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Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 226. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1995. gada 19. aprīļa 

Lēmumu 95/167/EK, Euratom, EOTK par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta 

izmeklēšanas tiesību izmantošanas noteikumiem1, 

– ņemot vērā savu 2015. gada 17. decembra Lēmumu (ES) 2016/34 par Izmeklēšanas 

komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē izveidi, kompetenci, 

skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu2, 

– ņemot vērā Reglamenta 198. pantu, 

– ņemot vērā starpposma ziņojumu, ko sagatavojusi Izmeklēšanas komiteja saistībā ar 

emisiju mērījumiem autobūves nozarē (EMIS komiteja) (A8-0246/2016), 

A. tā kā LESD 226. pants ir juridiskais pamats, saskaņā ar kuru Eiropas Parlaments var 

izveidot pagaidu Izmeklēšanas komiteju, lai — neskarot dalībvalstu vai Savienības tiesu 

iestāžu jurisdikciju, — izskatītu pārkāpumus vai administratīvas kļūmes, kas varētu būt 

pieļautas, īstenojot Savienības tiesību aktus, un tā kā tas ir svarīgs Parlamenta 

uzraudzības pilnvaru elements; 

B. tā kā pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma Parlaments 2015. gada 17. decembrī 

nolēma izveidot Izmeklēšanas komiteju, lai izskatītu gadījumus, kuros, iespējams, nav 

ievēroti Savienības tiesību akti saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē, un tā 

kā komiteja sniegs savus ieteikumus, ja uzskatīs, ka tie šajā sakarībā ir vajadzīgi; 

C. tā kā Izmeklēšanas komiteja strādā saskaņā ar darba plānu, kas ietver: 

                                                 
1  OV L 113, 19.5.1995., 2. lpp. 
2  OV L 10, 15.1.2016., 13. lpp. 



 

 

– programmu, kura izstrādāta uzaicināto liecinieku un ekspertu uzklausīšanai, lai 

iegūtu būtiskas mutiskās liecības; 

– pieprasījumus lieciniekiem un ekspertiem, kas aicināti uz uzklausīšanu, sniegt 

rakstiskas liecības; 

– pieprasījumus iesniegt dokumentus, lai iegūtu būtiskus rakstiskus pierādījumus no 

Komisijas, dalībvalstu iestādēm un citām iesaistītajām personām; 

– divus braucienus informācijas vākšanai uz vietas;  

– informatīvas piezīmes un pētījumus, kas pasūtīti, izmantojot ekspertīzēm atvēlēto 

budžetu; 

– Parlamenta Juridiskā dienesta oficiālu rakstisku atzinumu par to personu 

uzaicināšanu, kurām var nākties liecināt tiesā; 

D. tā kā Izmeklēšanas komiteja ir nosūtījusi dalībvalstīm, Savienības iestādēm un citām 

struktūrām dažādas anketas un savā tīmekļa vietnē publicējusi atklātu aicinājumu sniegt 

liecības; 

E. tā kā pašlaik notiekošās izmeklēšanas rezultātā Savienība varētu pilnveidot savu tipa 

apstiprināšanas regulējumu; 

F. tā kā 2015. gada 17. decembra lēmumā Parlaments pieprasīja, lai Izmeklēšanas komiteja 

iesniegtu starpposma ziņojumu sešu mēnešu laikā pēc tam, kad sākusi darbu; 

G. tā kā, ņemot vērā Izmeklēšanas komitejas darba specifiku, tā nedrīkst nākt klajā ar 

galīgajiem secinājumiem, pie kuriem tā nonākusi izmeklēšanas gaitā, ja komiteja 

uzskata, ka savu pilnvarojumu vēl nav pilnībā īstenojusi; tā kā tādēļ komitejai šajā 

starpposma ziņojumā ir pāragri izklāstīt novērojumus par dažādiem sava pilnvarojuma 

aspektiem; 

H. tā kā mutiskās liecības un rakstiskie pierādījumi, kurus komiteja līdz šim ir ieguvusi un 

izvērtējusi, apliecina nepieciešamību sīkāk izvērtēt visus komitejas pilnvarojumā 

iekļautos punktus, 

1. mudina Izmeklēšanas komiteju turpināt darbu un pilnībā īstenot tai ar Parlamenta 

2015. gada 17. decembra lēmumu piešķirto pilnvarojumu un atbalsta ikvienu pasākumu 

un iniciatīvu, kas nodrošina šā pilnvarojuma īstenošanu; 

2. prasa Priekšsēdētāju konferencei un Prezidijam atbalstīt visus pasākumus, kas 

nepieciešami, lai Izmeklēšanas komiteja varētu pilnībā īstenot savu pilnvarojumu, šajā 

sakarībā jo īpaši nodrošinot atļauju rīkot uzklausīšanas un ārkārtas sanāksmes, ekspertu 

un liecinieku izdevumu kompensēšanu, braucienus un jebkādus citus pienācīgi 

pamatotus tehniskos līdzekļus; 

3. prasa Komisijai garantēt tūlītēju atbalstu un pilnīgu pārredzamību, tā palīdzot 

Izmeklēšanas komitejai darīt savu darbu, un pilnīgā saskaņā ar lojālas sadarbības 

principu nodrošināt komitejai visu iespējamo tehnisko un politisko atbalstu, jo īpaši 

komitejas pieprasīto dokumentu raitāku iesniegšanu; sagaida, ka attiecīgie pašlaik amatā 

esošie komisāri, kā arī Komisijas ģenerāldirektorāti un bijušās amatpersonas pilnībā 



 

 

sadarbosies ar Izmeklēšanas komiteju; prasa dalībvalstīm pilnīgā saskaņā ar lojālas 

sadarbības principu sniegt Izmeklēšanas komitejai visu vajadzīgo tehnisko un politisko 

atbalstu, šajā nolūkā jo īpaši nodrošinot Komisijai iespēju raitāk iesniegt komitejas 

pieprasītos dokumentus un gadījumos, kad dokumentu iesniegšanai ir vajadzīga 

dalībvalstu piekrišana, ātrāk īstenojot savas iekšējās procedūras, kas ļauj tām dot šādu 

piekrišanu; 

4. prasa, lai dalībvalstu valdības, parlamenti un kompetentās iestādes pilnīgā saskaņā ar 

Savienības tiesību aktos iedibināto lojālas sadarbības principu palīdzētu Izmeklēšanas 

komitejai pildīt savus pienākumus; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem.  

 

 


