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Priekšvārds
Šis dokuments ir Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komitejas sestajā pilnvaru laikā 
(2004. gada jūnijs–2009. gada jūnijs) veikto darbu pārskats, tas ir sadalīts divās daļās.

Pirmajā daļā „Atskats uz pilnvaru laiku” lasītājs atradīs īsu kopsavilkumu par galvenajām 
rezolūcijām, ko pieņēmis Eiropas Parlaments pēc tā Konstitucionālo jautājumu komitejas 
iniciatīvas, kā arī par ziņojumiem, kas pieņemti komitejā, bet par ko dažādu iemeslu dēļ nav 
notikušas debates un balsojums plenārsesijā.

Uz katru pirmajā daļā minēto ziņojumu atrodama saite, kas lasītājiem, kuri vēlēsies padziļināti 
iepazīties ar kādu no tematiem, ļaus aplūkot pieņemto rezolūciju pilnus tekstus.

Pielikumi sniedz faktuālu informāciju par komitejas sastāvu, pilnvaru laikā rīkotajām sanāksmēm, 
citām komitejām sniegtajiem pieņemtajiem atzinumiem un rīkotajām publiskajām uzklausīšanām 
vai darba grupām; elektroniskajā versijā līdzās atrodama saite uz galvenajiem atbilstošajiem 
dokumentiem.

Ziņojumi par Lisabonas līguma īstenošanu, kas vēl nav izskatīti un par ko nav notikusi balsošana 
plenārsesijā, šajā dokumentā atrodami to pašreizējā formā. Richard Corbett ziņojums par 
Reglamenta vispārējo pārskatīšanu, kas jāpieņem komitejā 2009. gada 22. aprīlī, ir vienkārši 
pieminēts. Šī dokumenta atjaunotā versija tiks publicēta, kad tie būs pilnībā pieņemti.

Redakcijas noslēgšana: 2009. gada 31. martā
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1. Konstitucionālo jautājumu komitejas pilnvaras un atbildība 
6. pilnvaru laikā (Eiropas Parlamenta Reglamenta 
VI pielikums)

Eiropas Parlamenta Reglaments, īpaši tā VI pielikums, nosaka dažādu Eiropas Parlamentu 
veidojošo komiteju pilnvaras un atbildību. Konstitucionālo jautājumu komitejas kompetencē 
ietilpst šādi jautājumi:

1. Eiropas integrācijas attīstības procesa institucionālie aspekti, it īpaši saistībā ar konventu 
un starpvaldību konferenču sagatavošanu un norisi;

2. ES līguma īstenošanu un tā darbības novērtēšanu;
3. Eiropas Savienības paplašināšanās sarunu izraisītajām pārmaiņām iestāžu sistēmā;
4. iestāžu attiecībām, ieskaitot iestāžu nolīgumu izskatīšanu pirms to apstiprināšanas 

plenārsesijā saskaņā ar Reglamenta 120. panta 2. punktu;
5. vienotu vēlēšanu procedūru;
6. Eiropas līmeņa politiskajām partijām, neskarot Prezidija kompetences;
7. tādu gadījumu noteikšanu, kad dalībvalsts vairākkārt nopietni pārkāpusi dalībvalstīm 

kopīgos principus;
8. iekšējā Reglamenta interpretēšanu un piemērošanu un tā grozījumu priekšlikumiem.
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2. Uzmanības centrā Parlamenta sasaukums
Eiropas Parlaments 2005. gada 12. janvāra rezolūcijā (Richard Corbett - Inigo Mendez de 
Vigo ziņojums), apstiprināja Konstitucionālo līgumu ar divu trešdaļu vairākumu, uzskatot, ka 
tas „ir labs kompromiss un ievērojams spēkā esošo Līgumu uzlabojums” un „būs stabils un 
ilgtermiņa pamatdokuments Eiropas Savienības attīstībai nākotnē, kurš pavērs turpmākas 
paplašināšanās iespējas, vienlaicīgi vajadzības gadījumā nodrošinot mehānismus tā 
pārskatīšanai”. Parlaments atzinīgi vērtē to, ka Konstitūcija sniedz pilsoņiem lielāku 
skaidrību par Savienības būtību un mērķiem, kā arī par attiecībām starp Savienību un 
dalībvalstīm (it īpaši vienkāršojot tiesību aktus un garantējot, ka Eiropas Savienība nekad 
nekļūs par „centralizētu, visvarenu lielvalsti”). Paplašināta lēmuma pieņemšana ar kvalificētu 
balsu vairākumu, Eiropadomes prezidentūra, kas ilgs divarpus gadus, „Eiropas Savienības 
Ārlietu ministra” amata izveide, kuram palīdzēs unikāls Ārējās darbības dienests, komisāru 
skaita samazināšana no 2014. gada — tā mērķis ir veicināt Eiropas Savienības efektivitāti un 
klātesamību starptautiskā mērogā. Konstitūcijas nopelns būs arī demokrātiskāka Eiropas 
Savienība (iespēja valstu parlamentiem izteikt iebildumus par tiesību aktu priekšlikumiem, 
koplēmuma paplašināšana, Eiropas Parlamenta ievēlēts Komisijas priekšsēdētājs...) un 
paplašinātas pilsoņu tiesības (Pamattiesību hartas iekļaušana, pievienošanās Eiropas 
Cilvēktiesību un konvencijai, iniciatīvas tiesību ieviešana Eiropas pilsoņiem, palielinātas 
iespējas privātpersonām vērsties tiesā...).

Pēc šīs rezolūcijas Konstitucionālo jautājumu komiteja, ar valstu parlamentiem apspriežot
Konstitucionālo līgumu, nosūtīja delegācijas uz Apvienoto Karalisti, Igauniju, Franciju, 
Čehiju, Poliju, Portugāli un Luksemburgu, lai aizstāvētu Parlamenta nostāju un veicinātu 
Konstitucionālā līguma ratifikāciju.

Gaidot ziņojumu, ko Padomes ģenerālsekretāram un Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas 
un drošības politikas jautājumos, un Komisijai bija jāiesniedz Eiropas Padomei 2005. gada 
jūnijā par progresu, kas panākts Eiropas Savienības ārlietu dienesta sagatavošanā,
Eiropas Parlaments 2005. gada 26. maijā pieņēma rezolūciju, kurā tas paziņo, ka ir 
pārliecināts, ka ES ārlietu dienests jāiekļauj Komisijas dienestos. Cita starpā tas pieprasa, lai 
ES ārlietu dienesta personāls tiktu veidots no ierēdņiem, kuri, ievērojot atbilstošu un 
līdzsvarotu procentuālo īpatsvaru, pārstāv Komisiju, Padomes sekretariātu un dalībvalstu 
diplomātiskos , kā arī neuzskata par vajadzīgu atņemt visiem Komisijas ģenerāldirektorātiem 
to pienākumus ārējo attiecību jomā. Komisijas pārstāvniecības ārpuskopienas valstīs un 
Padomes informācijas biroji būtu jāapvieno, izveidojot „Eiropas Savienības vēstniecības”. Lai 
turpinātu pārdomas, Konstitucionālo jautājumu komiteja un tās referents Elmar Brok 
organizēja vairākas viedokļu apmaiņas, tomēr darbs vēl nav pabeigts.

Pēc referendumiem Francijā un Nīderlandē un 2005. gada 18. jūnija deklarācijas, ar kuru 
Eiropas Padome izlēma par „pārdomu periodu”, lai nodrošinātu plašas debates visā Eiropas 
Savienībā, Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju (Andrew Duff - Johannes Voggenhuber 
ziņojums), kurā tas piedāvā izmantot šo pārdomu periodu, lai atsāktu konstitucionālo projektu, 
balstoties uz plašām sabiedrības debatēm par Eiropas integrācijas nākotni. EP uzskata, ka 
„pret” drīzāk šķiet kā izpausme neapmierinātībai ar pašreizējo situāciju Eiropas Savienībā 
nekā tieši pret konstitucionālām reformām vērsts iebildums, un tāpēc pieprasa, lai tiktu 
izanalizēti Francijas un Nīderlandes referendumu negatīvo rezultātu iemesli, kā arī atgādina, 
ka ir jāņem vērā gan Konstitūciju ratificējušās, gan to neratificējušās dalībvalstis un 
iedzīvotāji. Eiropas Parlaments uzskata, ka Nicas līgums nav stabils pamats Eiropas 
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integrācijas procesa turpināšanai; un rezolūcijā uzsvērts, ka Bulgārijas un Rumānijas 
pievienošanās nav iespējams Savienību paplašināt tālāk, pamatojoties uz šo Līgumu.

Iebilstot pret priekšlikumiem veidot atsevišķas grupas, kas sastāvētu no konkrētām 
dalībvalstīm, kamēr turpinās konstitucionālais process, atgādina, ka paplašinātajai sadarbībai 
jāsekmē Savienības mērķu izpilde, jāpadziļina tās integrācijas process, kā arī jebkurā brīdī 
jābūt atvērtai visām dalībvalstīm. Iespējamai šādas sadarbības izveidošanai nevajadzētu būt 
par šķērsli pēc iespējas ātrākai Konstitūcijas Eiropai pieņemšanai. EP prasa, lai jebkurā 
gadījumā tiktu darīts viss, lai nodrošinātu, ka Konstitūcija stājas spēkā 2009. gadā.

Savā rezolūcijā par turpmākajiem soļiem pārdomu un analīzes periodā, kura pieņemta 
gatavojoties 2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadomei, Eiropas Parlaments no jauna apstiprina 
mērķi panākt konstitucionālo vienošanos līdz 2009. gada Eiropas vēlēšanām un brīdina par 
mēģinājumiem izjaukt vispārējo kompromisu, kas paredzēts minētajā Līgumā. EP apstiprina 
savus iebildumus pret kopējā konstitūcijas projekta īstenošanu pa daļām un pret dažu 
dalībvalstu veidotu pamatgrupu tūlītēju izveidi, lai apietu Eiropas Savienības kopējo 
konstitucionālo procesu. Eiropadome ir aicināta pāriet no pārdomu perioda pie analīzes 
perioda, lai ne vēlāk kā līdz 2007. gada otrajai pusei pieņemtu skaidru lēmumu, kā turpmāk 
rīkoties attiecībā uz Konstitucionālo līgumu. Eiropas Parlaments uzskata, ka padziļinātas 
debates par Eiropas Savienības nākotni vēl nav aizsāktas visā Eiropas Savienības mērogā, jo 
īpaši tajās dalībvalstīs, kuras vēl nav ratificējušas Konstitucionālo līgumu, un tāpēc aicina 
Eiropadomi prasīt visām dalībvalstīm panākt noteiktu apņemšanos par nosacījumiem, saskaņā 
ar kuriem tā ierosina uzsākt un vadīt atklātas ES mēroga strukturētas sabiedrības debates, kuru 
uzmanības centrā būtu pamatjautājumi saistībā ar Eiropas nākotni. Dalībvalstis, kas vēl nav 
ratificējušas Konstitūciju, ir lūgtas līdz pārdomu perioda beigām izstrādāt ticamu rīcības 
plānu, kuru tās plāno īstenot, lai panāktu attiecīgo jautājumu risināšanu. Eiropadomei ir 
ieteikts izstrādāt atbilstošu sistēmu, lai, līdzko politiķiem tas būs iespējams, varētu notikt īpašs 
dialogs ar to valstu pārstāvjiem, kurās referendumā par Konstitucionālo līgumu bija negatīvi 
rezultāti, nolūkā noskaidrot, vai šīm valstīm būtu iespējams atsākt ratifikācijas procedūru un 
kādos apstākļos tas būtu iespējams Komisija ir aicināta iesniegt Eiropadomei stratēģiju šīs 
pieejas iespējami labākai īstenošanai.

Konstitucionālo jautājumu komiteja, ar šo koordinatoru starpniecību, tieši palīdzējusi panākt 
vienprātību, kā rezultātā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs varēja parakstīt Berlīnes 
deklarāciju, kurā noteikts „vienots mērķis līdz 2009. gadā paredzētajām Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām atjaunināt Eiropas Savienības kopīgos pamatus”.

2007. gada jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par ceļvedi Eiropas Savienības 
konstitucionālā procesā (Elmar Brok - Enrique Baron Crespo ziņojums), kurā tas uzsver, ka 
divas trešdaļas dalībvalstu jau ir ratificējušas Konstitucionālo līgumu, ka vēl četras ir skaidri 
paudušas apņemšanos ievērot tā noteikumus un no jauna apstiprina savu apņemšanos pabeigt 
notiekošo konstitucionālo procesu, iespējams, to pārveidojot, ņemot vērā sarežģījumus, kas 
radušies dažās dalībvalstīs Šajā kontekstā tas atbalsta Vācijas prezidentūras centienus sasaukt 
starpvaldību konferenci un izstrādāt ceļvedi, kurā ir noteikta procedūra, skaidri uzdevumi un 
mērķis panākt vienošanos līdz šā gada beigām. Rezolūcijā arī paziņots, ka Eiropas Parlaments 
nepieņems tādu sarunu iznākumu, kas salīdzinājumā ar Konstitūcijas līgumu mazinās pilsoņu 
tiesību aizsardzību (jo īpaši uzstāj uz Pamattiesību hartas saglabāšanu) demokrātiju, 
pārredzamību un efektivitāti Eiropas Savienības darbībā. EP atgādina, ka tam kā vienīgajai 
Eiropas Savienības iestādei, ko pilsoņi ievēlējuši tiešās vēlēšanās, ir jābūt iesaistītam 
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starpvaldību konferencē visos līmeņos. ja valstu un valdību vadītāji nolems uzsākt pašreizējo 
tekstu būtisku pārskatīšanu, atkārtoti pauž apņemšanos piemērot Konventa mehānismu un 
uzskata, ka nepieciešams saglabāt parlamentārās līdzdalības pamatprincipus, sabiedrības 
iesaistīšanu un pilnīgu pārredzamību.

Divi gadi, kas pavadīti pārdomās par Eiropas nākotni, ir apstiprinājuši vajadzību saglabāt un 
uzlabot Konstitucionālā līguma jauninājumu saturu attiecībā uz demokrātiju, efektivitāti un 
pārredzamību, lai nodrošinātu pareizu Eiropas Savienības darbību, kā arī, lai stiprinātu tās 
pilsoņu tiesības un tās nozīmi pasaulē. Tāds ir Eiropas Parlaments viedoklis rezolūcijā par
Starpvaldību konferences sasaukšanu (Jo Leinen ziņojums) kas, lai arī izsaka nožēlu par to, 
ka ir bijis jāatsakās no dažiem svarīgiem elementiem, par kuriem tas vienojās 2004. gada 
Starpvaldību konferencē, un to, ka atbilstīgi pilnvarām dažām dalībvalstīm atļauts arvien 
vairāk atkāpties no noteikumu īstenošanas (piemēram, tiesības atteikties no Pamattiesību 
hartas saistībām), tomēr ir gandarīts, ka tās saglabā lielu daļu no Konstitucionālā līguma 
būtības (Eiropas Savienību kā vienotu juridisku personu, pīlāru struktūras atcelšanu, arvien 
plašāku kvalificētā vairākuma balsošanas kārtību Padomē, koplēmumu, līdzdalības 
demokrātijas elementus, Pamattiesību hartas juridiski saistošo statusu, Eiropas Savienības 
ārējo darbību lielāku saskaņošanu un līdzsvarotu iestāžu sistēmu). EP ir arī gandarīts par tādu 
jaunu elementu ieviešanu līgumos kā skaidra norāde uz klimata pārmaiņām un solidaritāte 
enerģētikas jomā Eiropas Parlaments aicina dalībvalstis neatteikties no saistībām, neizvairīties 
no saistībām, ko tās uzņēmušās Eiropadomē un starpvaldību konferencē un pabeigt savus 
darbus līdz 2007. gada beigām, lai jaunais Līgums varētu savlaicīgi stāties spēkā pirms 
2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Pamattiesību hartas nākotne pastāvīgi ir bijusi Eiropas Parlamenta uzmanības lokā. Lai 
Lisabonas līgumā uz to varētu atsaukties kā uz juridiski saistošu dokumentu, EP līdzās 
rezolūcijai par Starpvaldību konferences sasaukšanu, ir pieņēmis rezolūciju (Jo Leinen 
ziņojums), ar kuru tas pilnvaro EP priekšsēdētāju kopīgi ar citām iestādēm, veikt Hartas jaunu, 
svinīgu pasludināšanu pirms Lisabonas līguma parakstīšanas. Turklāt EP uzstājīgi mudina 
Poliju un Apvienoto Karalisti pielikt maksimālas pūles, lai beidzot panāktu vienošanos par 
neierobežotu hartas piemērojamību.

Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē to pozitīvo soli, ko kopumā Eiropas Savienības nākotnei 
nozīmē Lisabonas līgums (Richard Corbett - Inigo Mendez de Vigo ziņojums). Ievērojams 
uzlabojums salīdzinājumā ar esošajiem līgumiem, kas palielinās Eiropas Savienības 
demokrātisko pārskatatbildību un uzlabos lemtspēju (stiprinot Eiropas Parlamenta un 
dalībvalstu parlamentu lomu), Eiropas Savienības pilsoņu tiesības attiecībā pret Eiropas 
Savienību un paaugstinās Eiropas Savienības iestāžu efektivitāti. Eiropas Parlaments atbalsta 
Līgumu un uzskata, ka tas veidos stabilu pamatu, kas nodrošinās turpmāku Eiropas Savienības 
attīstību, neraugoties uz to, ka daudzi nožēlo, ka vajadzēja atteikties no konstitucionālās 
pieejas un tās noteiktiem aspektiem; atlikt svarīgu elementu īstenošanu, (Padomes jaunās 
balsošanas sistēmas stāšanos spēkā ); Līgumā iekļaut pasākumus, kas ir īpaši paredzēti 
atsevišķu dalībvalstu interešu aizsardzībai (piekrišanas klauzulu („opt-in”) piemērošanas 
paplašināšanu, attiecinot uz divām dalībvalstīm sadarbību policijas un krimināltiesību jomā, 
protokolu, ar ko ierobežo hartas ietekmi uz divu dalībvalstu tiesību aktiem). Eiropas 
Parlaments pieprasa, lai Līgums varētu stāties spēkā 2009. gada 1. janvārī un uzstāj, ka 
jāizmanto visus iespējamos līdzekļus, lai skaidri un objektīvi informētu Eiropas Savienības 
pilsoņus par Līguma saturu.
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Neskatoties uz Lisabonas līguma ratifikācijas procesa kavēšanos, Eiropas Parlaments, pēc 
tam, kad 2008. gada decembra Eiropadome pavēra iespēju jaunam referendumam Īrijā, atsāka 
darbu, lai sagatavotu Līguma spēkā stāšanos. Šī darba rezultātā Parlamenta sasaukuma pašās 
beigās tika pieņemti trīs ziņojumi. Šie ziņojumi attiecīgi ir par Parlamenta jauno lomu un 
pienākumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu, Lisabonas līguma ietekmi uz Eiropas Savienības 
iestāžu līdzsvara izveidi un par Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību 
veicināšanu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Turpretī iesāktais darbs pie Ārējās darbības dienesta 
izveides, gaidot Īrijas otrā referenduma rezultātus, netika turpināts.

Ziņojums par Parlamenta jauno lomu un pienākumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu
(referents Jo Leinen) pārskata citus ziņojumus par Lisabonas līguma īstenošanu un apvieno 
parlamentāro komiteju atzinumus par Līguma ieviestajām izmaiņām. Ziņojums, ciktāl tas 
ievērojami nostiprinās Eiropas Savienības demokrātisko leģitimitāti, atzinīgi vērtē politikas 
jomu (jo īpaši brīvības, drošības un tiesiskuma, kā arī lauksaimniecības jomā) paplašināšanu, 
par kurām Parlaments lems kopīgi ar Padomi. Budžeta līmenī, likvidējot atšķirības starp 
obligātiem un neobligātiem izdevumiem, turpmāk Eiropas Parlaments un Padome kopīgi 
pieņems budžetu. Jaunā piekrišanas procedūra, jaunās pilnvaras Komisijas priekšsēdētāja 
vēlēšanās, kā arī jaunās kontroles pilnvaras tiek sveiktas ar entuziasmu. Visbeidzot ziņojums 
apstiprina, ka Eiropas Parlaments, ja tam būs pamats, izmantos tiesības ierosināt Līguma 
grozījumus un aicina citas iestādes noslēgt Iestāžu nolīgumu par nākamā Parlamenta 
sasaukuma darba  programmu un veiksmīgai Līguma īstenošanai nepieciešamajiem 
pasākumiem.

Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību veicināšana saskaņā ar 
Lisabonas līgumu (referents Elmar Brok) arī ir apskatīta ziņojumā, kurā komiteja atzinīgi 
vērtē jaunās tiesības, kas piešķirtas dalībvalstu parlamentiem, jo īpaši subsidiaritātes principa 
ievērošanas kontroli (tā sauktās dzeltenās kartes un oranžās kartes procedūras), kas pirmo reizi 
piešķir valstu parlamentiem noteiktu lomu Savienības mērogā. Parlaments atzinīgi vērtē 
attiecību pozitīvo attīstību pēdējo gadu laikā un uzsver lomu, ko parlamentārās komitejas ir 
aicinātas ieņemt, lai izveidotu īstu „atbilstīgo komiteju patstāvīgo tīklu”. Tas pat paredz, ka 
Eiropas Parlaments šo specializēto komiteju rīcībā var nodot budžeta līdzekļus, lai tās varētu 
organizēt tikšanās ar saviem partneriem. Dalībvalstu parlamenti ir aicināti definēt, kā Eiropas 
Parlamenta locekļi varētu darboties to līmenī, piemēram, tiesības noteiktos brīžos uzstāties 
plenārsesijās, piedalīties specializēto komiteju sanāksmēs, kad tās izskata Savienības līmeņa 
jautājumus, vai piedalīties to attiecīgo politisko grupu sanāksmēs. Nobeigumā projektā 
aplūkota arī COSAC loma.

