamenta 

agrākajās rezolūcijās paustajai nostājai; 

13. norāda, ka, lai gan ir panākts progress, sniedzot Parlamenta tīmekļa vietnē informāciju par 

dažādiem pabalstiem, kurus deputātiem ir tiesības saņemt, un noteikumiem, kas tos 

reglamentē, šī politika būtu jāīsteno, ņemot vērā paraugpraksi valstu parlamentos un 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta 2013. gada 15. janvāra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par Administratīvā procesa 

likumu Eiropas Savienībā (OV C 440, 30.12.2015., 17. lpp.). 
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darbības, ko jau veikuši atsevišķi deputāti; tādēļ mudina visus deputātus iesaistīties šajos 

centienos, proaktīvi publiskojot informāciju, kas attiecas uz specifiskām viņu darbībām un 

izdevumu izlietojumu, lai Parlaments joprojām atrastos avangardā ar centieniem 

nodrošināt Eiropas Savienībā pārredzamību un atklātību un lai panāktu labāku 

pārskatatbildību sabiedrības priekšā par publiskajiem līdzekļiem; 

14. pauž nožēlu, ka ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 15. panta 2. punktu izveidotās Iestāžu 

sadarbības komitejas pēdējā sanāksme ir notikusi 2009. gada 15. decembrī; vēlreiz aicina 

Iestāžu sadarbības komiteju aktīvāk darboties un ziņot kompetentajām komitejām par 

apspriestajiem jautājumiem; aicina Iestāžu sadarbības komiteju rīkot sanāksmes biežāk un 

padarīt atklātas iekšējās diskusijas un apsvērumus, uzaicinot un ņemot vērā pilsoniskās 

sabiedrības, Eiropas Ombuda un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja devumu; aicina 

Iestāžu sadarbības komiteju steidzami pievērsties šajā rezolūcijā minētajiem jautājumiem. 
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