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IEROSINĀJUMI 

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

tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par tās ieceri 2016. gadā iesniegt iestāžu nolīguma 

projektu par interešu grupu pārstāvju pārredzamības reģistra  pārskatīšanu; uzstāj, lai, 

apspriežoties pirms šā priekšlikuma, vienādā mērā tiktu ņemti vērā dažādie paustie 

viedokļi; uzskata, ka ir jāuzlabo pārredzamības līmenis, izveidojot obligātu ES reģistru; 

2. prasa, lai tiktu izveidots uz brīvprātību balstīts ES lobistu „pēdas nospiedums” 

likumdošanas jomā; šajā sakarībā norāda uz iespēju ieviest Komisijas priekšlikumu un 

Parlamenta ziņojumu pielikumus, kuros būtu precīzi minēts, kuram lobistam bija būtiska 

ietekme uz attiecīgo priekšlikumu un ziņojumu tekstu; mudina Eiropas Parlamenta 

deputātus un Padomes pārstāvjus pašiem publicēt informāciju par savām tikšanās reizēm 

ar ieinteresētajām personām, kā to dara Komisija; 

3. prasa, lai tās Eiropas iestādes, kas ir pieņēmušas rīcības kodeksu, tostarp Parlaments, 

pastiprināti veiktu uzraudzības un īstenošanas pasākumus, piemēram, pārbaudītu 

finansiālo interešu deklarācijas; atzīmē, ka uzraudzības un sodīšanas struktūrām ir jābūt 

politiski neatkarīgām; 

4. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri reizi divos gados publicēt ziņojumu par korupcijas situāciju 

Eiropas Savienībā; prasa, lai Komisija nekavējoties iesniegtu pielikumu tās pirmajam 

ziņojumam par korupcijas apkarošanu, kurā no šā viedokļa būtu izsmeļoši aprakstīta 

korupcijas situācija ES iestādēs; 

5. aicina Komisiju nolūkā nodrošināt to, lai iestādes ievērotu Eiropas Padomes pieņemtos 

korupcijas apkarošanas standartus, turpināt diskusijas par ES pievienošanos Pretkorupcijas 

starpvalstu grupai (GRECO), kuru rezultātā būtu jānosaka šīs pievienošanās pagaidu 

termiņš; 

6. izsaka nožēlu par nelielo progresu, kas gūts, aizsargājot trauksmes cēlējus un žurnālistus, 

kuriem cīņā pret korupciju var būt ievērojama loma; līdz ar to pauž nožēlu arī par to, ka 

Komisija nav reaģējusi uz Eiropas Parlamenta prasību pārbaudīt Eiropas trauksmes cēlēju 

aizsardzības programmas izveides iespējas; aicina Komisiju līdz 2016. gada beigām 

iesniegt paziņojumu par šo tematu, pamatojoties uz situācijas novērtējumu no trauksmes 

cēlēju regulējuma valstu līmenī viedokļa, un izskatīt iespējamu plānu par noteikumu 

minimuma pieņemšanu attiecībā uz trauksmes cēlējiem; 

7. pauž nožēlu arī par niecīgajiem panākumiem, kas gūti, novēršot tādu cieņas aizskaršanu 

reglamentējošo tiesību aktu izmantošanu ļaunprātīgā nolūkā, ar kuriem cenšas iebiedēt 

žurnālistus un pārējos, kas izmeklē ziņas par korupciju; jo īpaši aicina Komisiju sākt 

diskusiju par tiesību aktiem, ar kuriem tiek atbalstīta kriminālsodu par cieņas aizskaršanu 

atcelšana dalībvalstīs; 

8. uzskata, ka neatkarīga un spēcīga Eiropas prokuratūra, kuras kompetence un atbildība 

būtu precīzi definēta, palīdzēs apkarot noziedzīgus nodarījumus, kas kaitē Savienības 

finanšu interesēm, un notvert, kriminālvajāt un tiesāt tādu noziedzīgu nodarījumu 
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izdarītājus, kuri kaitē Savienības finanšu interesēm; uzskata, ka jebkurš mazāka mēroga 

risinājums radītu zaudējumus Savienības budžetā; mudina Padomi no jauna iedzīvināt 

sarunas par PIF direktīvu nolūkā stiprināt spēkā esošo tiesisko regulējumu un uzlabot ES 

finanšu interešu aizsardzības efektivitāti; 