Ziņojums par Lisabonas līguma ietekmi uz Eiropas Savienības iestāžu līdzsvara izveidi
(referents Jean-Luc Dehaene) uzskaita Lisabonas līguma konkrētu ietekmi uz iestāžu 
attiecībām un piedāvā noteiktu skaitu ieteikumu, kuru mērķis ir garantēt jaunu iestāžu 
noteikumu efektīvu īstenošanu. Tas atzinīgi vērtē katras iestādes ieguldījuma precizēšanu, 
kuras ir kļuvušas spēcīgākas katra savā īpašajā kompetences jomā, un atklāj, ka efektīvai 
iestāžu darbībai nepieciešama pastiprināta koordinēšana. Divu stabilu prezidentūru 
līdzāspastāvēšana (Eiropadomes priekšsēdētājs un Augstais pārstāvis, kurš vada Ārlietu 
Padomi) un rotējoša prezidentūra Padomē, ir uzlabojums, kas var sniegt lielāku saskaņotību 
un efektivitāti, bet, kas arī prasīs ciešu sadarbību starp šīm atšķirīgajām prezidentūrām. 
Visnozīmīgāko amatu aizpildīšanai ir ierosināts grafiks (Komisijas priekšsēdētājs, Augstais 
pārstāvis, Komisāru kolēģija, Eiropadomes priekšsēdētājs) no 2014. gada. Attiecībā uz amatā 
iecelšanas procedūrām 2009. gadā, ziņojumā atgādināts, ka, ja Eiropadome izlemtu izvirzīt 
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kandidātu Komisijas prezidentūrai uzreiz pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām, tai būtu jāuzsāk 
vajadzīgās konsultācijas ar jaunievēlētā Parlamenta pārstāvjiem, lai ievērotu pēc būtības tā 
jaunās priekšrocības, ko paredz Lisabonas līgums. Ja Īrijas otrajam referendumam būs pozitīvs 
rezultāts, Parlamenta balsojums par Komisāru kolēģiju notiks tikai pēc Lisabonas līguma 
spēkā stāšanās. Visbeidzot attiecībā uz pārejas noteikumiem par Eiropas Parlamenta sastāvu, 
kas pieņemti 2008. gada 11. un 12. decembra Eiropadomē, ziņojumā atgādināts, ka to nolūks 
ir grozīt primāros tiesību aktus. Tajā ir arī atgādināts, ka Lisabonas līgums Parlamentam dod 
jaunas pilnvaras šajā jomā, kuras iestāde vajadzības gadījumā nekavēsies izmantot.

Eiropas Parlaments pieņēmis virkni ziņojumu arī ārpus konstitucionālā aspekta, kas iekļaujas 
tā attiecību ar citām iestādēm kontekstā. Tādējādi izvirzīto komisāru parlamentāras 
apstiprināšanas procedūra (uzklausīšana), kas ieviesta 1994. gadā, dod Komisijai pastiprinātu 
demokrātisku leģitimitāti. Eiropas Parlamenta rezolūcija par vadlīnijām Eiropas Komisijas
apstiprināšanai (Andrew Duff ziņojums) paredz virkni principu un noteikumu, kas paredzēti, 
lai regulētu procedūru. Šie principi tālāk ir transponēti Eiropas Parlamenta Reglamentā 
(Andrew Duff ziņojums), pievienojot jaunu pielikumu, kurā detalizēti aprakstīti procedūras 
noteikumi attiecībā uz uzklausīšanu, novērtēšanu un balsošanu, lai apstiprinātu vai noraidītu 
jaunu Eiropas Komisiju vai, iespējams, nomainītu Komisāru kolēģijas locekli.

Parlamenta sasaukuma laikā starp Eiropas Parlamentu un Komisiju tika noslēgts jauns 
pamatnolīgums. Eiropas Parlaments arī apstiprināja kopēju deklarāciju par koplēmuma 
piemērošanas noteikumiem, kā arī lēmumu, ar ko groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.

Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē pamatnolīguma starp Eiropas Parlamentu un Komisiju
noslēgšanu (Jo Leinen ziņojums), kas nostiprina 2000. gada jūlija pamatnolīguma 
saskaņotību, lielāku vērību pievērš iestāžu dialogam, pastiprina pārredzamību un uzlabo 
atsevišķus tehniskus punktus iestāžu sadarbībā. Deputāti uzsver, cik svarīgi ir Eiropas 
Parlamenta locekļiem, piedaloties delegācijās darbam starptautiskās konferencēs, piedalīties 
Eiropas Savienības iekšējās koordinācijas sanāksmēs, un lūdz Komisiju Padomē atbalstīt 
pieprasījumus, ko Parlaments ir izteicis šajā sakarā. Turklāt Komisija ir aicināta dot 
Parlamentam vismaz divus mēnešus laika, lai tas varētu izteikt savu viedokli attiecīgajā brīdī, 
kad notiek iepazīstināšana ar vadlīnijām attiecībā uz nodarbinātību (grafiks ir ļoti noslogots).

Kopīgā deklarācija par koplēmuma piemērošanas noteikumiem (Jo Leinen ziņojums), 
atzinīgi vērtē jaunos noteikumus par Padomes prezidentūras pārstāvju piedalīšanos 
parlamentāro komiteju sanāksmēs; apstiprinājumu principam, ka, veicot juridisko un valodas 
redakciju, Parlamenta un Padomes dienesti sadarbojas kā vienlīdzīgi partneri; vienošanos pēc 
iespējas organizēt kopīgas preses konferences un publicēt kopīgus paziņojumus presei, lai 
informētu par paveiktā darba sekmīgu iznākumu; kā arī lēmumu par nozīmīgu dokumentu 
parakstīšanu kopīgā ceremonijā, kurā piedalītos plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Rezolūcijā arī 
izteikta vēlme, lai Parlaments izstrādātu metodi, ar kuru saskaņotu parlamentāro komiteju 
praksi trialogu laikā (noteikumus par parlamentāro delegāciju sastāvu un pienākumu ievērot ar 
darbu saistītu konfidencialitāti).

Attiecībā uz Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, Eiropas 
Parlaments ir apstiprinājis Padomes lēmuma projektu, ar ko groza Lēmumu 1999/468/EK, kā 
arī iestāžu nolīgumu kopīgās deklarācijas par šo lēmuma projektu veidā (Richard Corbett 
ziņojums). Pastāvošajām Komitoloģijas procedūrām jāpievieno jauna „regulatīva kontroles 
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procedūra”. Iestāžu nolīgums par Lēmuma 1999/468/EK, kas grozīts ar 
Lēmumu 2006/512/EK, īstenošanas kārtību arī ir apstiprināts (Monica Frassoni ziņojums), kā 
arī divi ziņojumi, kuru mērķis bija grozīt Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. pantu, lai tas pēc 
iespējas labāk varētu izmantot tiesības, ko tam uztic šī jaunā procedūra (Richard Corbett un 
Monica Frassoni) ziņojumi. Šajos dažādajos ziņojumos Eiropas Parlaments izsaka nožēlu, ka 
Lēmuma 1999/468/EK piemērošana nav bijusi apmierinoša un atgādina, ka regulatīvā 
kontroles procedūra ir jāpiemēro visiem vispārējiem pasākumiem, kuru mērķis ir grozīt 
pamata tiesību akta, kas pieņemts atbilstoši Līguma 251. pantā noteiktajai procedūrai, 
nebūtiskus elementus. Tas aicina Padomi un Komisiju, „pelēko zonu” gadījumos izmantot 
jaunu regulatīvās kontroles procedūru un ir gandarīts, ka vienošanās precīzāk nosaka 
Komisijas saistības informēt Parlamentu, nosakot, ka tas ir jāinformē par komiteju darbu 
saskaņā ar kārtību, kas nodrošina sistēmas pārredzamību un efektivitāti. EP nepiekrīt 
Komisijas nostājai, saskaņā ar kuru izpildes pasākumu projektus nedrīkst publiskot līdz 
balsojumam komitejā, un lūdz Komisijai publicēt visus izpildes pasākumu projektus, tiklīdz 
tie ir oficiāli ierosināti.

Eiropas Parlaments izmantoja iespēju, atbildot uz Komisijas paziņojumu par likumdevēja vēl 
neizlemto tiesību aktu priekšlikumu izvērtēšanas rezultātu (Sylvia-Yvonne Kaufmann 
ziņojums), lai padziļinātu analīzi par problēmām, kas saistītas ar Komisijas tiesību aktu 
priekšlikumu atcelšanu vai grozījumiem. Konstatējot domstarpības starp trīs iestādēm 
attiecībā uz to, cik lielā mērā Komisija ir tiesīga atsaukt savus likumdošanas priekšlikumus, un 
noteiktās skaidri iezīmētās robežās pilnībā atzīstot Komisijas tiesības atsaukt tiesību akta 
priekšlikumu visā tā pieņemšanas procedūras garumā, Eiropas Parlaments uzskata, ka 
vienošanās šajā jautājumā veicinātu likumdošanas procedūru netraucētu norisi. Vienlaikus 
piedāvājot piemērot noteiktus nosacījumus tiesību aktu priekšlikumu atcelšanai un grozīšanai 
(koplēmuma un sadarbības procedūrās Komisija vairs nevar atsaukt priekšlikumu pēc tam, 
kad Padome ir pieņēmusi kopējo nostāju, ja vien tā nav pārsniegusi savas pilnvaras; Komisija 
apņemas rūpīgi ņemt vērā Parlamenta nostāju; iepriekš informēt Parlamentu, ja tā pēc savas 
iniciatīvas gatavojas atsaukt vai grozīt tiesību akta priekšlikumu), Eiropas Parlaments uzskata, 
ka, ja iestādes definētu kopīgas pamatnostādnes, kuras papildina attiecīgos principus, kas jau 
ir noteikti Pamatnolīgumā par Parlamenta un Komisijas attiecībām un Iestāžu nolīgumā par 
tiesību aktu labāku izstrādi, tas būtu atzinīgi vērtējams solis, lai veicinātu likumdošanas 
procesa norisi un iestāžu savstarpējo dialogu. Visbeidzot rezolūcija uzsver, ka tiesību aktu 
priekšlikumu atcelšana vai grozīšana ir jāveic Kopienas interesēs un tiem jābūt pamatotiem.

Attiecībā uz savām attiecībām ar citām iestādēm Eiropas Parlaments arī pieņēma noteikumus, 
kas skar ombuda, regulatīvo aģentūru un Publikāciju biroja darbību.

Eiropas Parlamenta lēmums par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas 
reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Anneli Jäätteenmäki ziņojums) īpaši ir pamatots 
nepieciešamībā pielāgot ombuda statusu, lai izskaustu jebkādas iespējamās šaubas par ombuda 
spēju veikt padziļinātu un objektīvu izmeklēšanu lietās, kur pastāv aizdomas par sliktu 
pārvaldi (jo īpaši attiecībā uz viņa piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem); kā arī, lai ņemtu 
vērā pēdējo gadu laikā notikušās izmaiņas attiecībā uz Eiropas Savienības iestāžu vai 
struktūru lomu apkarojot krāpnieciskas darbības pret Eiropas Savienības finanšu interesēm.

Atbilstoši Komisijas iesniegtajiem datiem pastāv 29 Eiropas regulatīvās aģentūras, kas 
nodarbina apmēram 3800 personu un kā gada budžets ir aptuveni EUR 1 100 000 000, 
Kopienas ieguldījums tajā ir apmēram EUR 559 000 000. Tāpēc saprotams, kāpēc ir 
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nepieciešams uzraudzīt to darbu un kāpēc Eiropas Parlaments ir pieņēmis rezolūciju, kurā tas 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par Iestāžu nolīgumu Eiropas regulatīvo aģentūru 
darbības pamatprincipu noteikšanai, un pauž nožēlu, ka Padome nav gatava uzsākt sarunas 
par nolīguma noslēgšanu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Eiropas Parlaments tajā arī 
norāda, ka turpmākajos priekšlikumos par aģentūru izveidi būtu jāievēro atsevišķi principi: 
ietekmes novērtējums, parlamentāra kontrole, Komisijas politiskā atbildība. Attiecībā uz 
pēdējo punktu rezolūcijā ar bažām atzīmēts decentralizētu aģentūru skaita nemitīgais 
pieaugums, raizējoties, ka tādējādi rodas risks, ka Komisijas izpildfunkcija tiks noārdīta un 
sadalīta neskaitāmu iestāžu starpā, kas strādā galvenokārt starpvaldību sadarbības formā. 
2008. gada oktobrī Eiropas Parlaments pieņēma „stratēģiju regulatīvo aģentūru 
institucionālo aspektu noteikšanai nākotnē” (Georgios Papastamkos ziņojums), ar kuru tas 
izsaka nožēlu, ka, tā kā Padome atteicās piedalīties sarunās, Komisija izlēma atsaukt 
priekšlikumu iestāžu nolīgumam, to aizvietojot ar aicinājumu piedalīties iestāžu dialogā, kura 
rezultātā izstrādātu vienotu pieeju. Lai arī „vienotā pieeja” nozīmē krietni mazāk par gaidīto, 
Eiropas Parlaments tomēr paziņo, ka tajā piedalīsies un prasa, lai darba programma tiktu 
izstrādāta pēc iespējas ātrāk. EP sagatavo papildināmu sarakstu ar punktiem, kuri īpaši būtu 
jāiekļauj šajā darba programmā: objektīvu kritēriju noteikšana aģentūru novērtēšanai, 
izvērtēšana, vai izmaksu ziņā aģentūru izveide ir izdevīgāka nekā attiecīgo uzdevumu 
uzticēšana Komisijas dienestiem, aģentūru neatkarības pakāpes noteikšana, nepieciešamību 
regulāra pārbaude... Pēc Eiropas Parlamenta domām, būtu jāizveido skaidrus, kopējus un 
saskaņotus pamatprincipus par aģentūru turpmāko lomu ES pārvaldē un jāievieš parlamentāra 
kontrole attiecībā uz regulatīvo aģentūru izveidi un darbību.

Atbrīvošanas no saistībām procedūras 2001. finanšu gadam ietvaros Parlaments uzskatīja, „ka 
ir īpaši grūti noteikt skaidru politisko atbildību attiecībā uz starpiestāžu struktūrām, kā to 
pierāda EKOPB gadījums”. EP aicināja iestādes, tomēr neapstrīdot iestāžu sadarbības 
principu, kuru ievērojot Eiropas budžetā tiek ietaupīti ievērojami līdzekļi; „mainīt starpiestāžu 
struktūru tiesisko pamatojumu tā, lai varētu skaidri sadalīt administratīvo un politisko 
atbildību”. Ar 2009. gada 19. februāra lēmumu (Hanne Dahl ziņojums) Eiropas Parlaments 
pieņēma lēmuma projektu par Eiropas Savienības Oficiālo Publikāciju biroja struktūru 
un darbību, kas precizē Eiropas Savienības Publikāciju biroja kompetences un uzdevumus, 
attiecīgo iestāžu atbildību, kā pārvaldības komitejas un biroja direktora lomu. 

Uzskatot trīs iestāžu panākto vienošanos 2006. gada 4. aprīlī par vienīgo iespējamo 
kompromisu, Parlaments, atkārti paužot vilšanos par to, ka sarunas Padomē galvenokārt 
pievērsa uzmanību atsevišķu valstu interesēm, kaitējot Eiropas kopējiem mērķim, pieņēma 
iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Sérgio Sousa 
Pinto ziņojums). Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē Eiropadomes lēmumu aicināt Komisiju 
sākt ES izdevumu un resursu visu aspektu pilnīgu un visaptverošu pārskatu; uzsver, ka 
Parlaments kā Padomes partneris ar budžetu saistītajos jautājumos ir paredzējis piedalīties šajā 
pārskatā, lai panāktu vienošanos, kas Eiropas Savienībai ļaus īstenot ieceres ar atbilstīgiem 
pašu resursiem. Tas arī apsveica panākto progresu attiecībā uz savu nostāju trijās sarunu 
jomās: saskaņot politiskās prioritātes un finansiālās vajadzības, palielinot elastīgumu, uzlabot 
budžeta struktūru, kā arī uzlabot ES finansēšanas kvalitāti un saglabāt Parlamenta izņēmuma 
tiesības. Apzinoties jautājumus, kas sarunās nav atrisināti, Eiropas Parlaments uzskata, ka 
2008.–2009. gada atkārtotas izskatīšanas laikā īpaši steidzami ir jāreformē pašu resursu 
sistēma, kā arī „izdevumu” daļu, lai izvairītos no jaunām nogurdinošām sarunām, kurās 
noteicošās ir valstu intereses. Visbeidzot, tas apstiprina savu nostāju, saskaņā ar kuru visas 
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turpmākās finanšu shēmas ir jāizstrādā uz pieciem gadiem, kas atbilst Parlamenta un 
Komisijas pilnvaru ilgumam. Eiropas Parlaments pēc tam pieņēma rezolūciju, kas bez 
izmaiņām apstiprināja iestāžu nolīguma grozījumu priekšlikumu (Jo Leinen ziņojums), kura 
vienīgais nolūks ir Iestāžu nolīgumā iekļaut teikumu, kas nosaka, ka, izņēmuma kārtā 
2008. gadā ārkārtas palīdzības rezervēm tiktu piešķirti EUR 479,218 miljoni (pašreizējās 
cenās), lai nosegtu vajadzības, ko izraisījusi nepieciešamība ātri reaģēt uz pārtikas cenu 
kritumu jaunattīstības valstīs.

Ciktāl Eiropas Savienības pašreizējā iestāžu, finansiālā un politiskā struktūra nav piemērota 
jaunām paplašināšanām, tā saskaras ar grūtībām turpināt pildīt savas saistības attiecībā pret 
Dienvidaustrumeiropas valstīm. Šī fakta konstatējums, kas izklāstīts ziņojumā par Eiropas 
Savienības spējas integrēt jaunas dalībvalstis institucionālajiem aspektiem (Alexander 
Stubb ziņojums), liek Eiropas Parlamentam, kaut arī tas atkārtoti pauž atbalstu 
paplašināšanām, kas uzskatāma par vēsturisku iespēju, kā garantēt mieru, drošību, stabilitāti, 
demokrātiju un tiesisku valsti, kā arī ekonomikas izaugsmi un labklājību Eiropā, no jauna 
apstiprināt savu pārliecību, ka paplašināšanām jānotiek kopsolī ar Eiropas Savienības 
padziļināšanos, ja negribam apdraudēt Eiropas integrācijas procesa mērķi. Tas uzskata, ka 
Nicas līgums nesniedz atbilstošu pamatu jaunām paplašināšanām un atgādina, ka Eiropas 
Savienības reforma ir nepieciešama pirms jebkuras nākamās paplašināšanās. Ziņojums 
uzskaita būtiskākās reformas (kvalificēts balsu vairākums Padomē, prezidentūru rotācijas 
sistēmu grozījumi, Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana, valstu parlamentu lielāka iesaistīšana, 
Eiropas Savienības vērtību un mērķu skaidra definēšana, finanšu shēmas pārskatīšana...). 
Ziņojums pārskata jēdzienu „absorbcijas spēja”, ko Kopenhāgenas Eiropadome ir definējusi 
kā „Eiropas Savienības spēju absorbēt jaunas dalībvalstis, tajā pašā laikā saglabājot virzību uz 
Eiropas integrāciju”, priekšroku dodot jēdzienam „integrācijas spēja”. Tas uzsver, ka 
„integrācijas spēja” nav vis jauns kritērijs, kas piemērojams kandidātvalstīm, bet ir nosacījums 
Eiropas integrācijas procesa veiksmīgai paplašināšanai un padziļināšanai, ka atbildība par šīs 
„integrācijas spējas” uzlabošanu gulstas uz Eiropas Savienību nevis uz kandidātvalstīm. 
Eiropas Parlaments uzsver, ka tā ieteiktās reformas jāīsteno kopā ar darbībām, kuru mērķis ir 
palielināt sabiedrības atbalstu paplašināšanai, kā arī atgādina Eiropas vadošo politiķu atbildību 
par sabiedrības informēšanu attiecībā uz Eiropas paplašināšanās un vienotības kopējiem 
mērķiem un priekšrocībām. Visbeidzot tas uzskata, ka Eiropas Parlamenta piekrišana, kura ir 
obligāta saskaņā ar ES līguma 49. pantu, lai Padome varētu pieņemt lēmumu par jaunu 
dalībvalstu pievienošanos, ir jāpiemēro lēmumam kā uzsākot, tā noslēdzot sarunas.

Eiropas Parlaments ar mērķi uzlabot pārstāvības demokrātijas darbību ir pieņēmis virkni 
ziņojumu par Eiropas politisko partiju darbību, Eiropas Parlamenta sastāvu un tiesību balsot 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanu. Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas 
politiskajām partijām (Jo Leinen ziņojums) pamatojas uz konstatējumu, ka pastāv plaisa 
starp daudziem pilsoņiem un Eiropas institūcijām, un skaidro šo plaisu ar nepietiekamu 
komunikāciju un informēšanu par Eiropas politiku. Lai uzlabotu šo situāciju, Eiropas 
politiskajām partijām — galvenajam Eiropas sabiedriskā viedokļa veidošanas un izteiksmes 
elementam — jākļūst par Eiropas politikas veicinātājiem, cenšoties panākt efektīvu 
iedzīvotāju iesaistīšanos ne tikai Eiropas vēlēšanās, bet arī visos pārējos Eiropas politiskās 
dzīves aspektos. Lai to sasniegtu, nepieciešams vienoties par patiesajiem Eiropas partiju 
Statūtiem, kuros būtu noteiktas partiju tiesības un pienākumi un kuri dotu iespēju tām iegūt 
juridiskās personas statusu. Eiropas Parlaments prasa, lai tā Konstitucionālo jautājumu 
komiteja šajā nolūkā izstrādā konkrētus priekšlikumus. Rezolūcija, kas ierosina virkni 
grozījumu finansēšanas sistēmā, uzskata par lietderīgu arī apspriest, kā atbalstīt Eiropas 



DV\779820LV.doc 13/358 PE423.766

LV

politiskos fondus, kā iespējams palielināt Eiropas politisko jaunatnes organizāciju un kustību 
nozīmi, kā būtu jāizveido Eiropas partiju saraksti Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai veicinātu 
sabiedriskās apspriedes par Eiropas politiku. Šīs Eiropas Parlamenta prasības tika ņemtas vērā 
Regulas (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa 
politiskajām partijām un to finansēšanu izmaiņu ietvaros, kas tika veiktas 2007. gadā. Šī 
regula galvenokārt tiecas stiprināt politisko partiju ilgtermiņa finanšu plānošanas spējas, 
atvieglot finanšu resursu diversifikāciju un sniegt politiskajām partijām lielāku elastību 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā. Tāpat precizēta „Eiropas līmeņa politisko 
fondu” definīcija un loma. Šīs izmaiņas tika pieņemtas pirmajā lasījumā, panākot vienošanos 
starp Eiropas Parlamentu un Padomi (Jo Leinen ziņojums).

