
 

AD\1057578LV.doc  PE549.387v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

  

 EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019 

 

Transporta un tūrisma komiteja 
 

2015/2040(INI) 

17.4.2015 

ATZINUMS 

Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja 

Konstitucionālo jautājumu komitejai 

par Komisāru uzklausīšanas jomā izveidotajām procedūrām un praksi — 

2014. gadā gūtā pieredze 

(2015/2040(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Michael Cramer 

 



 

PE549.387v02-00 2/6 AD\1057578LV.doc 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1057578LV.doc 3/6 PE549.387v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka J.-C. Juncker komisijas izveidošana aizkavējās sakarā ar to, ka dažas 

dalībvalstis novēloti izvirzīja savu komisāru kandidatūras, savukārt dzimumu līdzsvars 

pieņemamā pakāpē tika panākts tikai pēdējā brīdī, jo Parlaments stingri uzstāja, ka 

jaunajā Komisijā jābūt vismaz tādam pašam sieviešu skaitam kā iepriekšējā Komisijas 

sastāvā; uzskata, ka turpmāk šādu situāciju varētu novērst, nosakot termiņu, līdz kuram 

dalībvalstīm jānosauc kandidāti, un mudinot dalībvalstis piedāvāt vismaz divus 

kandidātus, par kuriem lemtu ievēlētais priekšsēdētājs, pienācīgi ņemot vērā dzimumu 

līdzsvaru, piemēram, tādējādi, ka tiek izvirzīta vismaz vienas sievietes kandidatūra; 

norāda, ka tas ļaus ievēlētajam priekšsēdētājam izvēlēties vispiemērotākos kandidātus, 

ņemot vērā viņu specifiskās prasmes un kompetences jomu, kā arī nepieciešamību 

nodrošināt pienācīgu dzimumu līdzsvara līmeni; 

2. uzskata, ka būtu arī jānosaka termiņš, kādā ievēlētais priekšsēdētājs un Padome, kopīgi 

vienojoties, pieņem personu sarakstu, kuras ierosinātas iecelšanai par Komisijas 

locekļiem, lai Parlamentam būtu pietiekami laika pienācīgi sagatavoties un rīkot 

uzklausīšanas, tostarp papildu uzklausīšanas, ja nepieciešams; 

3. atzīst, ka komisāru amatu kandidātu publiskās uzklausīšanas sniedz Parlamentam un ES 

iedzīvotājiem nozīmīgu iespēju novērtēt katra kandidāta prioritātes un piemērotību 

amatam; 

4. uzskata, ka tad, ja Komisijas priekšsēdētāja vietniekam ir galvenokārt horizontāli 

pienākumi, uzklausīšanu izņēmuma kārtā varētu rīkot citā formātā, piemēram, Komiteju 

priekšsēdētāju konferences sanāksmē, ar nosacījumu, ka šādā sanāksmē var piedalīties 

visi Eiropas Parlamenta deputāti, vai apvienotā attiecīgo komiteju sanāksmē; 

5. uzskata, ka no izraudzītā komisāra jāprasa, lai viņš savā atklāšanas paziņojumā skaidri 

izklāstītu programmas prioritātes atbildības jomām, par kurām tiks lemts; 

6. norāda, ka vispārēji piemērojamie noteikumi par 45 jautājumiem ar trijām minūtēm 

katram, kā to lēma Priekšsēdētāju konference, nedeva komitejām pietiekamu elastību 

vajadzības gadījumā dažādot savu praksi, piemēram, ieviešot brīvā mikrofona 

procedūru vai atvēlot vairāk laika runātājiem pirmajā kārtā, savukārt trīs minūtes bija 

absolūti nepietiekams laiks precizējošam jautājumam; uzskata, ka turpmāk būtu 

jāparedz tāda kārtība, kas sniedz komitejām vairāk elastības, vienlaikus arī nodrošinot 

uzklausīšanās pilnīgāku iztaujāšanu, efektīvi piemērojot principu „jautājums-atbilde”; 

7. uzskata, ka uzklausīšanas laikā uzjautājumiem — vismaz daļēji — būtu jāatbild valodā, 

kas nav ieceltā komisāra dzimtā valoda; 

8. norāda, ka par uzstāšanās laika sadalīšanu starp grupām un jautājumu skaitu, ko piešķir 

iesaistītajām/ pieaicinātajām komitejām, galīgo lēmumu pieņēma Priekšsēdētāju 

konference un, attiecīgi, politiskās grupas, lai gan agrāk par šo kārtību vienojās 
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komiteju līmenī; norāda, ka procedūra radīja neskaidrību, jo sākumā Komiteju 

priekšsēdētāju konference bija ierosinājusi komitejām divpusēji vienoties par jautājumu 

skaitu, ko piešķirs iesaistītajām/ pieaicinātajām komitejām; 