9. izsaka nožēlu par to, ka Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi dokumentiem 

pārskatīšana Padomē ir nonākusi strupceļā; mudina Padomi ieņemt konstruktīvu nostāju, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā 2011. gada 15. decembrī pieņemto 

nostāju un Lisabonas līguma prasības; konstatē, ka dažas no Parlamenta rekomendācijām, 

kas attiecas uz pārredzamību un iespējām iepazīties ar dokumentiem, ir izpildītas; 

atgādina, ka pārredzamība uzlabo sabiedrības uzticību ES iestādēm, dodot iedzīvotājiem 

iespēju iegūt informāciju par ES lēmumu pieņemšanas procesu; iedzīvotāji būtu jāinformē 

rūpīgi un savlaicīgi; tādēļ atkārtoti pauž viedokli par to, ka no ES tiesību aktu un politikas 

virzienu leģitimitātes viedokļa ļoti svarīgi ir nodrošināt ES administrācijas un 

likumdošanas procesa pārredzamību; uzsver, ka pārredzamība ir „labāka regulējumaˮ 

stūrakmens; 

10. atkārtoti pauž ieteikumu, lai katra ES iestāde vai struktūra no savu jau esošā vadības 

personāla struktūru vidus ieceltu atbildīgo par pārredzamību, kas nodrošinātu tiesību 

ievērošanu; 

11. atgādina par vajadzību uzlabot likumdošanas sarunu pārredzamību, tostarp trialogu 

pārredzamību; tādēļ norāda, ka minētā trialoga sarunu pārredzamība ir jāuzlabo, 

atbildīgajā Parlamenta komitejā ziņojot par trialoga sarunu virzību; jo īpaši konstatē, ka 

saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 73. panta 4. punktu sarunu grupai pēc katra trialoga ir 

jāziņo atbildīgajai komitejai un jāpiestāda dokumenti, kuros ir izklāstīts trialoga iznākums; 

tādēļ prasa, lai gan mutiskajā ziņojumā, gan dokumentos tiktu sniegta izsmeļoša 

informācija par trialoga sarunu virzību; papildus tam prasa darīt publiski pieejamu trialoga 

sanāksmju datumu un klātienē piedalījušos personu vārdu sarakstu; 

12. uzsver to, cik svarīgi ir paredzēt pienācīgi ilgu laikposmu starp galīgā nolīguma 

panākšanu katrā konkrētajā trialogā un apstiprinājuma balsojumu kompetentajā komitejā, 

lai kompetentās komitejas locekļi varētu ar tekstu iepazīties un to apspriest savās 

politiskajās grupās, pirms komitejā tiek rīkots pēdējais balsojums; 

13. prasa palielināt ES aģentūru un to attiecību ar citām ES iestādēm pārredzamību; uzsver to, 

cik svarīga ir aģentūru pārstāvju izvirzīšanas, ievēlēšanas un iecelšanas procesu 

pārredzamība, jo īpaši gadījumos, kad minēto darbību veikšanā piedalās Parlaments; 

14. uzskata, ka Komisijas pirmais divgadu ziņojums par korupcijas apkarošanu bija 

daudzsološs mēģinājums sniegt pārskatu par korupciju dalībvalstīs; aicina Komisiju 

gaidāmajā 2016. gada ziņojumā iekļaut analīzi par korupcijas risku ES iestādēs un 

pārskatu par lielākajām problēmām, kādas dalībvalstīs pastāv attiecībā uz korupciju,  

minēto problēmu novēršanas politiska rakstura ieteikumus un Komisijas veicamos 

turpmākos pasākumus, jo īpaši ņemot vērā korupcijas aktu negatīvo ietekmi uz iekšējā 

tirgus darbību. 
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