Pēc 2007. gada 21. un 22. jūnija Eiropadomes uzaicinājuma Eiropas Parlaments ir pieņēmis 
rezolūciju par Eiropas Parlamenta sastāvu (Alain Lamassoure, Adrian Severin ziņojumi), 
ņemot vērā jaunu procedūru Eiropas Parlamenta sastāva izveidošanai, kas paredz, ka kopējais 
maksimālais deputātu skaits ir 750, ar maksimālo deputātu skaitu dalībvalstij — 96, bet 
minimālo — 6, un „degresīvās proporcionalitātes” principu, kas līgumā nav definēts. Eiropas 
Parlamentam šis princips nozīmē to, ka attiecībai starp iedzīvotāju skaitu un katras dalībvalsts 
deputātu vietu skaitu ir jāmainās atkarībā no patiesā iedzīvotāju skaita tā, lai katrs deputāts no 
dalībvalsts ar lielāku iedzīvotāju skaitu pārstāvētu vairāk pilsoņu nekā deputāts no dalībvalsts 
ar mazāku iedzīvotāju skaitu, taču valstij ar mazāku iedzīvotāju skaitu nedrīkst būt vairāk 
deputātu kā valstij ar lielāku iedzīvotāju skaitu. Pamatojoties uz šo kārtību (kas ļauj ievērot 
gan efektivitātes, gan daudzveidības, gan solidaritātes principus), rezolūcija tiecas ierosināt 
sistēmu, kas ļautu pielāgoties dalībvalstu demogrāfiskajām izmaiņām bez jaunām būtiskām 
sarunām. Rezolūcijas 1. pielikums (Eiropadomes lēmuma projekta formā) ierosina sadalījumu, 
kas, izņemot Vāciju, neparedz deputātu skaita samazinājumu nevienai dalībvalstij. 
Priekšlikumā līdz šī pilnvaru laika beigām netiek ņemtas vērā iespējamās nākotnes 
pievienošanās, kas varētu radīt maksimālā vietu skaita pagaidu pārsniegšanu. Eiropas 
Parlaments no jauna apliecina, ka šis priekšlikums ir cieši saistīts ar Lisabonas līguma spēkā 
stāšanos un saglabā tiesības apstiprināt Eiropadomes lēmumu par jauno Eiropas Parlamenta 
deputātu skaita sadalījumu vienīgi saskaņā ar citu Savienības iestāžu reformām, kā tās tiks 
formulētas šajā līgumā.

Priekšlikuma grozīt Padomes Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību 
balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības 
pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav, galvenais mērķis ir novērst noteiktas 
kļūdainas darbības saistībā ar divkāršu balsošanu un divkāršu kandidēšanu. Priekšlikums 
ierosina atcelt pastāvošo sistēmu, vienlaikus saglabājot Kopienas pilsoņu, kuri nav attiecīgās 
dalībvalsts valstspiederīgie, oficiālo deklarāciju, precizējot, ka viņi izmanto savas tiesības 
balsot vai kandidēt tikai vienā dalībvalstī. Eiropas Parlaments (Andrew Duff ziņojums) ir 
atbalstījis vienkāršoto pieeju, taču ierosina atcelt pašreizējo aizliegumu kandidēt vairāk kā 
vienā dalībvalstī ar noteikumu, ka dzīvesvietas valsts atļauj vairākas kandidatūras. Eiropas 
Parlaments plāno arī uzraudzīt, lai dzīvesvietas valsts automātiski nebūtu spiesta aizliegt 
balsot pilsonim, kurš zaudējis savas vēlēšanu tiesības citā dalībvalstī. Abos gadījumos 
attiecīgajai dalībvalstij jāpieņem lēmums par katru gadījumu atsevišķi, pamatojoties uz valsts 
tiesību aktiem. Tā aizliegumam kandidēt vai izmantot savas tiesības balsot piederības 
dalībvalstī nav jārada vispārējs aizliegums visās dalībvalstīs. Savienības pilsoņiem, kuriem 
atņemtas tiesības kandidēt saskaņā ar piederības dalībvalsts tiesību aktiem, dzīvesvietas 
dalībvalsts var aizliegt šo tiesību izmantošanu dzīvesvietas dalībvalstī, ja saskaņā ar šīs valsts 
tiesību aktiem viņiem būtu atņemtas tiesības kandidēt tādos pašos apstākļos un veidā.
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Šajā pašā jautājumā Konstitucionālo jautājumu komiteja ir uzsākusi debates par priekšlikumu 
grozīt 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu 
vispārējās tiešās vēlēšanās. Par Andrew Duff ziņojuma projektu komitejā notika vairākas 
viedokļu apmaiņas, tomēr tas netika pieņemts līdz pilnvaru laika beigām.

Pārstāvības demokrātija, kas ārpus politiskās pārstāvniecības un dalības Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās tiecas atbalstīt debates un tiešāku pilsoniskās sabiedrības līdzdalību Eiropas 
veidošanā, arī ir rosinājusi Eiropas Parlamenta centienus, kas ir izskatījis un formulējis 
priekšlikumus, kuri spētu veicināt debates starp visiem pilsoņiem. Rezolūcija par pilsoniskā 
dialoga izveides perspektīvām saskaņā ar Lisabonas līgumu (Genowefa Grabowska
ziņojums) atgādina svarīgo lomu, ko ieņem pilsoniskā sabiedrība Eiropas integrācijas procesā, 
un uzsver, ka tad, ja Savienība plāno sasniegt savus politiskos mērķus, ir jāpaplašina publiskās 
debates, jāuzlabo pilsoniskais dialogs un jānostiprina politiskā ieinteresētība. Eiropas 
Parlaments aicina organizēt forumus, kas notiktu vismaz reizi gadā starp Parlamentu un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem katrā dalībvalstī, kā arī regulāras pilsoniskās sabiedrības 
un Komisijas locekļu tikšanās. Padomei vajadzētu atvieglot un vienkāršot piekļuvi tās 
darbībām un Savienības iestādēm būtu jāuztur aktuāli visu attiecīgo nevalstisko organizāciju 
reģistri. Deputāti aizstāv Iestāžu nolīguma noslēgšanu, kas nosaka saistošas vadlīnijas par 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju izvirzīšanu, kā arī konsultāciju rīkošanas metodēm un to 
finansēšanu. Savukārt Komisija ir aicināta iepazīstināt ar jauno priekšlikumu attiecībā uz 
Eiropas apvienībām, lai Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijas varētu balstīties uz 
kopīgu tiesisko pamatu. Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē pārstāvniecības demokrātijas un 
līdzdalības demokrātijas nostiprināšanu, kas izriet no „pilsoniskās iniciatīvas” iekļaušanas 
Lisabonas līgumā.

Konstitucionālo jautājumu komiteja ir aicinājusi Komisiju tūlīt pēc Lisabonas līguma spēkā 
stāšanās iesniegt skaidru un vienkāršu Regulas priekšlikumu, lai konsultētu par šīs iniciatīvas 
īstenošanu (Sylvia-Yvonne Kaufmann ziņojums)1. Lai izvairītos no situācijas, ka tā tiek jaukta 
ar tiesībām iesniegt lūgumrakstu, priekšlikumam vajadzētu ietvert konkrētus elementus 
attiecībā uz pilsoņu iniciatīvas noteikšanu. Ziņojuma pielikums sniedz ieteikumus Komisijai, 
un deputāti nolemj tūlīt pēc regulas pieņemšanas apsvērt efektīvas sistēmas ieviešanu pilsoņu 
iniciatīvas procedūras uzraudzībai. Ziņojums iesaka, ka, pilsoņu iniciatīvai jāsaņem vismaz 
1/500 iedzīvotāju atbalsta vismaz ceturtajā daļā dalībvalstu, lai tā būtu pieņemama. Pilsoņu 
iniciatīvā var piedalīties ikviens Savienības pilsonis, kuram ir balsstiesības saskaņā ar savas 
dalībvalsts tiesību aktiem. Pilsoņu iniciatīvas procedūra ietver šādus posmus: pilsoņu 
iniciatīvas reģistrēšana, atbalsta apliecinājumu vākšana, iniciatīvas iesniegšana, Komisijas 
nostājas paziņošana un pieprasītā tiesību akta atbilstības līgumiem pārbaude. Pirmajā posmā 
Komisija izskata iniciatīvas oficiālo pieņemamību un divu mēnešu laikā pieņem lēmumu. 
Individuālo atbalsta apliecinājumu vākšanas termiņš ir viens gads, kas sākas trešā mēneša 
pirmajā datumā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu, ar 
noteikumu, ka jebkuru atbalsta apliecinājumu var atsaukt līdz pilsoņu iniciatīvas parakstu 
vākšanas termiņa beigām. Pēc tam Komisija izskata pilsoņu iniciatīvas pārstāvību un divu 
mēnešu laikā pieņem lēmumu. Nākamajā posmā Komisija trīs mēnešu laikā rūpīgi izskata 
iniciatīvā akcentētos jautājumus. Rūpējoties par pārredzamību, ziņojums paredz, ka Komisijai 
jāuzsāk pilsoņu iniciatīvā norādītās prasības satura izskatīšana tikai pēc ziņojuma par 
iniciatīvas finansējumu iesniegšanas, kurā īpaši norādīti finansējuma avoti (ziņojums par 

                                               
1 Tā kā šis ziņojums nav izskatīts un par to nav notikusi balsošana plenārsesijā, pārskats pamatojas uz 

komitejā notikušā balsojuma rezultātiem.
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pārredzamību).

Konstitucionālo jautājumu komiteja ir izskatījusi arī problēmas, kas saistītas ar pilsonisko 
līdzdalību Eiropas veidošanā, Andrzej Wielowieyski ziņojuma ietvaros aplūkojot cēloņus un 
cenšoties meklēt veidus, kādos risināt leģitimitātes krīzi, kas caurvij Eiropas veidošanas 
procesu. Tika organizēta darba grupa, bet komiteja izvēlējās nepieņemt ziņojumu par šo 
jautājumu pirms pilnvaru laika beigām.

Interešu pārstāvju loma lēmumu pieņemšanas laika gaitā pieaug, un rezolūcijā par 
Pamatsistēmas izstrādi interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas 
Savienības institūcijās (Alexander Stubb, Ingo Friedrich ziņojumi) Eiropas Parlaments atzīst 
viņu būtisko nozīmi, sniedzot savu pieredzi atklātās un daudzpusējās sarunās, kas veido 
demokrātiskas sistēmas pamatu. Uzsverot pārredzamības nepieciešamību, kas ir obligāts 
priekšnoteikums Savienības leģitimitātei un pilsoņu uzticībai un kas nepieciešama gan iestāžu, 
gan lobētāju darbībai, rezolūcija atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu piemērot strukturētāku 
sistēmu interešu pārstāvju darbībām un izveidot vienu centralizētu vietu, kur lobētāji var 
reģistrēties. Eiropas Parlaments aicina noslēgt iestāžu nolīgumu par kopēja obligātā reģistra 
izveidi vai vismaz savstarpēji atzīt atsevišķos reģistrus. Tāpat tas pieņem zināšanai Komisijas 
izstrādāto Rīcības kodeksa projektu, atgādinot, ka Parlamentam jau desmit gadus ir šāds 
kodekss un aicina risināt sarunas par kopēju noteikumu ieviešanu. Šim nolūkam Parlaments 
ierosina izveidot apvienoto darba grupu, lai izskatītu kopējā reģistra izveidošanu un vispārējā 
rīcības kodeksa izstrādi. Tāpat jāatzīmē, ka rezolūcija pieprasa lielāku pārredzamību attiecībā 
uz sadarbības grupām, ko nekādā ziņā nevajadzētu uzskatīt par Parlamenta struktūrām.

Reglamentējošā jomā vispārēja Parlamenta Reglamenta pārskatīšana (Richard Corbett
ziņojums) uzskatāma par būtiskāko grozījumu, kas vienlaikus tiecas piemērot Reglamentu 
Parlamenta reformas izstrādei izveidotās darba grupas lēmumiem, kā arī izveidot iestādi līdz 
Lisabonas līguma spēkā stāšanās brīdim. Laikā, kad mēs noslēdzam šī dokumenta redakciju, 
minētais ziņojums vēl jāpieņem komitejā, pirms notiks debates un balsojums plenārsesijā.

Līdzās šim ziņojumam visa pilnvaru laika gaitā Eiropas Parlaments ir pieņēmis virkni 
grozījumu, kas attiecas uz specifiskākiem Reglamenta aspektiem. Tā Parlaments ir pieņēmis 
pantu attiecībā uz kļūdu labojumiem, kuru formulējums ļauj labot visu veidu kļūdas — gan 
valodnieciskas, gan satura, gan tās, kas radušās ar likumdošanu saistītā vai nesaistītā 
procedūrā vai iestāžu nolīguma izskatīšanas procesā (Richard Corbett ziņojums). Citā 
ziņojumā (Gérard Onesta ziņojums) Eiropas Parlaments ir grozījis tā deputātu Rīcības 
kodeksu, lai izvairītos no noteiktām ekstrēmām sabiedriskās demonstrācijas formām 
Parlamentā un formām, kas var padarīt parlamentārās debates mazāk glaimojošas (īpaši 
mutiska izjautāšana, strīdi…); tomēr neapdraudot parlamentārās izteiksmes brīvību un pat ne 
iespējamo debašu dzīvīgumu Asamblejā. 3. un 4. pants par pilnvaru pārbaudi un 
parlamentāro pilnvaru termiņu tika piemēroti (Pahor Borut ziņojums), atsaucoties uz 
1976. gada 20. septembra Akta grozījumiem, un, lai precizētu noteikumus, kas ļauj 
Parlamentam reaģēt uz iespējamiem skaidriem neatbilstības gadījumiem, lai līdz ar 
konstitutīvo sēdi tas varētu sākt darbību pilnā sastāvā. Prasības vienkāršot Kopienas tiesību 
aktus mudināja Eiropas Parlamentu (Marie-Line Reynaud ziņojums) grozīt tā iekšējā 
Reglamenta 80. pantu par Kopienas tiesību aktu kodifikāciju un iekļaut jaunu pantu, kas 
paredz pārstrādāšanas priekšlikumu izskatīšanas procedūru. Šie grozījumi konkretizē 
Parlamenta politisko gribu aizvien atbalstīt centienus uzsākt vienkāršošanas procesu 
iniciatīvas „Labāks regulējums” ietvaros. Pārskatot iekšējā Reglamenta 139. pantu (Ingo 
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Friedrich ziņojums), Eiropas Parlaments līdz pilnvaru termiņa beigām ir pagarinājis īpašos 
pasākumus, kas paredzēti saistībā ar tulku un tulkotāju (pietiekama skaita) sagatavošanu visās 
oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Parlaments tomēr apstiprina, ka daudzvalodības 
politika paliek Savienības galvenais mērķis un Savienībā piemērojams noteikums. 201. panta 
1. punkta grozījuma mērķis ir atļaut komiteju priekšsēdētājiem šaubu gadījumos konsultēties 
ar kompetento komiteju attiecībā uz Reglamenta piemērošanu un interpretēšanu (Richard 
Corbett ziņojums). Eiropas Parlaments ir grozījis iekšējo Reglamentu atbilstīgi Deputātu 
nolikumam, kas stāsies spēkā 2009. gadā (Ingo Friedrich ziņojums). No šī datuma 
regulējums, kas nosaka deputātu izdevumu atlīdzināšanu un piemaksas, pamatosies uz 
Deputātu nolikuma 9–23. pantu un 27.–28. pantu, ne vairs uz Parlamenta tiesībām izstrādāt 
savus iekšējos organizatoriskos noteikumus. Otrā grozījumu sērija attiecas uz deputātam 
individuāli piešķirto iespēju iesniegt Kopienas tiesību akta priekšlikumu saskaņā ar 
Parlamenta iniciatīvas tiesībām. Tā ir paredzēts, ka priekšlikums tiek iesniegts Parlamenta 
priekšsēdētājam un viņš to nosūta izskatīšanai atbildīgajai komitejai, kura lemj par turpmāko 
procedūru. Tāpat paredzēti arī procesuāli grozījumi jautājumā par grozījumu tulkošanu un 
Reglamenta pielikumam pievienots jauns punkts par „personiska rakstura interešu 
konfliktiem.” 29. pants, kas nosaka politisko grupu izveidošanu grozīts (Richard Corbett
ziņojums), lai atklātu minimālo slieksni grupas izveidošanai — 25 deputāti, kas pārstāv 
vismaz vienu ceturtdaļu no dalībvalstīm. Ja kāda grupa nesasniedz šo slieksni, priekšsēdētājs 
tomēr var atļaut tās darbības turpināšanu līdz nākamai konstitutīvai sēdei, ja tā pārstāv vismaz 
vienu piektdaļu no dalībvalstīm un ir pastāvējusi vairāk nekā vienu gadu. Grozījumi, kas 
veikti Reglamenta 47. pantā, tiecas precizēt iesaistīto komiteju sadarbības noteikumus tādā 
pašā jautājumā (Richard Corbett ziņojums). Ir paredzēts, ka priekšsēdētājs, referents un 
atzinuma sagatavotāji kopīgi nosaka teksta daļas, kas ietilpst to ekskluzīvajā kompetencē, un 
vienojas par konkrētiem sadarbības noteikumiem, ka par jautājuma izskatīšanu atbildīgā 
komiteja bez balsošanas var pieņemt grozījumus, ko iesniegusi iesaistītā komiteja, ja 
grozījumi attiecas uz iesaistītās komitejas ekskluzīvo kompetenci. Visbeidzot, saskaņošanas 
gadījumā Parlamenta delegācijā jāiekļauj jebkuras iesaistītās komitejas atzinuma sagatavotāju. 
Eiropas Savienības simbolus (karogu, himnu, devīzi, Eiropas dienu 9. maijā) jau vairāk nekā 
30 gadu izmantojušas visas Eiropas Savienības iestādes, un tos oficiāli pieņēmusi Eiropadome 
1985. gadā. Tāpēc bija loģiski, ka Eiropas Parlaments grozīja tā Reglamentu (Carlos Carnero 
Gonzalez ziņojums), lai precizētu simbolu lietošanas noteikumus Eiropas Parlamentā. 
Grozījumu, kas ietverti lēmumā par darbu plenārsesijās un patstāvīgajiem ziņojumiem
(Richard Corbett ziņojums), galvenā ideja radusies no priekšlikumiem, ko izteikusi 
Parlamenta reformas izstrādei izveidotā darba grupa. Tehniska rakstura grozījumi galvenokārt 
attiecas uz: rakstisku jautājumu Padomei vai Komisijai iesniegšanas procedūras reformu, 
jauna panta par ziņojuma, par kuru nav nepieciešamas padziļinātas debates, īsu izklāstu 
ieviešanu, Parlamenta pamanāmību debatēs palielināšanu un grozījumiem attiecībā uz pantiem 
par patstāvīgajiem ziņojumiem.

Tāpat Eiropas Parlaments ir pieņēmis vairākus Reglamentu interpretējošus lēmumus, kas 
attiecas uz aizklātu balsošanu (Marie-Line Reynaud ziņojums), rezolūciju par kompetences 
jautājumu risināšanu, it īpaši ar likumdošanu nesaistītajos procesos (Ingo Friedrich ziņojums), 
atsaukšanos uz Reglamentu (Jo Leinen), rakstiskām deklarācijām (Richard Corbett ziņojums), 
prasību iesniegšanu Eiropas Kopienu Tiesā (Costas Botopoulos ziņojums), priekšsēdētāja 
pienākumiem (Jo Leinen ziņojums), komiteju prezidijiem (Mauro Zani ziņojums), komiteju 
pienākumiem (Jo Leinen), kvorumu (Jo Leinen ziņojums), iesaistītajām komitejām un 
piekrišanas procedūru (Jo Leinen ziņojums).
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3. Konstitucionālie jautājumi
A. Līgumi un starpvaldību konference

aa. Konstitucionālais līgums
- Eiropas Parlamenta 2004. gada 14. oktobra Rezolūcija par Eiropas 

Konstitucionālā līguma ratificēšanas procedūrām un paziņošanas stratēģiju 
attiecībā uz šo līgumu (B6-0067/2004) 22

- Eiropas Parlamenta 2005. gada 12. janvāra rezolūcija par Līgumu par 
Konstitūciju Eiropai (2004/2129(INI)) — Íñigo Méndez De Vigo / Richard 
Corbett ziņojums 23

- Eiropas Parlamenta 2005. gada 26. maija rezolūcija par Eiropas Savienības
ārlietu dienesta institucionālajiem aspektiem (B6-0320/2005) 30

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 19. janvāra rezolūcija par par pārdomu 
periodu: struktūra, temati un konteksts, lai novērtētu debates par Eiropas 
Savienību (2005/2146(INI)) — Andrew Duff / Johannes Voggenhuber 
ziņojums 32

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. jūnija rezolūcija par turpmākajiem soļiem 
pārdomu un analīzes periodā attiecībā uz Eiropas nākotni (B6-0327/2006) 38

- Eiropas Parlamenta 2007. gada 7. jūnija rezolūcija par ceļvedi Eiropas 
Savienības konstitucionālajā procesā (2007/2087(INI)) — Elmar Brok / 
Enrique Barón Crespo ziņojums 41

ab. Pamattiesību harta

- Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra lēmums par Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas apstiprināšanu Eiropas Parlamentā (2007/2218(ACI)) 
— Jo Leinen ziņojums 46

Pielikums: Eiropas Savienības Pamattiesību harta Error! Bookmark not defined.