9. uzsver, ka ir rūpīgi jāpiemēro D'Hondt noteikums uzstāšanās laika piešķiršanā 

politiskajām grupām; 

10. uzskata, ka tad, ja novērtējums neuzrāda izteiktu vairākumu vai ja vairākums, bet ne 

vienprātīgi, ir pret kandidāta apstiprināšanu, koordinatoriem būtu — kā nākamais 

solis — jāpieprasa 1,5 stundas ilga papildu uzklausīšana; 

11. uzsver, ka vajadzētu pilnībā ņemt vērā Parlamenta pieprasījumu mainīt komisāra 

kandidātu vai piešķirt viņam citu atbildības jomu, balstoties uz novērtējumu, ko veikusi 

atbildīgā komiteja; uzskata, ka tad, ja Parlaments lūdz mainīt komisāra kandidatūru, 

būtu jānosaka termiņš, kurā attiecīgā dalībvalsts izvirza jaunu kandidātu; iebilst pret 

pieeju „pieņemt tādu, kā piedāvāts” izņēmuma situācijā, kad izrādās, ka arī otrs 

kandidāts, ko piedāvājusi dalībvalsts, nekvalificējas tam, lai kļūtu par Kolēģijas locekli 

vai veiktu konkrētus viņam noteiktus pienākumus; uzskata, ka ierobežots pagarinājums 

Komisijas darbam aizejošā sasaukuma sastāvā varētu būt pieņemams kā pēdējā iespēja 

vienīgi izņēmuma gadījumos, kad nepieciešamība pienācīgi sagatavot papildu 

uzklausīšanas neļauj Parlamentam apstiprināt jauno Komisiju agrāk par 1. novembri; 

12. pauž neapmierinātību par procedūru, kura noveda pie tā, ka par transporta jomu 

atbildīgā komisāra amata kandidāts tika nomainīts ļoti ātri un bez iepriekšējas 

konsultēšanās ar attiecīgo komiteju; pauž nožēlu par to, ka nākamā kandidāte, stādoties 

priekšā komitejai, nesaņēma vienlīdzīgus un taisnīgus nosacījumus, jo viņas rīcībā bija 

ļoti maz laika, lai sagatavotos uzklausīšanai; atgādina, ka transports ir izšķiroši svarīga 

politikas joma, kura nedrīkstētu ciest no tā, ka pēdējā brīdī notiek izmaiņas; 

13. uzsver, ka Reglamenta XVI pielikums paredz, ka atsevišķajā novērtējuma paziņojumā 

jāiekļauj visu uzklausīšanā iesaistīto komiteju atzinumi; tomēr norāda, ka šī prasība ne 

vienmēr ir tikusi pilnībā izpildīta; tāpēc uzskata, ka attiecīgais noteikums būtu 

jāpastiprina, precizējot, ka atsevišķajam novērtējuma paziņojumam pielikumā 

jāpievieno iesaistīto komiteju atzinumi visā pilnībā bez jebkādām izmaiņām; 

14. atgādina, ka saskaņā ar Reglamenta XVI pielikumu 24 stundu laikā pēc uzklausīšanas ir 

jāpieņem un jāpublisko novērtējuma paziņojumi; tomēr norāda, ka faktiski veiktā 

procedūra neatbilda šim noteikumam, jo novērtējuma paziņojumus darīja pieejamus 

tikai pēc tam, kad Priekšsēdētāju konference bija paziņojusi uzklausīšanas par slēgtām; 

uzsver nepieciešamību viest skaidrību šajā noteikumu punktā, lai novērtējuma 

paziņojumus varētu publicēt pamanāmā vietā Parlamenta tīmekļa vietnē 24 stundas pēc 

novērtēšanas; 

15. aicina viest skaidrību šādos noteikumos Reglamenta XVI pielikumā: 

− „Ja iespējams, uzklausīšanā paredzētos jautājumus sagrupē pēc temata.” Šis noteikums 

ir ticis interpretēts kā tāds, kas sasaista kopā iesaistīto/pieaicināto komiteju jautājumus, 

bet ir paredzēts, ka jautājuma aktuālā tēmu nedrīkst zināt iepriekš, jo nedrīkst 

jautājumus izpaust pirms uzklausīšanas. 
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− „Ja vienošanās netiek panākta, priekšsēdētājs abus lēmumus nodod aizklātai 

balsošanai.” Ar formulējumu „abi lēmumi” tiek domāts, ka tas attiecas uz to, vai 

„attiecīgie kandidāti ir atbilstīgi kvalificēti, lai ieņemtu komisāra amatu un pildītu īpašos 

komisāra pienākumus, kas viņiem tiek uzticēti”. Tomēr starp šiem diviem teikumiem 

XVI pielikumā nav acīmredzamas saiknes, un tas varētu novest pie kļūdainas 

interpretācijas. 
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