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Par atzinumu attiecībā uz juridisko pamatu Padomes lēmumam par Protokola 
parakstīšanu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas 
Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Eiropas Kopienas un Šveices 
Konfederācijas nolīgumam attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, kas 
nosaka valsts atbildību par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma izskatīšanu 
par patvēruma piešķiršanu(COM(2006)0754 – 2006/0252(CNS))1

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2007. gada 21. marta vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
35. panta 2. punktu prasījāt izskatīt minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata spēkā 
esamību un atbilstību.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2007. gada 11. jūnija sanāksmē.

Vēstulē ir norādīts, ka Parlaments 2005. gada 13. oktobrī akceptēja nolīguma slēgšanu ar 
Šveici par attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, kas nosaka valsts atbildību par dalībvalstī 
vai Šveicē iesniegta lūguma izskatīšanu par patvēruma piešķiršanu, ņemot vērā Juridiskās 
komitejas atzinumu, kurā tika pausts viedoklis, ka atbilstošais juridiskais pamats ir EK līguma 
300. panta 2. punkta otrā daļa.

                                               
1 OV vēl nav publicēts.
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Pašreiz izskatāmie priekšlikumi ir cieši saistīti ar Protokola parakstīšanu par nolīgumu ar 
Šveici , tā ka Lihtenšteinas Firstistei iespējams pievienoties tam.

Pilsoņu brīvību komiteja norāda, ka Lihtenšteinas asociēšana ir paredzēta galvenajā nolīgumā, 
proti, 15. pantā "Eurodac" Dublinas nolīgumam ar Šveici.

Turklāt komiteja konstatē, ka jautājums par Parlamenta piekrišanu izvirzās atkārtoti tādēļ, ka 
Protokols paplašina apvienoto un jaukto komiteju, iekļaujot Lihtenšteinu kā līgumslēdzēju 
pusi. Šo iemeslu apstiprina tas, ka attiecībā uz Protokolu komitejas ir iesaistītas lēmuma 
pieņemšanā.

Pilsoņu brīvību komiteja vērš Juridiskās komitejas uzmanību uz to, ka tādus pašus juridiskus 
argumentus, kurus Parlaments norādīja, lai pamatotu 300. panta 3. punkta otrā apakšpunkta 
(piekrišana) kā atbilstošā juridiskā pamata iekļaušanu 300. panta 3. punkta pirmā apakšpunkta 
(apspriešanās) vietā, attiecībā uz .galvenā nolīguma slēgšanu ar Šveici, varētu attiecināt arī uz 
Protokola parakstīšanu.

Atbilstošie EK līguma noteikumi

300. panta 3. punkts.
3. Padome slēdz nolīgumus, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, izņemot nolīgumus, kas 
minēti 133. panta 3. punktā, tostarp gadījumos, kad nolīgums attiecas uz jomu, attiecībā uz 
kuru jāievēro 251. vai 252. pantā paredzētā procedūra, lai pieņemtu iekšējus noteikumus. 
Eiropas Parlaments sniedz atzinumu termiņā, kuru Padome nosaka atbilstīgi jautājuma 
steidzamībai. Ja atzinums noteiktajā termiņā nav sniegts, Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu.

Atkāpjoties no šā punkta iepriekšējās daļas, 310. pantā minētos nolīgumus, citus nolīgumus, 
kas, izvēršot sadarbību, izveido īpašu iestāžu sistēmu, nolīgumus, kas būtiski ietekmē 
Kopienas budžetu, kā arī nolīgumus, kuru dēļ jāizdara grozījumi kādā aktā, kurš pieņemts 
saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, slēdz tikai pēc tam, kad saņemta Eiropas 
Parlamenta piekrišana.

Izvērtējums

Izlemjamais jautājums ir par to, vai apspriežamais nolīgums, izvēršot sadarbību, izveido īpašu 
iestāžu sistēmu.

Vispirm jāatzīmē, ka Eiropas Kopienu Tiesas judikatūrā1 ir nostiprināta juridiskā pamata 
izvēles noteikšana Kopienas aktiem vienīgi, atsaucoties uz objektīviem kritērijiem, kurus var 
pārbaudīt, izskatot attiecīgu prasību tiesu iestādēs un kuri jo īpaši ir saistīti ar ierosinātā akta 
mērķi un saturu. 

                                               
1 Skat. lieta C–338/89, Komisija/Padome, [2004] Eiropas Kopienu Tiesas prakses apkopojums, I-7829. lpp., 
54. punkts; lietu C–211/91, Komisija pret Padomi, [2003] Eiropas Kopienu Tiesas prakses apkopojums , I-
8913. lpp., 38. punkts. lieta C–155/62, Komisija/Padome, [1990] Eiropas Kopienu Tiesas prakses apkopojums , 
I-939. lpp., 62. punkts.
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Priekšlikumi pavisam konkrēti ir saistīti ar Protokola parakstīšanu par Lihtenšteinas 
asociēšanu nolīgumā, kas jau ir noslēgts ar Šveices Konfederāciju. 

Kaut arī vēl ir nepieciešams, lai Tiesa interpretētu "īpašas iestāžu sistēmas" jēdzienu 
300. panta 3. punkta otrā apakšpunkta nozīmē, Juridiskā Komiteja ir secinājusi, ka 
galvenajam nolīgumam ir vajadzīga Parlamenta piekrišana saskaņā ar 300. panta 3. punkta 
otro apakšpunktu, pamatojoties uz to, ka tas nepārprotami izveido "īpašu iestāžu sistēmu" 
(apvienotās un jauktās komitejas, kuras ir paredzētas organizatoriskas struktūras radīšanai ar 
izvēles tiesībām pieņemt lēmumus, kas ir saistoši līgumslēdzējām pusēm, īpaši attiecībā uz 
nolīguma ievērošanu un strīdu izšķiršanu).

Turklāt jākonstatē, ka protokoli ir noslēgti, galvenokārt balstoties to pašu juridisko pamatu, 
kas izmantots galvenajam nolīgumam.

Visbeidzot, parakstot Protokolu, iestāžu sistēma pārveidosies pati par sevi, jo apvienotās un 
jauktās komitejas tiks paplašinātas, iekļaujot tajās jaunus locekļus, kas pārstāv Lihtenšteinu. 
Tādējādi tiek uzskatīts, ka Padomes lēmuma priekšlikuma mērķis ir pārveidot "īpašu iestāžu 
sistēmu", kas paredzēta galvenajā nolīgumā, un ka šā iemesla dēļ jāatsaucas uz EK līguma 
300. panta 3. punkta otro apakšpunktu. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek uzskatīts, ka priekšlikumu mērķis Padomes lēmumiem ir 
pārveidot "īpašu iestāžu sistēmu", kas paredzēta galvenajā nolīgumā un kura neatņemamu 
daļu veido ierosinātais protokols.

Juridiskā komiteja 2007. gada 11. jūnija sanāksmē attiecīgi nolēma, pieņemot vienprātīgu 
lēmumu1, ierosināt, ka juridiskais pamats jāgroza, atsaucoties uz EK līguma 300. panta 
3. punkta otro apakšpunktu, kurā pieprasīta Parlamenta piekrišana un nevis vienīgi 
apspriešanās ar to.

Patiesā cieņā,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Galīgajā balsojumā piedalījās: Cristian Dumitrescu (priekšsēdētājs), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(priekšsēdētāja vietniece), Manuel Medina Ortega (atzinuma sagatavotājs), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina un Tadeusz Zwiefka.
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