PE423.766 18/358 DV\779820LV.doc

LV

ac. Lisabonas līgums un tā īstenošana

- Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija rezolūcija par Starpvaldību 
konferences sasaukšanu: Eiropas Parlamenta nostāja (Līguma par Eiropas 
Savienību 48. pants) (2007/0808(CNS)) — Jo Leinen ziņojums 62

- Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. februāra rezolūcija par Lisabonas līgumu 
(2007/2286(INI)) — Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo ziņojums 66

- Ziņojums par Parlamenta jauno lomu un pienākumiem saskaņā ar Lisabonas 
līgumu (2008/2063(INI)) — Jo Leinen ziņojums 73

- Ziņojums par par Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību 
veicināšanu saskaņā ar Lisabonas līgumu (2008/2120(INI)) — Elmar Brok 
ziņojums 84

- Ziņojums par par Lisabonas līguma ietekmi uz Eiropas Savienības iestāžu 
līdzsvara izveidi (2008/2073(INI)) — Jean-Luc Dehaene ziņojums 90

- Eiropas Parlamenta rezolūcijas projekts par Lisabonas līguma ratifikācijas 
procedūru norisi (AFCO/6/68955) 103

B. Attiecības ar citām iestādēm 
ba. Eiropas Komisija
Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām

- Eiropas Parlamenta 2005. gada 26. maija Lēmums par pamatnolīguma par 
Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām pārskatīšanu 
(2005/2076(ACI)) — Jo Leinen ziņojums 105

Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Komisijas 
attiecībām 108

Eiropas Komisijas apstiprināšanas pamatnostādnes

- Eiropas Parlamenta 2005. gada 1. decembra rezolūcija par pamatnostādnēm 
Eiropas Komisijas apstiprināšanai (2005/2024(INI)) — Andrew Duff 
ziņojums 120
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Neizlemto tiesību aktu priekšlikumi

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 16. maija rezolūcija par likumdevēja vēl 
neizlemto tiesību aktu priekšlikumu izvērtēšanas rezultātu 
(2005/2214(INI)) — Sylvia-Yvonne Kaufmann ziņojums 123

-Koplēmuma procedūra

- Eiropas Parlamenta 2007. gada 22. maija lēmums par Kopīgās deklarācijas 
noslēgšanu par koplēmuma procedūras piemērošanas noteikumiem 
(2005/2125(ACI)) — Jo Leinen ziņojums 128

Error! Bookmark not defined.
Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras (Komitoloģija)

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 17. jūlija normatīvā rezolūcija par 
priekšlikuma projektu Padomes (datums) lēmumam, ar kuru groza 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību (2002/0298(CNS)) — Richard Corbett ziņojums 136

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 6. jūlija lēmums par iestāžu nolīguma 
noslēgšanu kopīgas deklarācijas veidā attiecībā uz Padomes lēmuma 
projektu, ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (jaunā regulatīvā kontroles 
procedūra) (2006/2152(ACI)) — Richard Corbett ziņojums 137

Pielikums: Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
deklarācija 139

- Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija lēmums par Iestāžu nolīguma 
slēgšanu starp Eiropas Parlamentu un Komisiju par procedūrām, lai 
īstenotu Padomes Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību un kas grozīts ar 
Lēmumu 2006/512/EK (2008/2002(ACI)) — Monica Frassoni ziņojums 143

EIROPAS PARLAMENTA UN KOMISIJAS NOLĪGUMS 146
par īstenošanas procedūrām Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumam 1999/468/EK, kas grozīts ar 2006. gada 22. jūlija 
Lēmumu 2006/512/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību 146
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bb. Citas iestādes
Ombuds

- Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. jūnija rezolūcija par priekšlikumu 
pieņemt Eiropas Parlamenta lēmumu, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 
1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par 
noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda 
pienākumu izpildi (2006/2223(INI)) — Anneli Jäätteenmäki ziņojums 150

Publikāciju birojs

- Eiropas Parlamenta 2009. gada 19. februāra lēmums par Eiropas Parlamenta, 
Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas un Reģionu komitejas lēmuma projektu par Eiropas Savienības 
Oficiālo publikāciju biroja struktūru un darbību (2008/2164(ACI)) —
Hanne Dahl ziņojums 156

Pielikums:

Error! No table of contents entries found.

- Eiropas Parlamenta 2005. gada 1. decembra rezolūcija attiecībā uz Komisijas 
priekšlikumu par Iestāžu nolīgumu Eiropas regulatīvo aģentūru darbības 
pamatprincipu noteikšanai (B6-0634/2005) 169

- Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. oktobra rezolūcija par stratēģiju 
regulatīvo aģentūru institucionālo aspektu noteikšanai nākotnē 
(2008/2103(INI)) — Georgios Papastamkos ziņojums 172

bc. Komunikācijas politika

- Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. oktobra lēmums par kopīgās deklarācijas 
apstiprināšanu attiecībā uz partnerību informācijas sniegšanā par Eiropu 
(2007/2222(ACI)) — Jo Leinen ziņojums (pagaidu izdevums) 179

Pielikums: Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu 180
bd. Budžeta disciplīna un finanšu pārvaldība

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 17. maija lēmums par Iestāžu nolīguma 
slēgšanu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību —
2006/2028(ACI)) — Sérgio Sousa Pinto ziņojums 182

Pielikums: Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību Error! Bookmark not defined.
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- Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra lēmums par projektu par 
grozījumiem 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību (2008/2320(ACI)) — Jo Leinen ziņojums 211

Error! No table of contents entries found.C. Ar paplašināšanos saistītie 
institucionālie aspekti
- Eiropas Parlamenta 2006. gada 13. decembra rezolūcija par Eiropas 

Savienības spējas integrēt jaunas dalībvalstis institucionālajiem aspektiem 
(2006/2226(INI)) — Alexander Stubb ziņojums 213
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Eiropas Parlamenta 2004. gada 14. oktobra Rezolūcija par Eiropas Konstitucionālā līguma 
ratificēšanas procedūrām un paziņošanas stratēģiju attiecībā uz šo līgumu (B6-0067/2004)
Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Konstitucionālā līguma projektu, par kuru Eiropas Savienības dalībvalstu un 
valdību vadītāji vienojās 2004. gada 18. jūnijā1 starpvaldību konferencē, pamatojoties uz 
Eiropas Konventa sagatavoto tekstu, un kuru ir paredzēts parakstīt 2004. gada 29. oktobrī 
Romā,

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A. tā kā vienošanās, ko panāca 2004. gada 18. jūnijā, ir vēsturiski nozīmīga un ir pirmais 
ievērojamais paplašinātās Eiropas Savienības politiskais akts, kurā noteikts, ka atjaunotās 
Eiropas Savienības pamatā ir lielāka demokrātija, pārredzamība un efektivitāte;

B. tā kā 2005. gadā — 60 gadu pēc Otrā pasaules kara un 16 gadus kopš Eiropas sašķeltības 
beigām — mūsu kontinents ir apvienojies mierā un brīvībā, pamatojoties uz arvien ciešāku 
ekonomikas un politikas integrāciju, kuras virzītājspēks ir bijis Eiropas Kopienas un pēc tam 
Eiropas Savienība ar visām secīgajām paplašināšanās kārtām;

C. tā kā Konstitūciju vajadzētu nodot Eiropas Savienības pilsoņiem pēc iespējas skaidrākā, 
godīgākā un saprotamākā veidā, nepārprotami norādot uz sastāvdaļām, kas jau ir spēkā, un 
uzsverot jauniekļautos noteikumus,

1. iesniegs savu atzinumu par Konstitucionālo līgumu cik drīz iespējams pēc tā parakstīšanas;

2. aicina Padomi izstrādāt saskaņotu pieeju dalībvalstu ratificēšanas procedūru grafikam un dalīties 
paraugpieredzē par parlamentāro uzraudzību un referenduma kampaņu rīkošanu;

3. uzskata laika posmu no 2005. gada 5. līdz 8. maijam par piemērotu, lai dalībvalstīs organizētu 
tautas nobalsošanu par Konstitūciju vai dalībvalstu parlamentos paredzēto tās ratificēšanu, 
ņemot vērā to, ka šim periodam piemīt simboliska nozīme saistībā ar miera nodibināšanu mūsu 
kontinentā, kā arī ar Eiropas Savienības izveidošanu;

4. ierosina, ka ratifikācijas process visās dalībvalstīs jāpabeidz līdz 2006. gada jūnijam;

5. uzskata par nepieciešamu uzsvērt Konstitūcijas projekta Eiropas dimensiju dalībvalstu 
ratificēšanas procedūrās, lai veicinātu pilsoniskās kopības apziņu visā Eiropas Savienībā; 

6. aicina Padomi un Komisiju izstrādāt atbilstošu kampaņu rīkošanas un paziņošanas stratēģiju; 
pauž savu apņemšanos dot ieguldījumu šīs stratēģijas veidošanā;

7. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem.

                                               
1 Dokuments CIG 87/04.
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Eiropas Parlamenta 2005. gada 12. janvāra rezolūcija par Līgumu par Konstitūciju Eiropai 
(2004/2129(INI)) — Íñigo Méndez De Vigo / Richard Corbett ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai (turpmāk tekstā — “Konstitūcija”),
– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, kas grozīts 

ar Vienoto Eiropas aktu, kā arī Māstrihtas, Amsterdamas un Nicas Līgumiem,
– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu1,

– ņemot vērā Eiropadomes Lākenes sanāksmē pieņemto deklarāciju2,
– ņemot vērā tā rezolūcijas3, kas pavēra ceļu Eiropas Konstitūcijai,

– ņemot vērā tā rezolūcijas4, gatavojoties iepriekšējām Valdību konferencēm un rezolūcijas1, 
                                               
1 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
2 Eiropadomes Lākenes sanāksme, Lākenes deklarācija par Eiropas Savienības nākotni, SN 273/01, 

15.12.2001.
3 1984. gada 14. februāra rezolūcija par Eiropas Savienības Līguma projektu — OV C 77, 19.3.1984., 5. lpp., 

referents: Altiero Spinelli, 1-1200/1983.
1990. gada 11. jūlija rezolūcija par Eiropas Parlamenta pamatnostādnēm par Eiropas Savienības 
Konstitūcijas projektu — OV C 231, 17.9.1990., 91. lpp., referents: Emilio Colombo, A3-0165/1990.
1990. gada 12. decembra rezolūcija par Eiropas Savienības konstitucionālo pamatu — OV C 19, 
28.1.1991., 65. lpp., referents: Emilio Colombo, A3-0301/1990.
1994. gada 10. februāra rezolūcija par Eiropas Savienības Konstitūciju — OV C 61, 28.2.1994., 
155. lpp., referents: Emilio Colombo, A3-0064/1994.
2000. gada 25. oktobra rezolūcija par Līgumu konstitucionalizāciju — OV C 197, 12.7.2001., 186. lpp., 
referents: Olivier Duhamel, A5-0289/2000.

4 1990. gada 14. marta rezolūcija par Valdību konferenci saistībā ar Parlamenta stratēģiju Eiropas Savienībai 
— OV C 96, 17.4.1990., 114. lpp., referents: David Martin, A3-0047/1990.
1990. gada 14. marta rezolūcija par Valdību konferenci saistībā ar Parlamenta stratēģiju Eiropas 
Savienībai — OV C 231, 17.9.1990., 97. lpp., referents: David Martin, A3-0061/1990.
1990. gada 22. novembra rezolūcija par Valdību konferenci saistībā ar Parlamenta stratēģiju Eiropas 
Savienībai — OV C 324, 24.12.1990., 219. lpp., referents: David Martin, A3-0270/1990.
1990. gada 22. novembra rezolūcija, kurā pausts Parlamenta viedoklis par Valdību konferenču 
sasaukšanu par ekonomikas un monetāro savienību un par politisko savienību — OV C 324, 
24.12.1990., 238. lpp., referents: David Martin, A3-0281/1990.
1995. gada 17. maija rezolūcija par Eiropas Savienības Līguma darbību, ņemot vērā 1996. gada Valdību 
konferenci — Savienības īstenošana un attīstība — OV C 151, 19.6.1995., 56. lpp., referenti: Jean-
Louis Bourlanges un David Martin, A4-0102/1995.
1996. gada 13. marta rezolūcija, kurā pausts i) Parlamenta viedoklis par Valdību konferences 
sasaukšanu un ii) Izvērtēšanas grupas darba novērtējums, kā arī Eiropas Parlamenta politiskās 
prioritātes, ņemot vērā Valdību konferenci — OV C 96, 1.4.1996., 77. lpp., referenti : Raymonde Dury
un Hanja Maij-Weggen, A4-0068/1996.
1999. gada 18. novembra rezolūcija par Līgumu reformas sagatavošanu un nākamo Valdību konferenci 
— OV C 189, 7.7.2000., 222. lpp., referenti: Giorgos Dimitrakopoulos un Jo Leinen, A5-0058/1999.
2000. gada 3. februāra rezolūcija par Valdību konferences sasaukšanu — OV C 309, 27.10.2000., 
85. lpp., referenti: Giorgos Dimitrakopoulos un Jo Leinen, A5-0018/2000.
2000. gada 16. marta rezolūcija par Eiropas savienības Pamattiesību hartas sagatavošanu — OV C 377, 
29.12.2000., 329. lpp., referenti: Andrew Duff un Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000.
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kurās novērtēts šo konferenču iznākums,

– ņemot vērā Eiropas Konstitucionālā līguma projektu, ko Eiropas Konvents 2003. gada 13. jūnijā 
un 10. jūlijā pieņēma vienbalsīgi, kā arī Parlamenta rezolūcijas 2, sagatavojot un pēc tam 
novērtējot Konventa darbu,

– ņemot vērā atzinumus par Konstitūciju, ko pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 3 2004. gada 
17. novembrī sniedza Reģionu komiteja 4 un 2004. gada 28. oktobrī — Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja 5,

– ņemot vērā viedokļus, ko reģionālo asociāciju pārstāvji, sociālie partneri un pilsoniskās 
sabiedrības platformas izteica 2004. gada 25. novembra publiskajā uzklausīšanā,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu komitejas, Attīstības 
komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles 
komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Reģionālās attīstības 
komitejas, Lauksaimniecības komitejas, Zivsaimniecības komitejas, Juridiskās komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus 
(A6-0070/2004),

tā kā

A. Eiropas Savienībai tās pastāvēšanas laikā ir bijusi būtiska loma, veidojot miera un labklājības, 
demokrātijas un brīvības, tiesiskuma un drošības telpu, kas nepārtraukti paplašinās;

B. Konstitūcija konsolidē šos sasniegumus un ievieš jauninājumus, kas ir būtiski, lai uzturētu un 
                                                                                                                                                           
2000. gada 13. aprīļa rezolūcija, kurā iekļauti Eiropas Parlamenta priekšlikumi par Valdību konferenci —

OV C 40, 7.2.2001., 409. lpp., referenti: Giorgos Dimitrakopoulos un Jo Leinen, A5-0086/2000.
1 1986. gada 16. janvāra rezolūcija par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz Vienoto aktu, ko valdību 

konference apstiprināja 1985. gada 16. un 17. decembrī — OV C 36, 17.2.1986., 144. lpp., referents: 
Altiero Spinelli, A2-0199/1985.
1986. gada 11. decembra rezolūcija par Eiropas Vienoto aktu — OV C 07, 12.1.1987, 105. lpp., 
referents: Luis Planas Puchades, A2-0169/1986.
1992. gada 7. aprīļa rezolūcija par Valdību konferenču rezultātiem — OV C 125, 18.5.1992., 81. lpp., 
referenti: David Martin un Fernand Herman, A3-0123/1992.
1997. gada 19. novembra rezolūcija par Amsterdamas Līgumu — OV C 371, 8.12.1997., 99. lpp., 
referenti: Ińigo Méndez de Vigo un Dimitris Tsatsos, A4-0347/1997.

2001. gada 31. maija rezolūcija par Nicas Līgumu un Eiropas Savienības nākotni — OV C 47 E, 21.2.2002, 
108. lpp., referenti: Ińigo Méndez de Vigo un António José Seguro, A5-0168/2001.

2 2001. gada 29. novembra rezolūcija par konstitucionālo procesu un Savienības nākotni — OV C 153, 
27.6.2002., 310. lpp., referenti: Jo Leinen un Ińigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001.
2003. gada 24. septembra rezolūcija par Eiropas Konstitucionālā līguma projektu un Eiropas Parlamenta 
viedokli par Valdību konferences sasaukšanu — OV C 77 E, 26.3.2004., 255. lpp., referenti: José 
Marķa Gil-Robles Gil-Delgado un Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003.

3 P6_PV(2004)09-14.
4 CdR 354/2003 gal., “Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts.
5 EESK 1416/2004, “Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts.
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attīstītu divdesmit piecu un, iespējams, vairāk dalībvalstu Savienības spēju efektīvi darboties 
gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā;

C. Eiropas Parlamenta centieni panākt Konstitūcijas pieņemšanu, kurus tas izvērsis kopš tā 
pirmajām tiešajām vēlēšanām, ir vainagojušies ar Konventa panākumiem, kas izstrādāja 
projektu, izmantojot demokrātisku, pārstāvniecisku un pārredzamu metodi, kura pilnībā 
pierādīja savu efektivitāti, un kas ņēma vērā Eiropas Savienības pilsoņu devumu, rezultātā 
nonākot pie vienprātības, kuru Valdību konference atstāja būtiski nemainītu;

D. Konstitūcijā kā kompromisā, kam vajadzēja būt pieņemamam visām dalībvalstīm, neizbēgami 
nav ņemti vērā daži priekšlikumi, proti Eiropas Parlamenta vai Konventa priekšlikumi, kuri, pēc 
to autoru domām, būtu vēl vairāk uzlabojuši Savienību, taču pie daudziem no tiem iespējams 
atgriezties turpmāk;

E. visu Eiropas Savienības dalībvalstu valdību piekrišana Konstitūcijai apliecināja, ka visas 
ievēlētās dalībvalstu valdības uzskata šo kompromisu par pamatu, ko tās vēlas izmantot 
turpmākam kopīgam darbam, un katrai no tām būs jāparāda maksimāla politiska apņemšanās, 
lai līdz 2006. gada 1. novembrim nodrošinātu ratifikāciju;

F. sabiedriskās diskusijās par Konstitūciju ir izskanējušas atsevišķas kritiskas piezīmes, kas 
neatbilst tās noteikumu patiesajam saturam un juridiskajām sekām, jo ar Konstitūciju neveidos 
centralizētu lielvalsti, tā drīzāk stiprinās, nekā vājinās Eiropas Savienības sociālo aspektu, un tā 
nenoniecina Eiropas vēsturiskos un garīgos pirmsākumus, jo tā atsaucas uz Eiropas kultūras, 
reliģijas un humānisma mantojumu;

1. secina, ka kopumā Konstitūcija ir labs kompromiss un ievērojams spēkā esošo Līgumu 
uzlabojums, kas īstenota sniegs redzamus ieguvumus pilsoņiem (un Eiropas Parlamentam, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem kā viņu demokrātiskās pārstāvniecības iestādēm), dalībvalstīm 
(tostarp to reģioniem un vietējām varas iestādēm), Eiropas Savienības iestāžu efektīvai darbībai 
un tādējādi visai Savienībai;

Lielāka skaidrība par Savienības būtību un mērķiem

2. atzinīgi vērtē to, ka Konstitūcija sniedz pilsoņiem lielāku skaidrību par Savienības būtību un 
mērķiem, kā arī par attiecībām starp Savienību un dalībvalstīm, proti, tāpēc ka:

a) sarežģīto Līgumu kopumu aizstāj vienots, daudz vieglāk lasāms dokuments, kurā 
izskaidroti Savienības mērķi, pilnvaras un to ierobežojumi, politikas instrumenti un 
iestādes;

b) ir atkārtoti apstiprināta Savienības dubultā leģitimitāte un ir precizēts, ka tā ir valstu un 
pilsoņu savienība;

c) ir skaidri izteikts un ir paplašināts visu dalībvalstu kopīgo vērtību kodols, kas ir Savienības 
pamatā un kas cieši vieno Savienības pilsoņus;

d) ir precizēti un labāk definēti Savienības mērķi, kā arī principi, kas reglamentē tās darbību 
un attiecības ar dalībvalstīm;
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e) ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija ir atkārtoti apstiprināta kā Eiropas Savienības 
mērķis;

f) ir jauni, vispārēji piemērojami noteikumi par augstu nodarbinātības līmeni, sieviešu un 
vīriešu līdztiesības veicināšanu, visu veidu diskriminācijas novēršanu, cīņu pret sociālo 
atstumtību un sociālā taisnīguma veicināšanu, sociālo aizsardzību, augstu izglītības, 
apmācības un veselības līmeni, patērētāju aizsardzību, ilgtspējīgas attīstības veicināšanu un 
vispārējas nozīmes pakalpojumu ņemšanu vērā;

g) neskaidrība par jēdzieniem “Eiropas Kopiena” un “Eiropas Savienība” beigsies, jo Eiropas 
Savienība kļūs par vienu vienotu juridisku personu un struktūru;

h) Eiropas Savienības tiesību akti ir vienkāršoti un to terminoloģija ir precizēta, lietojot 
saprotamākus jēdzienus — “eirolikumi” un “eiroietvarlikumi” aizstāj pašreizējos daudzos 
aktu veidus (direktīvas, regulas, lēmumus, pamatlēmumus u. c.);

i) tā sniedz garantijas, ka Savienība nekad nekļūs par centralizētu, visvarenu lielvalsti:

– stingrs uzsvars uz decentralizāciju, kas raksturīga frāzei “vienota dažādībā”,

– pienākums “respektēt dalībvalstu nacionālo identitāti, kas raksturīga to politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām”,

– piešķirto pilnvaru princips (saskaņā ar kuru Savienībai ir tikai tās kompetences, ko tai 
piešķīrušas dalībvalstis), subsidiaritātes un proporcionalitātes princips,

– dalībvalstu līdzdalība Savienības lēmumu pieņemšanas sistēmā un piekrišana jebkādām 
izmaiņām tajā;

j) Savienības simbolu iekļaušana Konstitūcijā uzlabos pilsoņu informētību par Savienības 
iestādēm un to darbību;

k) dalībvalstu solidaritātes klauzula dod pilsoņiem izredzes saņemt palīdzību no visām 
Eiropas Savienības daļām teroristu uzbrukuma, dabas vai cilvēka izraisītas katastrofas 
gadījumā;

Lielāka efektivitāte un nozīmīgāka loma pasaulē

3. atzinīgi vērtē to, ka līdz ar Konstitūcijas stāšanos spēkā Savienības iestādes varēs efektīvāk 
veikt savus uzdevumus, proti, tādēļ, ka:

a) ievērojami pieaug to jomu skaits, kurās Padomi veidojošās valdības lēmumus pieņems ar 
kvalificētu balsu vairākumu, nevis vienbalsīgi, kas ir neizbēgami, lai divdesmit piecu 
dalībvalstu Savienība spētu darboties, nebloķējot lēmumus ar veto;

b) Eiropadomes sešu mēnešu rotējošās prezidentūras vietā būs divarpus gadus ilga 
prezidentūra;
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c) sākot no 2014. gada Komisijas locekļu skaits samazināsies, pamatojoties uz vienlīdzīgu 
rotāciju starp dalībvalstīm;

d) ievērojami palielināsies Savienības atpazīstamība un tās spēja darboties starptautiskā 
mērogā:

– Eiropas Savienības ārpolitikas Augstā pārstāvja un ārējo sakaru komisāra amatus, kuri 
rada dublēšanos un neskaidrības, apvienos vienā Eiropas “ārlietu ministra” amatā, kas 
būs Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, vadīs Ārlietu padomi un varēs pārstāvēt 
Savienību tajos jautājumos, kuros tai ir kopēja nostāja,

– ārlietu ministra pārziņā būs vienots Ārējās darbības dienests,

– piešķirot Savienībai juridiskas personas statusu, kas iepriekš bija Eiropas Kopienai, 
uzlabosies tās spēja darboties starptautiskajās attiecībās un būt par starptautisko 
nolīgumu līgumslēdzēju pusi,

– nostiprināsies Savienības spēja veidot kopīgas struktūras drošības un aizsardzības 
politikas jomā, nodrošinot nepieciešamo elastību, lai dalībvalstis varētu saglabāt dažādu 
pieeju šādiem jautājumiem;

e) būs mazāk Savienības normatīvo aktu veidu un procedūru to pieņemšanai; būs skaidrāk 
noteikta atšķirība starp normatīvajiem aktiem un īstenošanas aktiem;

f) darbībai tieslietu un iekšlietu jomā būs efektīvākas procedūras, kas dod cerības uz 
jūtamāku progresu tiesiskuma, drošības un imigrācijas jautājumu risināšanā;

g) daudzās citās jomās būs vieglāk piemērot rezultatīvo Kopienas metodi, tiklīdz būs politiska 
griba to darīt;

h) būs vieglāk panākt elastīgas vienošanās gadījumos, kad visas dalībvalstis nevēlēsies vai 
nespēs vienlaikus risināt jautājumus atsevišķos politikas virzienos;

Lielāka demokrātiska atbildība

4. atzinīgi vērtē to, ka pilsoņiem līdz ar pastiprinātu demokrātisku atbildību būs lielākas iespējas 
kontrolēt Eiropas Savienības darbību, it īpaši šādu uzlabojumu dēļ:

a) pieņemot jebkuru Eiropas Savienības tiesību aktu, to vispirms rūpīgi izskatīs dalībvalstu 
parlamenti un, ar dažiem izņēmumiem, apstiprinās divkārši — to darīs gan dalībvalstu 
valdības (Padomē), gan tieši ievēlētais Eiropas Parlaments, un tas būs tādas parlamentārās 
uzraudzības līmenis, kāda nav nevienā citā pārnacionālā vai starptautiskā struktūrā;

b) dalībvalstu parlamenti visus Eiropas Savienības priekšlikumus saņems laikus, lai tos varētu 
apspriest ar saviem ministriem pirms Padomes nostājas pieņemšanas, un, ja parlamenti 
uzskatīs, ka tiesību aktu projektos ir pārsniegtas Eiropas Savienības pilnvaras, tiem būs arī 
tiesības izteikt iebildumus;
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c) parasti Eiropas Parlamentam un Padomei būs vienādas tiesības lemt par Savienības tiesību 
aktiem;

d) Komisijas priekšsēdētāju ievēlēs Eiropas Parlaments, tādējādi saistot to ar EP vēlēšanu 
rezultātiem;

e) ārlietu ministrs, ko iecels Eiropadome, vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju, būs gan 
Eiropas Parlamenta, gan Eiropadomes pakļautībā;

f) atbilstīgi jaunajai budžeta procedūrai pilnīgi visi Eiropas Savienības izdevumi būs 
jāapstiprina gan Padomei, gan Eiropas Parlamentam, tādējādi pakļaujot visus izdevumus 
pilnīgai demokrātiskai kontrolei;

g) Komisija tai deleģētās likumdošanas pilnvaras īstenos atbilstīgi jaunai sistēmai, kura 
paredz Eiropas Parlamenta un Padomes uzraudzību, kas dos iespēju katrai no šīm iestādēm 
atsaukt tos Komisijas lēmumus, pret kuriem tām ir iebildumi;

h) aģentūras, it īpaši Eiropols, tiks pakļautas ciešākai parlamentārai uzraudzībai;

i) Padome sanāksmes, apspriežot un pieņemot Savienības tiesību aktus, būs atklātas;

j) ir pastiprināta Reģionu komitejas nozīme;

k) attiecībā uz Konstitūcijas turpmāko pārskatīšanu arī Eiropas Parlamentam būs tiesības 
iesniegt priekšlikumus, un jebkura ierosinātā izmaiņa ir jāizskata Konventam, ja vien 
Parlaments nav piekritis, ka tas nav nepieciešams;

Vairāk tiesību pilsoņiem

5. atzinīgi vērtē to, ka nostiprināsies pilsoņu tiesības šādu uzlabojumu dēļ:

a) Konstitūcijas II daļā ir iekļauta ES Pamattiesību harta, kas nozīmē, ka visiem Eiropas 
Savienības tiesību aktu noteikumiem un visām darbībām, kuras veic Eiropas Savienības 
iestādes vai kuru pamats ir Eiropas Savienības tiesību akti, būs jāatbilst šiem standartiem;

b) Savienībai jāpievienojas Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, tādējādi pakļaujot Savienību 
tādai pašai ārējai pārbaudei, kas attiecas uz dalībvalstīm;

c) jauni noteikumi sekmēs pilsoņu, sociālo partneru, pārstāvju apvienību un pilsoniskās 
sabiedrības piedalīšanos Savienības apspriedēs;

d) Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvas ieviešana ļaus pilsoņiem iesniegt priekšlikumus par 
jautājumiem, kuros, viņuprāt, Konstitūcijas īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību 
akts;

e) privātpersonām būs lielākas iespējas vērsties tiesā saistībā ar Eiropas Savienības tiesību 
aktiem;

Secinājumi
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6. apstiprina Konstitucionālo līgumu un pilnībā atbalsta tā ratificēšanu;

7. uzskata, ka šī Konstitūcija būs stabils un ilgtermiņa pamatdokuments Eiropas Savienības 
attīstībai nākotnē, kurš pavērs turpmākas paplašināšanās iespējas, vienlaicīgi vajadzības 
gadījumā nodrošinot mehānismus tā pārskatīšanai;

8. cer, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis panāks ratifikāciju līdz 2006. gada vidum;

9. atkārto savu prasību, ka jāpieliek visas iespējamās pūles, lai Eiropas Savienības pilsoņus skaidri 
un objektīvi informētu par Konstitūcijas saturu; tādēļ, lai izglītotu sabiedrību un veicinātu 
informētas debates, aicina Eiropas Savienības iestādes un dalībvalstis, izplatot Konstitucionālā 
līguma tekstu pilsoņiem (pilnās un saīsinātās versijās), skaidri nošķirt jau spēkā esošo Līgumu 
elementus no jaunajiem noteikumiem, kurus ievieš ar Konstitūciju;

10. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un Konstitucionālo jautājumu komitejas 
ziņojumu dalībvalstu parlamentiem, Padomei, Eiropas Komisijai un Konventa par Eiropas 
nākotni bijušajiem dalībniekiem, kā arī nodrošināt, ka Parlamenta dienesti, tostarp tā ārējie 
biroji, nodrošina plašu informāciju par Konstitūciju un Parlamenta nostāju tās sakarā.
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Eiropas Parlamenta 2005. gada 26. maija rezolūcija par Eiropas Savienības ārlietu dienesta 
institucionālajiem aspektiem (B6-0320/2005)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā dalībvalstu valdību pārstāvju konferences Deklarāciju Nr. 24 par Līguma par 
Konstitūciju Eiropai III-296. pantu, kas pievienota pielikumā minētās starpvaldību 
konferences 2004. gada 29. oktobrī parakstītajam nobeiguma aktam1,

– ņemot vērā Eiropadomes 2004. gada 16. un 17. decembra secinājumus, jo īpaši 71. līdz 
73. punktu,

– ņemot vērā tā 2005. gada 12. janvāra rezolūciju par Līgumu par Konstitūciju Eiropai un jo 
īpaši tā 3. punkta d) apakšpunktu2,

– ņemot vērā 2005. gada 15. martā Konstitucionālo jautājumu komitejas noklausīšanos,

– ņemot vērā jautājumu Komisijas mutiskas atbildes saņemšanai par Eiropas Savienības ārlietu 
dienesta institucionālajiem aspektiem, kas iesniegts Konstitucionālo jautājumu komitejas 
vārdā (dokumenta Nr. O–0054/05),

– ņemot vērā Komisijas izvērsto atbildi 2005. gada 11. maija sanāksmē un pēc tās notikušās 
debates,

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A. tā kā nākotnes ES ārlietu dienesta izveidošanai ir ārkārtīgi liela nozīme, lai sekmīgi 
nodrošinātu konsekventākas, skaidrākas un efektīvākas Eiropas Savienības ārējās attiecības;

B. tā kā Padomes ģenerālsekretārs, Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
jomā un Komisija Eiropadomes 2005. gada jūnija sanāksmē kopīgi sniegs ziņojumu par 
sasniegto ES ārlietu dienesta izveidē;

C. tā kā Eiropas Parlamentam un Komisijai vajadzētu savlaicīgi vienoties par atsevišķiem 
principiāliem jautājumiem ES ārlietu dienesta darbības sakarā;

1. atgādina Komisijai, ka lēmumu par ES ārlietu dienesta izveidi var pieņemt tikai ar tās 
piekrišanu, un aicina Komisiju izmantot visu tās institucionālo ietekmi ar minētā dienesta 
izveidi saistīto pasākumu veikšanā, lai ārējo attiecību jomā saglabātu un tālāk attīstītu 
Kopienas modeli;

2. ir pārliecināts, ka šai nolūkā ES ārlietu dienests organizatoriskajā, administratīvajā un budžeta 
jautājumu ziņā jāiekļauj Komisijas dienestos, tajā pašā laikā ārlietu ministra, kurš vienlaicīgi 

                                               
1 OV C 310, 16.12.2004., 420. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA_(2005)0004.
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ir arī Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, vadības pilnvarām jānodrošina, ka saskaņā ar 
Konstitūciju minētajam dienestam “klasiskajās” ārpolitikas jomās (kopējā ārpolitika un 
drošības politika un kopējā drošības un aizsardzības politika) ir saistoši Padomes lēmumi un 
Kopienas ārējo attiecību jomā — Komisijas kolēģijas lēmumi;

3. prasa, lai Komisija atbilstoši Konstitūcijas noteikumu jēgai un mērķiem un Konstitūcijas 
Konventa konsultāciju garā savos turpmākajos priekšlikumos uzstāj, lai tiktu ievēroti šādi 
pamatprincipi:

a) ES ārlietu dienesta personāls jāveido no ierēdņiem, kuri, ievērojot atbilstošu un 
līdzsvarotu procentuālo īpatsvaru, pārstāv Komisiju, Padomes sekretariātu un 
dalībvalstu diplomātiskos dienestus,

b) ES ārlietu dienesta darbībai jānodrošina ES saskaņota rīcība ārējo attiecību jomā; jo 
īpaši tiem dienestiem, kas pamatā nodarbojas ar kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas jautājumiem, un ierēdņiem, kas delegācijās ieņem vadošus amatus, būtu 
jāsaskaņo savas darbības ar ES ārlietu dienestu,

c) nav vajadzības atņemt visiem Komisijas ģenerāldirektorātiem to pienākumus ārējo 
attiecību jomā; Eiropadomei iesniedzamajā darba pārskatā ir jāparedz attiecīgo dienestu 
(piemēram, Tirdzniecības, Attīstības un Paplašināšanās direktorāti, Eiropas Atbalsta 
piešķiršanas sadarbības birojs, Humānās palīdzības birojs un Ekonomikas un finanšu 
lietu ģenerāldirektorāta ārējie dienesti) apspriežu modelis,

d) Komisijas pārstāvniecības ārpuskopienas valstīs un Padomes informācijas biroji 
jāapvieno, izveidojot „Eiropas Savienības vēstniecības”, ko vadītu ES ārlietu dienesta 
ierēdņi, kuriem darba norādījumus dotu ārlietu ministrs un kuri būtu pakļauti tā 
uzraudzībai, bet administratīvi būtu Komisijas personāla sastāvā, taču tas neizslēgtu 
iespēju šo pārstāvniecību speciālistus izraudzīties no citiem Komisijas vai Parlamenta 
ģenerāldirektorātiem,

4. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 19. janvāra rezolūcija par par pārdomu periodu: struktūra, 
temati un konteksts, lai novērtētu debates par Eiropas Savienību (2005/2146(INI)) — Andrew 
Duff / Johannes Voggenhuber ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Nicas Līgumu,

– ņemot vērā Līguma par Konstitūciju Eiropai ratifikācijas procesu,

– ņemot vērā tā 2005. gada 12. janvāra rezolūciju par Līgumu par Konstitūciju Eiropai1,

– ņemot vērā 2005. gada 16. un 17. jūnija Eiropadomes noslēgumā pieņemto 2005. gada 18. jūnija 
valstu vai valdību vadītāju deklarāciju par Līguma par Konstitūciju Eiropai ratifikāciju,

– ņemot vērā Līgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas Republikas pievienošanos Eiropas 
Savienībai,

– ņemot vērā pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma2 sniegto 2005. gada 13. oktobra Reģionu 
komitejas atzinumu3 un 2005. gada 26. oktobra Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
atzinumu4 par pārdomu periodu,

– ņemot vērā 2005. gada 15. un 16. decembra Eiropadomes secinājumus;

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības un 
lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskās komitejas, Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības atzinumus 
(A6-0414/2005),

tā kā

A. Līgumu par Konstitūciju Eiropai 2004. gada 29. oktobrī parakstīja 25 Eiropas Savienības 
dalībvalstu valstu un valdību vadītāji, un to vēlreiz apstiprināja Eiropadome tās 2005. gada 
18. jūnija deklarācijā;

B. Konstitūcijas projektu izstrādāja Eiropas Konvents, kas, salīdzinot ar iepriekšējām jaunu līgumu 
izstrādes procedūrām, nodrošināja atklātības, plurālisma un demokrātiskas leģitimitātes vēl 
nebijušu līmeni;

C. Eiropas Parlaments tā 2005. gada 12. janvāra rezolūcijā atbalstīja Konstitūciju ar vairāk nekā 
2/3 balsu, uzskatot ka tā ir „labs kompromiss un ievērojams spēkā esošo Līgumu uzlabojums .. 
[šī Konstitūcija] būs stabils un ilgtermiņa pamatdokuments Eiropas Savienības attīstībai 

                                               
1 OV C 247 E, 6.10.2005., 88. lpp.
2 9.1. un 9.2.punkti P6_PV(2005)09-06
3 CdR 250/2005 fin, OV vēl nav publicēts.
4 CESE 1249/2005, OV vēl nav publicēts.
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nākotnē, kurš pavērs turpmākas paplašināšanās iespējas, vienlaicīgi vajadzības gadījumā 
nodrošinot mehānismus tā pārskatīšanai”;

D. reformas, kuras paredz Līgums par Konstitūciju Eiropai, cita starpā ir iecerētas, lai tiktu galā ar 
Savienības 2004. gada 1. maija paplašināšanās sekām, un gadījumā, ja konstitucionālo tiesību 
aktu kopumu neratificētu, tiktu apdraudēta šī un turpmākās paplašināšanās;

E. trīspadsmit dalībvalstis1, kas pārstāv Savienības dalībvalstu lielāko daļu, ir ratificējušas 
Konstitūciju atbilstoši savām konstitucionālajām prasībām, tostarp arī ar referendumiem Spānijā 
un Luksemburgā;

F. Francija un Nīderlande pēc attiecīgi 2005. gada 29. maijā un 1. jūnijā notikušajiem 
referendumiem ir atteikušās ratificēt Konstitūciju, tādēļ atlikušo desmit dalībvalstu lielākajā 
daļā ratifikācijas process ir apstājies;

G. Līguma par Eiropas Savienību 48. pants nosaka, ka Konstitūcija stājas spēkā tikai tad, kad to ir 
ratificējušas visas dalībvalstis;

H. Līgumam par Konstitūciju Eiropai pievienotajā 30. deklarācijā teikts, ka, „ja divus gadus pēc 
tam, kad ir parakstīts Līgums par Konstitūciju Eiropai, četras piektdaļas dalībvalstu ir to 
ratificējušas un viena vai vairākas dalībvalstis ir saskārušās ar grūtībām ratificēšanas procesā, 
šis jautājums tiek darīts zināms Eiropadomei”;

I. ir jāņem vērā gan Konstitūciju ratificējušās, gan to neratificējušās dalībvalstis un iedzīvotāji, kā 
arī rūpīgi jāizanalizē Francijas un Nīderlandes negatīvo balsojumu iemesli;

J. balsojumi „pret” drīzāk šķiet kā izpausme neapmierinātībai ar pašreizējo situāciju Eiropas 
Savienībā nekā tieši pret konstitucionālām reformām vērsts iebildums;

K. Eiropadome tās 2005. gada 18. jūnija deklarācijā apstiprināja šo analīzi, pieņemot viedokli, ka 
“šie rezultāti nerada šaubas par pilsoņu pozitīvo attieksmi pret Eiropas celtniecību”, bet ka 
“pilsoņi tomēr ir pauduši bažas un rūpes, kas jāņem vērā”; Eiropadome tādēļ nolēma, ka 
nepieciešams “pārdomu laiks .. lai nodrošinātu plašas debates visās mūsu valstīs, iesaistot 
pilsoņus, pilsonisko sabiedrību, sociālos partnerus, valstu parlamentus un politiskās partijas”; 
valdību vadītāji vienojās, ka 2006. gada pirmajā pusē viņi „veiks valstīs notiekošo debašu 
vispārēju izvērtējumu un vienosies par turpmāko darbību”;

L. šajā deklarācijā valdību vadītāji paziņoja, ka ratifikācijas process turpināsies, un arī vienojās, ka 
Konstitūcijas sākotnējā spēkā stāšanās diena (2006. gada 1. novembris) ir jāatliek;

M. taču Eiropadomei neizdevās pievērst nepārprotamu uzmanību pārdomu periodam vai definēt 
metodes un satvaru, lai izdarītu šo debašu secinājumus, un tai ir trūcis politiskās gribas un 
spējas veicināt un vadīt Eiropas dialogu;

N. Eiropadome 2005. gada decembrī uzticēja Komisijai izstrādāt „pilnīgu, plašu pārskatu, kas 
aptvertu visus ES izdevumus, tostarp attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku, un visus 
resursus, tostarp atlaides Apvienotajai Karalistei” 2008./2009. gadā;

                                               
1 Vācija, Grieķija, Spānija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Austrija, 

Slovēnija, Slovākija.
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O. Pārdomu periods ir aizsākts vairāk ar debatēm par kontekstu, nevis tekstu, skarot tādus plaši 
atspoguļotus jautājumus kā Eiropas sociālā modeļa nākotne, Eiropas ekonomikas izredzes, 
paplašināšanās ātrums, vidēja termiņa budžets un vienotais tirgus pakalpojumu jomā;

P. Komisija ir publiskojusi tās darba rezultātus saistībā ar pārdomu periodu, lai atjaunotu 
sabiedrības uzticību Eiropas Savienībai, atbalstot valstu debates un veicinot iniciatīvas kopienas 
mērogā, taču tam nevajadzētu atturēt visas Eiropas politiskās iestādes no kopīgiem centieniem 
vai no vadības uzņemšanās, nopietni izturoties pret Konstitūcijas stratēģisko nozīmību un 
politisko situāciju, kas nosaka tās panākumus;

Q dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta pienākums ir pilnībā uzņemties tiem uzticēto 
lomu pārdomu periodā, īpaši vairākos kopīgos parlamentāros forumos, kas „veicinātu, ievirzītu 
un apkopotu” Eiropas dialogu,1

1. Atkārtoti pauž pārliecību, ka Nicas Līgums nav stabils pamats Eiropas integrācijas procesa 
turpināšanai;

2. Apstiprina apņemšanos bez liekas kavēšanās panākt konstitucionālu vienošanos, kas 
nostiprinātu parlamentāru demokrātiju, pārredzamību un tiesiskumu, stiprinātu pamattiesības, 
attīstītu pilsoniskumu un veicinātu Savienības spēju efektīvi rīkoties gan savās robežās, gan 
ārpus tām; pauž bažas, ka bez šādas konstitucionālas vienošanās ES nevar cerēt uz savu pilsoņu 
atbalstu, turpināt integrācijas procesu vai kļūt par uzticamu partneri starptautiskās lietās; 
atgādina, ka Parlaments atbalsta Līgumu par Konstitūciju Eiropai kā šo mērķu īstenošanas 
līdzekli; aicina arī Eiropadomi 2006. gada jūnijā svinīgi pasludināt tādu pašu atbalstu attiecībā 
uz konstitucionālu vienošanos par Eiropas nākotni;

3. atzīst, ka Konstitūcijas ratifikācija tagad ir saskārusies ar grūtībām, kuras var izrādīties 
nepārvaramas, ja netiks veikti pasākumi, kas novērstu Francijā, Nīderlandē un citur paustās 
bažas;

4. Uzsver, ka pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās nav iespējams Savienību paplašināt 
tālāk, pamatojoties uz Nicas Līgumu;

5. Atgādina, ka politiskas problēmas un institucionāls vājums, kā novēršanai izveidoja Konventu, 
saglabāsies un pat pieaugs, kamēr nebūs īstenotas Līgumā par Konstitūciju Eiropai iestrādātās 
reformas;

6. Atzīmē, ka bažas lielā mērā pauž par vispārējām vai specifiskām problēmām šajā sakarā nevis 
par tekstu kā tādu; uzskata, ka, ja izdotos panākt progresu šajos jautājumos, būs vieglāk rast 
risinājumu attiecībā uz tekstu;

7. Iestājas pret priekšlikumiem veidot atsevišķas grupas, kas sastāvētu no konkrētām dalībvalstīm, 
kamēr turpinās konstitucionālais process; izsaka nožēlu par jebkuru priekšlikumu veidot 
atsevišķu dalībvalstu koalīcijas ārpus ES sistēmas; atgādina, ka paplašinātajai sadarbībai 
jāsekmē ES mērķu izpilde, jāaizsargā tās intereses un jāpadziļina tās integrācijas process, kā arī 
jebkurā brīdī jābūt atvērtai visām dalībvalstīm; bez tam uzsver, ka šādai sadarbībai nevajadzētu 
būt par šķērsli pēc iespējas ātrākai Konstitūcijas Eiropai pieņemšanai;

                                               
1 XXXIV COSAC sanāksme 2005. gada 10.- 11. oktobrī.
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8. Brīdina, ka stratēģija, kas balstīta uz selektīvu Konstitūcijas piemērošanu, var izjaukt 
vienprātību, kas nodrošināja līdzsvaru starp iestādēm un starp dalībvalstīm, tādējādi saasinot 
uzticības krīzi; 

9. Atzīmē, ka šajā posmā var ieviest vienīgi atsevišķas demokrātiskas reformas, neveicot izmaiņas 
Līgumos, bet pārskatot Reglamentu vai Iestāžu nolīgumu, — tādas kā likumdošanas procesa 
pārredzamība Padomē, pilsoņu iniciatīvas iespējas ieviešana, komitoloģijas procedūras 
uzlabojumi, pilnīga „tilta” klauzulu izmantošana tieslietu un iekšlietu jomā un stingrāka 
kontrole, ko veiktu katras dalībvalsts parlaments, izskatot savas valdības darbību ES lietu jomā;

10. Ierosina izmantot pašreizējo pārdomu periodu, lai atsāktu konstitucionālo projektu, balstoties uz 
plašām sabiedrības debatēm par Eiropas integrācijas nākotni; nolemj, ka šim Eiropas dialogam, 
par kura rezultātiem nevajadzētu spriest pāragri, jācenšas padarīt skaidrāku, padziļināt un 
demokratizēt vienprātību ar Konstitūciju saistītos jautājumos, kā arī reaģēt uz kritiku un rast 
risinājumus tajos gadījumos, kad nav panākts cerētais;

11. Atzinīgi vērtē plašas diskusijas uzsākšanu par Eiropas Savienības politikas virzienu, taču 
uzsver, ka tai jānotiek konstitucionālās krīzes novēršanas kontekstā un ka politiskiem 
risinājumiem ES mērogā jābūt tieši saistītiem ar ES iestāžu noteikumiem, pilnvarām un 
procedūrām, kā arī kompetencēm, kuras dalībvalstis nodevušas ES, un tiem jānosaka jautājumi, 
kas ir kopīgi visai Eiropai; 

12. Ierosina, ka šis jaunais dialogs, kas jāuztver kā Eiropas demokrātijas veicināšanas iespēja, 
jāveido un jākoordinē visā Savienībā, jābalsta uz kopīgām tēmām un reāli iespējamām fāzēm 
saskaņā ar izvērtēšanas sistēmu, par ko panākta vienošanās, un tas jārisina tā, lai rezultātā tiktu 
izdarīta izšķirīga politiska izvēle;

13. Uzstāj, ka sabiedrības debatēm jānotiek gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī; brīdina, ka šauras 
debates dalībvalsts mērogā maz palīdzēs mainīt valstī valdošos stereotipus un ka uzspiests 
dialogs bez politiskiem mērķiem kļūtu neskaidrs, pat tukšs, izraisot aizvien lielāku 
neapmierinātību Eiropas pilsoņu vidū;

14. ierosina Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem kopīgi organizēt konferences —
„parlamentāros forumus” —, lai veicinātu diskusijas un pakāpeniski nonāktu pie attiecīgiem 
politiskiem secinājumiem; citas ES iestādes tiks aicinātas dot savu ieguldījumu šajos forumos;

15. atzīst, cik ļoti svarīgi Eiropas Savienībai un it īpaši Parlamentam ir izvairīties no vēl vienas 
neveiksmes konstitucionālajā procesā; tādēļ apņemas uzņemties vadošo lomu Eiropas dialogā 
kopā ar valstu parlamentiem, it īpaši publicējot „Eiropas lapas” par visiem Eiropas Savienībai 
nozīmīgiem jautājumiem, ko var izmantot kā kopēju Eiropas modeli dalībvalstu debatēs un kas 
kopā ar dalībvalstu parlamentu devumu jāizmanto par pamatu diskusijām parlamentārajos 
forumos;

16. Atzīst, ka politiskajām iestādēm ir stratēģiski svarīgi veicināt plašsaziņas līdzekļu (it īpaši 
televīzijas, preses un vietējā radio) proaktīvu attieksmi un iegūt to atbalstu, lai pievērstu 
uzmanību debatēm un padarītu tās intensīvākas;

17. ierosina pirmo parlamentu forumu sasaukt 2006. gada pavasarī pirms Eiropadomes tikšanās 
jūnijā, lai uzklausītu gan dalībvalstu, gan Eiropas parlamenta deputātu priekšlikumus, par mērķi 
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nosakot visaptverošu ieteikumu sniegšanu Eiropadomei par to, kā Savienībai rīkoties tālāk, lai 
izkļūtu no krīzes; 

18. Ierosina pirmajā parlamentārajā forumā noteikt ierobežotu skaitu to galveno jautājumu saistībā 
ar Eiropas nākotni un Eiropas Savienības pārvaldi, kam pievērsties nākamajos forumos un 
plašākās sabiedrības debatēs: 

i) Kāds ir Eiropas integrācijas mērķis? 

ii) Kādai jābūt Eiropas lomai pasaulē? 

iii) Ņemot vērā globalizāciju, kāda ir Eiropas sociālā un ekonomikas modeļa nākotne? 

iv) Kā mēs definējam Eiropas Savienības robežas?

v) Kā mēs veicinām brīvību, drošību un tiesiskumu?

 vi) Kā mēs finansējam Savienību?

19. Uzskata, ka plašas debates par šiem pamatjautājumiem pavērs jaunas perspektīvas Eiropas 
integrācijai un sagatavos pamatu kopējo politiku reformai tajās jomās, kur pastāv domstarpības; 

20. Turklāt uzskata, ka Eiropas dialogam izdosies pārvarēt konstitucionālo krīzi tikai tad, ja tajā 
iesaistīsies ne tikai visas ES iestādes, bet arī valstu un reģionālie parlamenti, vietējās 
varasiestādes, politiskās partijas, sociālie partneri, pilsoniskā sabiedrība, akadēmiskā kopiena un 
plašsaziņas līdzekļi; šajā ziņā īpaši novērtē praktisko ieguldījumu, ko sniegusi Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja;

21. Prasa, lai dalībvalstis ar Komisijas palīdzību organizē daudz atklātu tikšanos un debates 
plašsaziņas līdzekļos par Eiropas nākotni — „pilsoņu forumus” — valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, balstot to uz kopīgi izraudzītiem tematiem; mudina sociālos partnerus un pilsonisko 
sabiedrību iesaistīties šajās debatēs; 

22. Sagaida, ka politiskās partijas savās iekšējās diskusijās un vēlēšanu kampaņās lielāku uzmanību 
pievērsīs Eiropas aspektam; 

23. Atzinīgi vērtētu pilsoņu lūgumrakstus, kas veicinātu debates virzību;

24. Mudina Savienību piešķirt daudz lielāku prioritāti politikai kultūras un izglītības jomā, lai 
īstenotu praksē Konstitūcijā iekļauto formulējumu „vienota dažādībā”;

25. norāda, ka ir neiespējami atbalstīt Eiropas dialogu bez atbilstīga finansējuma;

26. Ierosina pārdomu perioda secinājumus izstrādāt vēlākais 2007. gada otrajā pusē un šajā posmā 
pieņemt skaidru lēmumu par turpmāko rīcību saistībā ar Konstitūciju;

27. Atzinīgi vērtē Vācijas valdības deklarāciju, kurā tā pauž apņēmību uzņemties iniciatīvu attiecībā 
uz Konstitūcijas ratifikācijas procesu savas Padomes prezidentūras laikā 2007. gada pirmajā 
pusē;
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28. Atzīmē, ka Eiropas Savienībai teorētiski ir vairākas alternatīvas, tostarp tādas kā vispār 
neturpināt konstitucionālo projektu, censties panākt negrozīta pašreizējā teksta ratifikāciju, 
censties padarīt skaidrāku vai papildināt pašreizējo tekstu, uzlabošanas nolūkā pārstrukturēt 
un/vai mainīt pašreizējo tekstu vai uzsākt tā pilnīgu pārstrādāšanu; 

29. Uzskata, ka pārdomu perioda pozitīvs rezultāts būtu pašreizējā teksta saglabāšana, lai gan tas ir 
iespējams vienīgi saistībā ar būtiskiem pasākumiem, lai noskaņotu un pārliecinātu sabiedrisko 
domu;

30. Atzinīgi vērtē Padomes Austrijas prezidentūras plānus iesniegt vadlīnijas attiecībā uz pārdomu 
periodu, kā arī uz ratifikācijas procesa nākotni kopumā.

31. Aicina Eiropadomes locekļus uzņemties gan individuālu, gan kolektīvu atbildību par Eiropas 
Konstitūcijas stāšanos spēkā; un uzstāj, ka viņiem ciešāk jākoordinē dalībvalstu kampaņu saturs 
un grafiks, kā arī jāapliecina pilsoņiem sava politiskā griba un savstarpēja solidaritāte;

32. Atzīmē Komisijas „D” plānu— demokrātija, dialogs, diskusijas” (KOM(2005)0494), taču aicina 
Komisiju ne tikai iesniegt tās saziņas stratēģiju, bet arī demonstrēt izšķirīgu politisku 
apņemšanos, lai palīdzētu Savienībai izkļūt no pašreizējām konstitucionālām grūtībām;

33. Uzsver, ka Rumānija un Bulgārija jāiesaista visos iepriekš minētajos pasākumos; 

34. Aicina pilsoniskās sabiedrības apvienības un organizācijas Eiropas Konstitūcijas spēkā stāšanos 
diskusijās un debatēs iekļaut kā vienu no prioritāriem jautājumiem;

35. Prasa, lai jebkurā gadījumā tiktu darīts viss, lai nodrošinātu, ka Konstitūcija stājas spēkā 
2009. gadā;

36. Uzdod Konstitucionālo jautājumu komitejai pārraudzīt pārdomu periodu, it īpaši attiecībā uz 
parlamentāru forumu sagatavošanu, darba dokumentu („Eiropas lapas”) sīkāku izstrādi, iestāžu 
un iedzīvotāju debašu apkopošanu un iespējamiem no tā izrietošiem secinājumiem un pasākumu 
priekšlikumiem;

37. Aicina Konstitucionālo jautājumu komiteju šādā gaisotnē cieši sadarboties ar visām pārējām 
komitejām, kuras ir tieši ieinteresētas parlamentāru forumu izveidē un tiem paredzēto darba 
dokumentu sagatavošanā;

38. Uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomes locekļiem, Padomei, Komisijai, 
dalībvalstu valstu un reģionu parlamentiem, Reģionu komitejai, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, bijušajiem Eiropas Konventa locekļiem, kā arī pievienošanās sarunvalstu un 
kandidātvalstu parlamentiem un valdībām.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. jūnija rezolūcija par turpmākajiem soļiem pārdomu un 
analīzes periodā attiecībā uz Eiropas nākotni (B6-0327/2006)
Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai,

– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 12. janvāra rezolūciju par Līgumu par Konstitūciju Eiropai1,

– ņemot vērā 2005. gada 18. jūnija Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāju un valdību vadītāju 
deklarāciju par Līguma par Konstitūciju Eiropai ratifikāciju, ko pieņēma 2005. gada 16. un 
17. jūnija Eiropadomes noslēgumā,

– ņemot vērā 2005. gada 15. un 16. decembra Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 19. janvāra rezolūciju par pārdomu periodu: struktūra, temati 
un konteksts, lai novērtētu debates par Eiropas Savienību2,

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A. tā kā dažās dalībvalstīs ir sāktas reālas debates par Eiropas Savienības nākotni, kurās piedalās 
gan politiķi, gan pilsoņi, taču šī jautājuma apspriešana nav vēl uzsākta visā Eiropas Savienībā 
un jo īpaši ne visās dalībvalstīs, kas vēl nav ratificējušas Konstitucionālo līgumu; 

B. tā kā Eiropas Savienības iestādes veicina šīs debates savās, organizējot publisku diskusiju 
forumus, tostarp forumus tiešsaistē, darba vietās un arī noteiktās vietās dalībvalstīs, bet 
pašreizējā D plānā - demokrātijai, dialogam un debatēm - tomēr nav aizsniegusi plašāku 
sabiedrību Eiropas Savienībā;

C. tā kā 2006. gada 8. un 9. maijā Eiropas Parlamenta deputātu un ES dalībvalstu parlamentu 
deputātu apvienotā sanāksme atklāja šo debašu starpparlamentāro dimensiju;

D. tā kā ir nepieciešams, lai šajās debatēs iesaistītos visu dalībvalstu pilsoņi un jo īpaši pilsoņi tajās 
dalībvalstīs, kas vēl nav ratificējušas Konstitucionālo līgumu un šajā sakarā plāno rīkot 
referendumu;

E. tā kā Konstitucionālo līgumu 2006. gada 9. maijā apstiprināja Igaunijas parlaments un ir 
sagaidāms, ka drīz šādu apstiprinājumu sniegs arī Somija;

F. tā kā Konstitucionālo līgumu būs ratificējušas 16 dalībvalstis, bet 2 dalībvalstis ratifikācijas 
procedūru nevar uzsākt, jo referenduma rezultāts bija negatīvs un citas dalībvalstis kavējas 
uzsākt ratifikācijas procedūru vai joprojām to turpina, tāpēc ratifikācijas process kopš tā 
uzsākšanas ir aizkavējies vairumā dalībvalstu;

1. apstiprina savu apņemšanos pēc iespējas drīzāk panākt vienošanos par ES konstitūciju, kā arī 
savu Līguma par Konstitūciju Eiropai vizēšanu;

                                               
1 OV C 247 E, 06.10.2005., 88. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0027.
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2. brīdina par mēģinājumiem izjaukt vispārējo kompromisu, kas paredzēts minētajā Līgumā, jo tas 
nopietni apdraudētu Eiropas politisko nākotni un varētu vājināt un sašķelt ES; apstiprina savus 
iebildumus pret kopējā konstitūcijas projekta īstenošanu pa daļām un pret dažu dalībvalstu 
veidotu pamatgrupu tūlītēju izveidi, lai apietu Eiropas Savienības kopējo konstitucionālo 
procesu;

3. no otras puses, atbalsta šos demokrātiskos uzlabojumus institucionālajās procedūrās, par ko var 
vienoties atbilstīgi esošo ES līgumu noteikumiem, piemēram, uzlabojot pārredzamību Ministru 
Padomē, veicot reformas nolīgumā par komitoloģiju, izmantojot pāreju uz kvalificētu balsu 
vairākumu un koplēmumu šajā tieslietu jomā un iekšlietās, uzlabojot valstu parlamentāro 
izmeklēšanu un ieviešot pilsoņu „iniciatīvas” formu; 

4. aicina Eiropadomi pagarināt pašreizējo pārdomu periodu līdz 2007. gada vidum, lai ne vēlāk kā 
līdz 2007. gada otrajai pusei pieņemtu skaidru lēmumu, kā turpmāk rīkoties attiecībā uz 
Konstitucionālo līgumu;

5. aicina Eiropadomi prasīt visām dalībvalstīm panākt noteiktu apņemšanos par nosacījumiem, 
saskaņā ar kuriem tā ierosina uzsākt un vadīt atklātas ES mēroga strukturētas sabiedrības 
debates, kuru uzmanības centrā būtu pamatjautājumi saistībā ar Eiropas nākotni pagarinātajā 
pārdomu periodā;

6. prasa Komisijai pielāgot tās D plānu pārdomu perioda otrajam posmam un paredzēt pietiekamu 
finansējumu plānotajām darbībām;

7. aicina Eiropadomi lūgt dalībvalstis, kas vēl nav pabeigušas ratifikācijas procedūru, līdz 
pārdomu perioda beigām izstrādāt ticamu rīcības plānu, kuru tās plāno īstenot, lai panāktu 
attiecīgo jautājumu risināšanu;

8. ierosina, ka Eiropadomei jāizstrādā atbilstoša sistēma, lai, līdzko politiķiem tas būs iespējams, 
varētu notikt īpašs dialogs ar to valstu pārstāvjiem, kurās referendumā par Konstitucionālo 
līgumu bija negatīvi rezultāti, nolūkā noskaidrot, vai šīm valstīm būtu iespējams atsākt 
ratifikācijas procedūru un kādos apstākļos tas būtu iespējams;

9. aicina Eiropas Komisiju atbalstīt šo pieeju un iesniegt Eiropadomei stratēģiju tās iespējami 
labākai īstenošanai;

10. pievērš Komisijas uzmanību faktam, ka konstitucionāla kārtība ir būtiska, lai Pamattiesību harta 
kļūtu juridiski saistoša, kā arī attīstītu demokrātiju Eiropā un padarītu Eiropas Savienību 
sociālāku un rīcībspējīgāku;

11. aicina Komisiju aprēķināt zaudējumu izmaksas, kuras radušās tāpēc, ka Konstitucionālais 
līgums nestāsies spēkā 2006. gada 1. novembrī, kā sākotnēji bija iecerēts;

12. pēc diskusijām ar ES dalībvalstu deputātiem, kas notika 2006. gada 8. un 9. maijā Briselē, 
secina:

a) apstiprināts, ka nepieciešams turpināt Eiropas Savienības konstitucionālo procesu, kurš 
balstīts uz mieru un solidaritāti un citām kopīgām vērtībām,

b) Eiropas Savienība un dalībvalstis vienas pašas nespēs atrisināt Eiropai nozīmīgās politiskās 
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problēmas,

c) vispāratzīts, ka Konstitucionālais līgums nodrošinātu Eiropas Savienībai attiecīgu 
pamatdokumentu šo problēmu risināšanai,

d) nepieciešama padziļināta analīze, tā lai 2007. gadā varētu izstrādāt priekšlikumus, kas ļautu 
līdz nākamām Eiropas vēlēšanām atrisināt politiskās problēmas,

e) būtiski svarīgs ir starpparlamentārais dialogs par konstitucionālo procesu, kura dalībnieki ir 
Eiropas Parlaments un dalībvalstu parlamenti, un to ir nepieciešams turpināt; atzinīgi vērtē 
Somijas parlamenta spīkera paziņojumu, ka otrais parlamentārais forums notiks 2006. gada 
decembrī,

f) šajā sakarā atsaucas uz tā priekšlikumu, ka diskusijas parlamentārajā forumā jāorganizē tā, 
lai notiktu spraiga un raita viedokļu apmaiņa ar mērķi panākt vienprātību par galvenajiem 
jautājumiem saistībā ar Eiropas nākotni un attīstības ceļu.

13. atkārtoti apstiprina mērķi panākt vienošanos par konstitūciju līdz 2009. gadam, kad ES pilsoņus 
aicinās piedalīties nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 7. jūnija rezolūcija par ceļvedi Eiropas Savienības 
konstitucionālajā procesā (2007/2087(INI)) — Elmar Brok / Enrique Barón Crespo ziņojums

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai (Konstitucionālo līgumu), kas parakstīts Romā 
2004. gada 29. oktobrī,

 ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, kurā 
grozījumi izdarīti ar Eiropas Vienoto aktu un Māstrihtas, Amsterdamas un Nicas līgumiem,

 ņemot vērā 2001. gada 15. decembra Lākenas Deklarāciju par Eiropas Savienības nākotni1,

 ņemot vērā Līgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas 
Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, 
Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai2 un Līgumu 
par Bulgārijas un Rumānijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai3,

 ņemot vērā 2005. gada 12. janvāra rezolūciju par Līgumu par Konstitūciju Eiropai4,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 19. janvāra rezolūcija par pārdomu periodu:
struktūra, temati un konteksts, lai novērtētu debates par Eiropas Savienību5,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. jūnija rezolūciju par turpmākajiem pasākumiem 
pārdomu un analīzes periodā attiecībā uz Eiropas nākotni6,

 ņemot vērā 2006. gada 13. decembra rezolūciju par Eiropas Savienības spējas integrēt jaunas 
dalībvalstis institucionālajiem aspektiem7,

 ņemot vērā 2005. gada 16.–17. jūnija, 2006. gada 15.–16. jūnija un 2006. gada 14.–
15. decembra Eiropadomju secinājumus,

 ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2007. gada 17. janvāra paziņojumu Parlamentam,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2007. gada 14. marta rezolūciju 
sakarā ar Romas līgumu parakstīšanas 50. gadadienu,

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2007. gada 23. marta sesijā pieņemto deklarāciju Eiropai,

 ņemot vērā 2007. gada 25. marta Berlīnes Deklarāciju sakarā ar Romas līgumu parakstīšanas 
piecdesmito gadadienu,

                                               
1 Lākenas Eiropadome, 1. pielikums, 19. lpp.
2 OV L 236, 23.9.2003, 17. lpp.
3 OV L 157, 21.6.2005, 11. lpp.
4 OV C 247 E, 6.10.2005, 88. lpp.
5 OV C 287 E, 24.11.2006, 306. lpp.
6 OV C 300 E, 9.12.2006, 267. lpp.
7 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0569.
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 ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

 ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0197/2007), tā kā:

A. Eiropas Savienība, kurai pirmajai ir bijusi veiksmīga valstu un pilsoņu veidotas pārvalstiskas 
demokrātijas pieredze, saskaras ar jaunām un nepieredzētām problēmām, kuru dēļ, kā arī 
secīgas paplašināšanās, iekšējā tirgus attīstības un globalizācijas gaitā notikušo pārveidojumu 
dēļ ir jāpārskata tās pamati;

B. Konstitucionālo līgumu parakstīja Eiropas Savienības 27 dalībvalstu valdības, kuras tādējādi ir 
apņēmušās rast atbilstošu risinājumu gan ārējām, gan iekšējām problēmām, ar ko Eiropas 
Savienība saskaras, kā arī ar uzdevumiem saistībā ar paplašināšanu, uzlabojot Eiropas 
Savienības politisko dimensiju;

C. Konstitucionālais līgums, īpaši tā I, II un IV daļa, tika izstrādāts saskaņā ar konvencijas 
izstrādes metodi, piedaloties dalībvalstu un pievienošanās dalībvalstu, Komisijas, Eiropas 
Parlamenta un dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem, turklāt pārstāvju vairākums bija valstu un 
Eiropas Parlamenta deputāti, kas nostiprina šī dokumenta leģitimitāti;

D. Konstitūcijas līguma III daļa ir galvenokārt pašlaik spēkā esošo līgumu apkopojums, kuros 
konvencija ieviesa pielāgojumus un uzlabojumus, īpaši svarīga ir koplēmuma juridiskā pamata 
paplašināšana likumdošanas procedūrā, palielinot koplēmuma izmantošanas gadījumu skaitu no 
37 uz 86, kas būtu jāsaglabā, lai uzlabotu demokrātiju, pārredzamību un efektivitāti;

E. astoņpadsmit dalībvalstis, kas ir divas trešdaļas no visām dalībvalstīm un pārstāv Eiropas 
Savienības iedzīvotāju lielāko daļu, līdz šim ir ratificējušas Konstitucionālo līgumu saskaņā ar 
savām atbilstošām konstitucionālajām prasībām, tostarp rīkojot referendumu Spānijā un 
Luksemburgā, savukārt vēl četras dalībvalstis ir apliecinājušas gatavību to ratificēt;

F. Francija un Nīderlande nav spējušas panākt sekmīgu šī procesa pabeigšanu pēc abās šajās 
valstīs organizēto referendumu negatīvajiem rezultātiem;

G. saistībā ar Konstitucionālā līguma ratifikācijas procedūru aizsāktās publiskās debates 
apliecināja, ka sarežģījumi lielā mērā ir saistīti nevis ar institucionālajiem jauninājumiem, bet 
gan ar atsevišķiem aspektiem noteiktās politikās, un ka kritika ir bijusi vērsta galvenokārt pret 
III daļu, kas attiecas uz Eiropas Savienības politikām un darbību, kaut arī III daļā galvenokārt 
iekļauti noteikumi, kas jau ir spēkā;

H. bieži vien paustās bažas bija saistītas ar kontekstu, nevis ar saturu; un tā kā galvenie sabiedrības 
problēmjautājumi, piemēram, direktīva par pakalpojumiem iekšējā tirgū1 un finanšu shēma, jau 
ir atrisināti;

I. 2005. gada 16.–17. jūnija Eiropadome pēc referenduma Francijā un Nīderlandē nolēma ieviest 
pārdomu periodu, kura laikā vēl sešas dalībvalstis pabeidza ratifikāciju, un 2006. gada 15.–
16. jūnija Eiropadome prasīja prezidentējošajai valstij izzināt iespējamo turpmāko risinājumu 
konstitucionālās krīzes pārvarēšanai līdz tās 2007. gada 21.–22. jūnija sanāksmei;

J. pārdomu periodā uzsāktās publiskās debates pietiekami labi parādīja, ka problēmas un 
                                               
1 OV L 376 27.12.2006., 36. lpp.
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izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropas Savienība un ko vispirms atspoguļoja Lākenas 
Deklarācijā un centās risināt ar Konstitucionālo līgumu, nav pazudušas, bet gan kļuvušas 
pamanāmākas, un ir arvien lielāka vajadzība tās atrisināt;

K. Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu kopīgi organizētās parlamentārās sanāksmes ir 
apliecinājušas vispārēji atzītu viedokli, ka Konstitucionālais līgums Eiropas Savienībai 
nodrošinās vajadzīgos līdzekļus, lai varētu atrisināt problēmas, ar ko tā saskaras, kā arī kopīgu 
secinājumu, ka jaunai starpvaldību konferencei būtu grūti vai pat neiespējami vienoties par 
priekšlikumiem, kuri būtu vai nu pilnīgi pretēji, vai pārāki salīdzinājumā ar tiem, par kuriem 
vienojās 2004. gadā;

L. palielinās nepieciešamība nodrošināt paplašināto Eiropas Savienību ar instrumentiem un 
līdzekļiem, kas ļautu tai efektīvi darboties, aizstāvēt savu nozīmi pasaulē un atrisināt savu 
pilsoņu problēmas, ko cita starpā rada globalizācija, klimata pārmaiņas un sabiedrības 
novecošana;

M. iepriekš minētajā 2007. gada 25. marta Berlīnes Deklarācijā, ko parakstīja Eiropadomes, 
Parlamenta un Komisijas priekšsēdētāji, secināts, ka ES ir „vienots mērķis līdz 2009. gadā 
paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām atjaunināt Eiropas Savienības kopīgos pamatus”,

1. atkārtoti apstiprina piekrišanu Konstitucionālā līguma saturam, kura mērķis ir apņēmības pilns 
solis – oficiāli piešķirt Eiropas Savienībai tai pienākošos politisko dimensiju un uzlabot tās 
darbības efektivitāti un kas veicina demokrātisko kontroli pār tās lēmumu pieņemšanas 
procedūrām, uzlabo pārredzamību un stiprina Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, vienlaikus 
nodrošinot kompromisu, kā arī atbilst Eiropas Savienības pašreizējām vajadzībām;

2. uzsver, ka divas trešdaļas dalībvalstu jau ir ratificējušas Konstitucionālo līgumu un ka vēl četras 
ir skaidri paudušas apņemšanos ievērot tā noteikumus, kā tas tika apliecināts nesenajā sanāksme 
Madridē, kas notika pēc Spānijas un Luksemburgas valdību iniciatīvas;

3. norāda uz Francijas un Nīderlandes sabiedrības paustajām bažām un debatēm, kuras notika abās 
šajās valstīs;

4. atzīmē, ka arī dažās citās dalībvalstīs sabiedrība paudusi bažas, taču attiecīgo valstu valdības ir 
izteikušas atbalstu apmierinoša risinājuma meklēšanai, lai saglabātu Konstitucionālajā līgumā 
iekļautās galvenās reformas;

5. atgādina par politisko atbildību dalībvalstīm, kuras parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas 
Konstitucionālo līgumu; 

6. atkārtoti apstiprina apņemšanos sekmīgi pabeigt notiekošo Eiropas Savienības konstitucionālo 
procesu, kura pamatā ir Konstitucionālā līguma saturs, iespējams, to pārveidojot, taču ņem vērā 
sarežģījumus, kas radušies dažās dalībvalstīs;

7. ņemot to vērā, atbalsta Vācijas prezidentūras centienus no 2007. jūnija Eiropadomes saņemt 
apņemšanos sasaukt starpvaldību konferenci un izstrādāt ceļvedi, kurā ir noteikta procedūra, 
skaidri uzdevumi un mērķis panākt vienošanos līdz šī gada beigām; 

8. atgādina par vajadzību nodrošināt Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas jaudu, tās politiku 
efektivitāti un to pilnīgu demokrātisko leģitimitāti, kā sasniegšanai Konstitucionālais līgums ir 
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nenoliedzams panākums pārbaužu, likumdošanas un budžeta procedūru ziņā, kā arī atgādina par 
nepieciešamību stiprināt kopējo ārpolitiku un drošības politiku un Eiropas Savienības nozīmi 
pasaulē, lai tā varētu ietekmēt aktuālāko cilvēces problēmu apzināšanu un atbilstošas rīcības 
īstenošanu;

9. uzstāj, ka jāsaglabā visi pamatprincipi, kuri ietverti Konstitucionālā līguma I daļā, tostarp 
Eiropas Savienības dubultais raksturs – kā valstu un kā pilsoņu savienība, Eiropas tiesību 
pārākuma raksturs, jaunā tiesību aktu un procedūru tipoloģija, noteikumu hierarhija un Eiropas 
Savienība kā tiesību subjekts; uzsver, ka Konstitucionālajā līgumā iekļauti arī citi svarīgi 
uzlabojumi tādos jautājumos kā spēkā esošo līgumu konsolidēšana un pīlāru apvienošana; 
Eiropas Savienības pamatā esošo vērtību un Pamattiesību hartas tiesisko saistību skaidra 
atzīšana; pilsoņu līdzdalības veicināšana Eiropas Savienības politiskajā dzīvē; Eiropas 
Savienības un dalībvalstu attiecīgo kompetenču jomu precizēšana, subsidiaritātes principa 
ievērošana un valstu parlamentu īpašā nozīme šajā jautājumā, kas neapdraud Eiropas Savienības 
iestāžu līdzsvaru, kas nostiprināt protokolā par subsidiaritāti; reģionālo iestāžu un pašvaldību 
lomas atzīšana; 

10. uzsver, ka jebkuram priekšlikumam, lai izdarītu izmaiņas Konstitucionālajā līgumā, 
nepieciešams nodrošināt tādu pašu atbalstu, kādu agrāk saņēma minētais noteikums, ko tagad 
gatavojas aizstāt;

11. paziņo, ka nepieņems tādu sarunu iznākumu, kas salīdzinājumā ar Konstitūcijas līgumu mazinās 
pilsoņu tiesību aizsardzību (jo īpaši uzstāj uz Pamattiesību hartas saglabāšanu, nosakot, ka tā ir 
juridiski saistoša) demokrātiju, pārredzamību un efektivitāti un Eiropas Savienības darbības 
efektivitāti; 

12. šajā sakarā atzīst, ka jāņem vērā pārdomu laikā paustās cerības un atziņa, ka iepriekšminētās 
problēmas var pienācīgi risināt tikai spēcīgākā, bet ne vājākā Eiropā; un precizēt citus 
jautājumus, kuri jau ir risināti Konstitucionālajā līgumā, tādās jomās kā:

 ilgtspējīgas attīstības veicināšana, jo sevišķi cīņa pret klimata pārmaiņām;

 Eiropas solidaritātes veicināšana enerģijas jomā;

 saskaņota migrācijas politika; 

 Eiropas Sociālais modelis demogrāfisko pārmaiņu un globalizācijas kontekstā;

 terorisms;

 civilizāciju dialogs;

 efektīvi kopēji mehānismi attiecībā uz ekonomikas politisko pamatnostādņu koordinēšanu 
eiro zonā, saglabājot līgumos noteikto Eiropas Centrālās bankas lomu monetārajā politikā;

 Eiropas Savienības paplašināšanās kritēriji un procedūras; 

13. uzskata, ka, ņemot vērā līguma projekta sagatavošanā izmantotās konvencijas metodes 
efektivitāti, jebkādā konstitucionālā procesa risinājumā nepieciešams saglabāt parlamentārās 
līdzdalības pamatprincipus, sabiedrības iesaistīšanu un pilnīgu pārredzamību;
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14. atgādina, ka Parlamentam kā vienīgajai Eiropas Savienības iestādei, ko pilsoņi ievēlējuši tiešās 
vēlēšanās, ir jābūt iesaistītam starpvaldību konferencē visos līmeņos, un lielākā mērā nekā
2003.–2004. gada starpvaldību konferencē;

15. turklāt papildus aktīvai Eiropas parlamenta pārstāvju dalībai starpvaldību konferencē aicina 
izveidot tādu starpvaldību konferenci, lai Eiropas Parlaments būtu informēts un varētu sniegt 
nozīmīgu ieguldījumu dauzpusējas un daudzvalstu vienošanās panākšanā starpvaldību 
konferencē;

16. atkārtoti pauž apņemšanos piemērot Konventa mehānismu, ja valstu un valdību vadītāji nolems 
uzsākt pašreizējo tekstu būtisku pārskatīšanu;

17. aicina Komisiju pilnībā veikt savus pienākumus gaidāmajās sarunās un sagatavot priekšlikumus, 
lai pieņemtu Konstitucionālo līgumu, ievērojot 12. punktā noteiktās jomas;

18. uzsver dialoga nozīmi starp valstu parlamentiem un to valdībām starpvaldību konferences gaitā 
un pauž gatavību uzturēt ciešus kontaktus ar valstu parlamentiem nākamajā sarunu posmā, kā 
arī uzturēt ciešus kontaktus ar Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteju, Eiropas Sociālajiem partneriem, reliģiskajām kopienām un pilsonisko sabiedrību;

19. aicina pabeigt jaunā Līguma ratifikācijas procesu līdz 2008. gada beigām, lai nākamais 
Parlaments, kuru ievēlēs 2009. gadā, varētu sākt pildīt savus pienākumus saskaņā ar jaunā 
Līguma noteikumiem;

20. prasa dalībvalstīm saskaņot ratifikācijas procedūras, lai ratifikācijas procesu varētu pabeigt 
vienlaicīgi;

21. plāno sniegt atzinumu par starpvaldību konferences organizēšanu saskaņā ar Eiropas Savienības 
līguma 48. pantu, ņemot vērā šajā rezolūcijā noteiktos kritērijus;

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
parlamentiem, Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra lēmums par Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas apstiprināšanu Eiropas Parlamentā (2007/2218(ACI)) — Jo Leinen ziņojums

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā tā priekšsēdētāja 2007. gada 25. oktobra vēstuli,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas 2000. gada 7. decembrī parakstīta un 
pasludināta Nicā1,

 ņemot vērā tā 2000. gada 14. novembra lēmumu apstiprināt Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas projektu2,

 ņemot vērā 2002. gada 23. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
ietekmi un turpmāko statusu3,

 ņemot vērā 2003. gada 24. septembra rezolūciju par Eiropas Konstitucionālā līguma projektu un 
Eiropas Parlamenta nostāju par Starpvaldību konferences sasaukšanu4, jo īpaši tās 4. punktu,

 ņemot vērā 2005. gada 12. janvāra rezolūciju par Līgumu par Konstitūciju Eiropai5, jo īpaši tās 
5. punkta a) apakšpunktu un 6. punktu,

 ņemot vērā 2007. gada 11. jūlija rezolūciju par Starpvaldību konferences sasaukšanu:  Eiropas 
Parlamenta nostāja (Līguma par Eiropas Savienību 48. pants)6, jo īpaši tās 8., 12., un 
17. punktu,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. daļu, kas pārskatīta saskaņā ar 2007. gada 
Starpvaldību konferencē pieņemtā Lisabonas līguma projektā iekļautajiem grozījumiem,

 ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu,

 ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0445/2007),

A. tā kā, apstiprinot Pamattiesību hartas juridiski saistošu statusu, Lisabonas līguma projektā ir 
saglabāta Līguma par Konstitūciju Eiropai II daļā iekļauto galveno sasniegumu būtība;

B. tā kā Eiropas Parlaments, iepriekš minētajā 2003. gada 24. septembra rezolūcijā izvērtējot 
Konventa par Eiropas nākotni darba rezultātus un iepriekš minētajā 2005. gada 12. janvāra 
rezolūcijā apstiprinot 2004. gada Starpvaldību konferencē sagatavoto Konstitucionālo līgumu, 
jau ir piekritis pielāgojumiem 2000. gada 7. decembrī Nicā svinīgi pasludinātajā Pamattiesību 
hartā;

                                               
1 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
2 OV C 223, 08.08.2001., 74. lpp. (Duff/Voggenhuber ziņojums)
3 OV C 300 E, 11.12.2003., 432. lpp. (Duff ziņojums).
4 OV C 77 E, 26.03.2004., 255. lpp. (Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos ziņojums).
5 OV C 247 E, 6.10.2005., 88. lpp. (Corbett/Méndez de Vigo ziņojums).
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0328 (Leinen ziņojums).
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C. tā kā tas, iepriekšminētajā 2007. gada 11. jūlija rezolūcijā paužot savu nostāju par 2007. gada 
Starpvaldību konferences sasaukšanu, ir atzinīgi novērtējis faktu, ka SVK ir izmantojusi savas 
pilnvaras, lai saglabātu Pamattiesību hartas juridiski saistošo statusu, bet vienlaicīgi paudis 
bažas par Protokolu par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Polijai un 
Apvienotajai Karalistei, kurā ir centieni dažās dalībvalstīs ierobežot Hartas juridisko nozīmi;

D. tā kā tas iepriekš minētās 2007. gada 11. jūlija rezolūcijas 17. punktā ir uzsvēris nodomu, 
sniedzot atzinumu par Lisabonas līgumu pēc tā parakstīšanas, rūpīgi analizēt 2007. gada SVK 
rezultātu,

1. apstiprina pielikumā pievienotās Eiropas Savienības Pamattiesību hartas redakciju;

2. pilnvaro tā priekšsēdētāju pirms Lisabonas līguma parakstīšanas kopīgi ar Eiropas Savienības 
Padomes priekšsēdētāju un Eiropas Komisijas priekšsēdētāju svinīgi pasludināt Hartu un uzdod 
viņam veikt nepieciešamos pasākumus, lai publicētu to „Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī”;

3. uzstājīgi mudina Poliju un Apvienoto Karalisti pielikt maksimālas pūles, lai beidzot panāktu 
vienošanos par neierobežotu hartas piemērojamību;

4. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Eiropas Savienības Padomes 
priekšsēdētājam un Komisijas priekšsēdētājam.
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PIELIKUMS

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija svinīgi pasludina turpmāk minēto tekstu par Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu:

EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA

Preambula

Eiropas tautas, veidojot arvien ciešāku savstarpēju sadarbību, ir nolēmušas veidot mierpilnu 
nākotni, kuras pamatā ir kopējas vērtības.

Apzinoties savu garīgo un tikumisko mantojumu, Savienība balstās uz nedalāmām, universālām 
vērtībām - cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti; tās pamatā ir demokrātijas un 
tiesiskuma principi. Vislielāko uzmanību Savienība pievērš indivīdam, iedibinot Savienības 
pilsonību un izveidojot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

Savienība veicina šo kopējo vērtību saglabāšanu un attīstību, vienlaikus respektējot Eiropas tautu 
kultūru un tradīciju dažādību, kā arī dalībvalstu nacionālo identitāti un to valsts iestāžu organizāciju 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī; tā tiecas veicināt līdzsvarotu un stabilu attīstību un nodrošina 
personu brīvu pārvietošanos, preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt 
uzņēmējdarbību.

Šajā nolūkā, ņemot vērā pārmaiņas sabiedrībā, sociālo attīstību, kā arī zinātniskos un tehnoloģiskos 
sasniegumus, ir nepieciešams stiprināt pamattiesību aizsardzību, šo tiesību nozīmīgumu īpaši 
uzsverot Hartā.

Šajā Hartā, ievērojot Savienības pilnvaras un uzdevumus, kā arī subsidiaritātes principu, no jauna ir 
apstiprinātas tiesības, kuru pamatā ir dalībvalstu konstitucionālās tradīcijas un starptautiskās 
saistības, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, Savienības un Eiropas 
Padomes pieņemtās Sociālās hartas, kā arī Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūra. Šajā sakarā Savienības un dalībvalstu tiesas interpretē Hartu, ievērojot 
paskaidrojumus, kas sagatavoti pēc šo Hartu izstrādājušā Konventa prezidija ierosinājuma un kurus 
ir papildinājis Eiropas Konventa prezidijs.

Šo tiesību īstenošana ir saistīta ar atbildību un pienākumiem pret citām personām, visu sabiedrību 
un nākamajām paaudzēm.

Tāpēc Savienība atzīst turpmāk tekstā izklāstītās tiesības, brīvības un principus.
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I SADAĻA

CIEŅA

1. pants
Cilvēka cieņa

Cilvēka cieņa ir neaizskarama. Tā ir jārespektē un jāaizsargā.

2. pants
Tiesības uz dzīvību

1. Ikvienai personai ir tiesības uz dzīvību.

2. Nevienam nedrīkst piespriest nāvessodu vai to izpildīt.

3. pants
Tiesības uz personas neaizskaramību

1. Ikvienai personai ir tiesības uz fiziskās un garīgās neaizskaramības ievērošanu.

2. Medicīnas un bioloģijas jomā jo īpaši jāievēro:

a) attiecīgās personas apzināta un brīva piekrišana saskaņā ar likumā noteiktām procedūrām,

b) eigēniskās prakses aizliegums, jo īpaši, ja tās mērķis ir cilvēku selekcija,

c) aizliegums izmantot cilvēka ķermeni un tā daļas kā peļņas avotu,

d) cilvēku reproduktīvās klonēšanas aizliegums.

4. pants
Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodu aizliegums

Nevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodiem.

5. pants
Verdzības un piespiedu darba aizliegums

1. Nevienu nedrīkst turēt verdzībā vai kalpībā.

2. Nevienam nedrīkst likt veikt piespiedu darbu.
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3. Cilvēku tirdzniecība ir aizliegta.

II SADAĻA

BRĪVĪBAS

6. pants
Tiesības uz brīvību un drošību

Ikvienam ir tiesības uz personas brīvību un drošību.

7. pants
Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība

Ikvienai personai ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un saziņas 
neaizskaramību.

8. pants
Personas datu aizsardzība

1. Ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

2. Šādi dati ir jāapstrādā godprātīgi, noteiktiem mērķiem un ar attiecīgās personas piekrišanu 
vai ar citu likumīgu pamatojumu, kas paredzēts tiesību aktos. Ikvienam ir pieejas tiesības datiem, 
kas par viņu savākti, un tiesības ieviest labojumus šajos datos.

3. Atbilstību šiem noteikumiem kontrolē neatkarīga iestāde.

9. pants
Tiesības stāties laulībā un tiesības izveidot ģimeni

Tiesības stāties laulībā un tiesības izveidot ģimeni tiek garantētas saskaņā ar valsts likumiem, kuri 
reglamentē šo tiesību izmantošanu.

10. pants
Domu, pārliecības un ticības brīvība

1. Ikvienam ir tiesības uz domu, pārliecības un ticības brīvību. Šīs tiesības ietver brīvību mainīt 
ticību vai pārliecību un brīvību individuāli vai kolektīvi un publiski vai privāti paust ticību vai 
pārliecību lūgšanās, mācībās, ieražās un ceremonijās.

2. Uz pārliecību balstītas atteikšanās tiesības atzīst saskaņā ar valstu likumiem, kas nosaka šo 
tiesību izmantošanu.



DV\779820LV.doc 51/358 PE423.766

LV

11. pants
Vārda un informācijas brīvība

1. Ikvienai personai ir tiesības uz vārda brīvību. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un brīvību 
saņemt un izplatīt informāciju vai idejas bez valsts iestāžu iejaukšanās un neatkarīgi no valstu 
robežām.

2. Tiek ievērota plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms.

12. pants
Pulcēšanās un biedrošanās brīvība

1. Ikvienai personai ir tiesības uz mierīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību visos līmeņos, jo 
īpaši politiskajā, arodbiedrību un pilsoniskajā jomā, kas nozīmē tiesības ikvienam veidot 
arodbiedrības un stāties tajās savu interešu aizstāvībai.

2. Politiskas partijas Savienības līmenī veicina Savienības pilsoņu politiskās gribas izteikšanu.

13. pants
Humanitāro un eksakto zinātņu brīvība

Pētījumi humanitārajās un eksaktajās zinātnēs ir brīvi. Tiek respektēta akadēmiskā brīvība.

14. pants
Tiesības uz izglītību

1. Ikvienai personai ir tiesības uz izglītību, kā arī uz pieeju arodmācībām un tālākizglītībai.

2. Šīs tiesības ietver iespēju saņemt bezmaksas obligāto izglītību.

3. Brīvība dibināt mācību iestādes, ievērojot demokrātiskus principus, kā arī vecāku tiesības 
nodrošināt savu bērnu audzināšanu un izglītību saskaņā ar savu reliģisko, filozofisko un 
pedagoģisko pārliecību tiek ievērotas saskaņā ar valstu likumiem, kas attiecas uz šādas brīvības un 
tiesību izmantošanu.

15. pants
Brīvība izvēlēties profesiju un tiesības strādāt

1. Ikvienai personai ir tiesības strādāt un iesaistīties brīvi izraudzītā vai akceptētā profesijā.

2. Katrs Savienības pilsonis var brīvi meklēt darbu, strādāt, izmantot tiesības veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt dažādus pakalpojumus jebkurā dalībvalstī.
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3. Trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir atļauja strādāt dalībvalstu teritorijā, ir tiesības uz tādiem 
pašiem darba apstākļiem, kādi ir Savienības pilsoņiem.

16. pants
Darījumdarbības brīvība

Darījumdarbības brīvību atzīst saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem un 
praksi.

17. pants
Tiesības uz īpašumu

1. Ikvienai personai ir tiesības uz īpašumu, kas iegūts likumīgi, tiesības to lietot un atsavināt, 
kā arī tiesības attiecībā uz to dot rīkojumu savas nāves gadījumam. Nevienam nedrīkst atņemt 
īpašumu, ja vien tas nav jādara sabiedrības interesēs, kā arī gadījumos un apstākļos, kuri ir paredzēti 
likumā, ar noteikumu, ka par zaudējumiem laikus izmaksā taisnīgu kompensāciju. Īpašuma 
izmantošanu var reglamentēt ar likumu, ciktāl tas nepieciešams vispārējās interesēs.

2. Intelektuālais īpašums tiek aizsargāts.

18. pants
Patvēruma tiesības

Patvēruma tiesības garantē, ievērojot noteikumus, kas ietverti 1951. gada 28. jūlija Ženēvas 
Konvencijā par bēgļu statusu un 1967. gada 31. janvāra Protokolā par bēgļu statusu, kā arī saskaņā 
ar līgumiem.

19. pants
Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā

1. Kolektīva izraidīšana ir aizliegta.

2. Nevienu nedrīkst pārvietot, izraidīt vai izdot kādai valstij, ja ir liela iespējamība, ka attiecīgo 
personu tur sodīs ar nāvi, spīdzinās vai citādi necilvēcīgi vai pazemojoši pret viņu izturēsies vai 
sodīs.

III SADAĻA

VIENLĪDZĪBA

20. pants
Vienlīdzība likuma priekšā
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Visas personas ir vienlīdzīgas likuma priekšā.

21. pants
Diskriminācijas aizliegums

1. Aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, 
etniskās un sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai 
jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar piederību nacionālai minoritātei, diskriminācija 
īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.

2. Ievērojot līgumu piemērošanas jomu un neskarot tajos paredzētos īpašos noteikumus, ir 
aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ.

22. pants
Kultūru, reliģiju un valodu daudzveidība

Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību.

23. pants
Vīriešu un sieviešu līdztiesība

Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir jānodrošina visās jomās, tostarp nodarbinātības, darba un 
atalgojuma jomā.

Līdztiesības princips neliedz saglabāt vai noteikt pasākumus, kuri paredz īpašas priekšrocības 
nepietiekami pārstāvētam dzimumam.

24. pants
Bērnu tiesības

1. Bērniem ir tiesības uz viņu labklājībai nepieciešamo aizsardzību un gādību. Viņi drīkst brīvi 
paust savu viedokli. Šis viedoklis atbilstīgi bērnu vecumam un briedumam jāņem vērā jautājumos, 
kas skar bērnu intereses.

2. Visās darbībās, kas attiecas uz bērniem, neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts iestādes vai 
privātas iestādes, pirmkārt jāņem vērā bērna intereses.

3. Katram bērnam ir tiesības regulāri uzturēt personiskas attiecības un tiešus sakarus ar abiem 
vecākiem, izņemot gadījumus, kad tas ir pretrunā viņa interesēm.

25. pants
Vecāka gadagājuma cilvēku tiesības
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Savienība atzīst un ievēro vecāka gadagājuma cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu dzīvi un 
piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

26. pants
Invalīdu integrācija

Savienība atzīst un ievēro invalīdu tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu 
neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

IV SADAĻA

SOLIDARITĀTE

27. pants
Darba ņēmēju tiesības uz informāciju un konsultācijām uzņēmumā

Darba ņēmējiem vai to pārstāvjiem attiecīgajos līmeņos ir jābūt garantētai laikus sniegtai 
informācijai un konsultācijām gadījumos un apstākļos, kuri ir paredzēti Savienības tiesību aktos, kā 
arī valstu tiesību aktos un praksē.

28. pants
Tiesības uz kolektīvām sarunām un rīcību

Darba ņēmējiem un darba devējiem vai attiecīgām to organizācijām saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem un valstu tiesību aktiem un praksi ir tiesības iesaistīties sarunās un slēgt koplīgumus 
attiecīgajos līmeņos, kā arī interešu strīda gadījumā kolektīvi rīkoties, tostarp streikot, lai aizstāvētu 
savas intereses.

29. pants
Tiesības izmantot darbā iekārtošanas pakalpojumus

Ikvienai personai ir tiesības izmantot bezmaksas darbā iekārtošanas pakalpojumus.

30. pants
Aizstāvība nepamatotas atlaišanas gadījumā

Ikvienam darba ņēmējam nepamatotas atlaišanas gadījumā ir tiesības uz aizstāvību, ievērojot 
Savienības tiesību aktus, kā arī valstu tiesību aktus un praksi.

31. pants
Godīgi un taisnīgi darba apstākļi
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1. Ikvienam darba ņēmējam ir tiesības uz veselībai nekaitīgiem, drošiem un cilvēka cieņai 
atbilstīgiem darba apstākļiem.

2. Ikvienam darba ņēmējam ir tiesības uz maksimālā darba ilguma ierobežošanu, uz ikdienas 
un iknedēļas atpūtu, kā arī uz vienu ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.

32. pants
Bērnu darba aizliegšana un strādājošu jauniešu aizsardzība

Bērnu nodarbināšana ir aizliegta. Minimālais darbā pieņemšanas vecums nedrīkst būt mazāks par to 
vecumu, kādā beidzas obligātās izglītības apguve, neskarot noteikumus, kas ir labvēlīgāki 
jauniešiem, un neskarot atsevišķus izņēmumus.

Darbā pieņemtiem jauniešiem jābūt viņu vecumam piemērotiem darba apstākļiem, viņiem ir jābūt 
aizsargātiem pret ekonomisku ekspluatāciju vai jebkuru darbu, kas var kaitēt viņu drošībai, 
veselībai, fiziskajai, garīgajai, tikumiskajai vai sociālajai attīstībai vai var kavēt viņu izglītību.

33. pants
Ģimenes dzīve un darbs

1. Ģimenei tiek nodrošināta juridiska, ekonomiska un sociāla aizsardzība.

2. Lai būtu iespējams apvienot ģimenes dzīvi un darbu, ikvienam ir tiesības uz aizsardzību pret 
atlaišanu no darba sakarā ar maternitāti, kā arī tiesības uz apmaksātu maternitātes atvaļinājumu un 
uz bērna kopšanas atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas vai bērna adoptēšanas.

34. pants
Sociālais nodrošinājums un sociālā palīdzība

1. Savienība atzīst un ievēro tiesības uz sociālās drošības pabalstiem un sociāliem 
pakalpojumiem, kuri saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem un praksi 
nodrošina aizsardzību tādos gadījumos kā maternitāte, slimība, nelaimes gadījums darba vietā, 
atrašanās apgādībā vai vecums, kā arī darba zaudējums.

2. Ikvienai personai, kura likumīgi dzīvo un pārvietojas Eiropas Savienības teritorijā, ir tiesības 
uz sociālā nodrošinājuma pabalstiem un uz sociālajiem atvieglojumiem saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem, kā arī valstu tiesību aktiem un praksi.

3. Apkarojot sociālo atstumtību un nabadzību, Savienība atzīst un ievēro tiesības uz sociālo 
palīdzību un palīdzību mājokļu jomā, lai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kā arī valstu tiesību 
aktiem un praksi nodrošinātu pienācīgu dzīvi tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu.
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35. pants
Veselības aizsardzība

Ikvienai personai ir tiesības uz profilaktisko veselības aprūpi un ārstniecību saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri paredzēti valstu tiesību aktos un praksē. Nosakot un īstenojot visu Savienības 
politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis.

36. pants
Pieeja pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

Savienība saskaņā ar līgumiem atzīst un ievēro valstu tiesību aktos un praksē noteikto pieeju 
pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, lai veicinātu Savienības sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

37. pants
Vides aizsardzība

Augstam vides aizsardzības līmenim un vides kvalitātei jābūt integrētai Savienības politikā un jābūt 
nodrošinātai saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principu.

38. pants
Patērētāju tiesību aizsardzība

Savienības politika nodrošina augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

V SADAĻA
PILSOŅU TIESĪBAS

39. pants
Balsstiesības un tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās

1. Ikvienam Savienības pilsonim ir balsstiesības un tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās dalībvalstī, kurā viņš dzīvo, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts 
pilsoņiem.

2. Eiropas Parlamenta locekļus ievēlē vispārējās tiešās vēlēšanās brīvā un aizklātā balsojumā.
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40. pants
Balsstiesības un tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās

Ikvienam Savienības pilsonim ir balsstiesības un tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās dalībvalstī, 
kurā viņš dzīvo, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem.

41. pants
Tiesības uz labu pārvaldību

1. Ikvienai personai ir tiesības uz objektīvu, godīgu un saprātīgos termiņos veiktu jautājumu 
izskatīšanu Savienības iestādēs un struktūrās.

2. Šīs tiesības jo īpaši ietver:

a) ikvienas personas tiesības tikt uzklausītai, pirms tiek veikts kāds individuāls pasākums, kas 
to varētu nelabvēlīgi ietekmēt,

b) ikvienas personas tiesības piekļūt materiāliem, kas uz to attiecas, ievērojot 
konfidencialitātes, kā arī profesionālā noslēpuma un komercnoslēpuma likumīgas 
aizsardzības apsvērumus,

c) pārvaldes pienākumu pamatot savus lēmumus.

3. Ikvienai personai ir tiesības panākt, lai Savienība atlīdzinātu zaudējumus, kurus ir radījušas 
tās iestādes vai darbinieki savu dienesta pienākumu izpildē, saskaņā ar dalībvalstu tiesību sistēmām 
kopīgiem vispārējiem tiesību principiem.

4. Ikviena persona drīkst rakstīt Savienības iestādēm, izmantojot kādu no līgumu valodām, un 
atbildei ir jābūt tajā pašā valodā.

42. pants

Tiesības piekļūt dokumentiem

Ikvienam Savienības pilsonim un jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai 
juridiskai personai, kuras juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ir tiesības piekļūt Savienības iestāžu 
un struktūru dokumentiem neatkarīgi no to veida.
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43. pants
Eiropas ombuds

Ikvienam Savienības pilsonim un jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai 
juridiskai personai, kuras juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ir tiesības vērsties pie Eiropas ombuda 
ar sūdzībām par Savienības iestāžu vai struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, izņemot 
kļūmes, ko, pildot tiesu iestādes pienākumus, pieļāvusi Eiropas Savienības Tiesa.

44. pants
Tiesības iesniegt lūgumrakstu

Ikvienam Savienības pilsonim un jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai 
juridiskai personai, kuras juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ir tiesības iesniegt lūgumrakstu
Eiropas Parlamentam.

45. pants
Pārvietošanās un uzturēšanās brīvība

1. Ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un apmesties uz dzīvi dalībvalstu 
teritorijā.

2. Pārvietošanās un uzturēšanās brīvību saskaņā ar līgumiem var piešķirt trešo valstu 
pilsoņiem, kuri likumīgi dzīvo kādas dalībvalsts teritorijā.

46. pants
Diplomātiskā un konsulārā aizsardzība

Ikvienam Savienības pilsonim trešās valsts teritorijā, kurā nav pārstāvniecības tai dalībvalstij, kuras 
pilsonis viņš ir, ir tiesības uz jebkuras dalībvalsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts valstspiederīgajiem.

VI SADAĻA

TIESISKUMS

47. pants
Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

Ikvienai personai, kuras tiesības un brīvības, kas garantētas Savienības tiesībās, tikušas pārkāptas, ir 
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti šajā pantā.
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Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un 
objektīvā, ar likumu noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un 
pārstāvību.

Juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu.

48. pants
Nevainīguma prezumpcija un tiesības uz aizstāvību

1. Ikvienu apsūdzēto uzskata par nevainīgu, kamēr vaina nav pierādīta saskaņā ar likumu.

2. Ikvienam apsūdzētajam tiek garantētas tiesības uz aizstāvību.

49. pants
Noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības un samērīguma principi

1. Nevienu nevar atzīt par vainīgu nodarījumā, kas ir darbība vai bezdarbība un ko tā 
izdarīšanas brīdī saskaņā ar attiecīgās valsts tiesībām vai starptautiskajām tiesībām neuzskata par 
noziedzīgu nodarījumu. Tāpat nevar piemērot bargāku sodu par to, kas bijis spēkā noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanas brīdī. Ja pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas likumā ir paredzēts vieglāks 
sods, piemēro šo sodu.

2. Šis pants neliedz tiesāt un sodīt jebkuru personu par jebkuru darbību vai bezdarbību, kura 
tās izdarīšanas brīdī tikusi uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar valstu kopienas atzītiem 
vispārējiem principiem.

3. Sodu smagums nedrīkst būt nesamērīgs ar noziedzīgā nodarījuma smagumu.

50. pants
Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par to pašu noziedzīgo nodarījumu

Nevienu nedrīkst atkārtoti tiesāt vai sodīt krimināllietā par nodarījumu, par kuru viņš saskaņā ar 
likumu Savienībā jau ticis attaisnots vai notiesāts ar galīgu spriedumu.

VII SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ HARTAS INTERPRETĒŠANU UN 
PIEMĒROŠANU

51. pants
Piemērošanas joma
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1. Šīs Hartas noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm un struktūrām, ievērojot subsidiaritātes 
principu, un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Tādēļ tās ievēro tiesības 
un principus, kā arī veicina to piemērošanu saskaņā ar savām atbilstīgajām pilnvarām un ievērojot 
Savienības kompetenci, kas tai piešķirta līgumos.

2. Ar šo Hartu netiek paplašināta Savienības tiesību piemērošanas joma ārpus Savienības 
pilnvarām un Savienībai netiek noteiktas nekādas jaunas pilnvaras vai uzdevumi, nedz grozītas 
pilnvaras un uzdevumi, kas noteikti līgumos.

52. pants
Tiesību un principu piemērošana un interpretēšana

1. Visiem šajā Hartā atzīto tiesību un brīvību izmantošanas ierobežojumiem ir jābūt noteiktiem 
ar likumu, un tajos jārespektē šo tiesību un brīvību būtība. Ievērojot proporcionalitātes principu, 
ierobežojumus drīkst uzlikt tikai tad, ja tie ir nepieciešami un patiešām atbilst vispārējas nozīmes 
mērķiem, ko atzinusi Savienība, vai vajadzībai aizsargāt citu personu tiesības un brīvības.

2. Šajā Hartā atzītās tiesības, kuras ir paredzētas līgumos, izmanto saskaņā ar noteiktajiem 
nosacījumiem un ierobežojumiem.

3. Ciktāl Hartā ir ietvertas tiesības, kuras atbilst Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā garantētajām tiesībām, šo tiesību nozīme un apjoms ir tāds pats kā minētajā 
Konvencijā noteiktajām tiesībām. Šis noteikums neliedz Savienības tiesībās paredzēt plašāku 
aizsardzību.

4. Ciktāl šajā Hartā ir atzītas pamattiesības, kuru pamatā ir dalībvalstu kopējas konstitucionālās 
tradīcijas, šīs tiesības interpretē saskaņā ar minētajām tradīcijām.

5. Šīs Hartas noteikumus, kas ietver principus, var ieviest ar likumdevējas varas un izpildvaras 
aktiem, kurus pieņem Savienības iestādes un struktūras, un ar dalībvalstu aktiem, kad tās, 
izmantojot attiecīgās pilnvaras, īsteno Savienības tiesību aktus. Hartas noteikumi ir piemērojami 
tiesā tikai šādu aktu interpretācijā un pieņemot lēmumu par to likumību.

6. Pilnībā ņem vērā valstu tiesību aktus un praksi, kā noteikts šajā Hartā.

7. Savienības un dalībvalstu tiesas pienācīgi ievēro skaidrojumus, kas izstrādāti, lai sniegtu 
norādes Pamattiesību hartas interpretācijai.

53. pants
Aizsardzības līmenis

Nekas no šajā Hartā noteiktā nav interpretējams kā tāds, kas ierobežo vai negatīvi ietekmē 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, kuras atzītas attiecīgās to piemērošanas jomās Savienības tiesību 
aktos un starptautiskajās tiesībās, kā arī starptautiskās konvencijās, kurām pievienojusies Savienība 
vai visas dalībvalstis, tostarp Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un 
dalībvalstu konstitūcijās.
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54. pants
Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

Nekas no šajā Hartā noteiktā nav interpretējams kā tiesības iesaistīties kādā darbībā vai veikt kādu 
darbību, kas vērsta uz kādu šajā Hartā atzītu tiesību un brīvību iznīcināšanu vai to ierobežošanu 
lielākā mērā, nekā tas paredzēts Hartā.

Šis ir pārņemts un pielāgots 2000. gada 7. decembrī pasludinātās Hartas teksts un tas aizstās Hartu no 
Lisabonas Līguma spēkā stāšanās dienas.

Eiropas Parlamenta vārdā Eiropas Savienības 
Padomes vārdā

Eiropas Komisijas vārdā

________________________
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija rezolūcija par Starpvaldību konferences 
sasaukšanu: Eiropas Parlamenta nostāja (Līguma par Eiropas Savienību 48. pants) 
(2007/0808(CNS)) — Jo Leinen ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir 
apspriedusies ar Parlamentu (C6-0206/2007),

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

– ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai, kas 2004. gada 29. oktobrī parakstīts Romā 
(turpmāk tekstā — Konstitucionālais līgums),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas 2000. gada 7. decembrī parakstīta un 
pasludināta Nicā,

– ņemot vērā 2001. gada 15. decembrī pieņemto Lākenes Deklarāciju par Eiropas Savienības 
nākotni,

– ņemot vērā 2007. gada 25. martā pieņemto Berlīnes Deklarāciju sakarā ar Romas līgumu 
parakstīšanas piecdesmito gadadienu,

– ņemot vērā tā 2005. gada 12. janvāra rezolūciju par Līgumu par Konstitūciju Eiropai1 un 
2007. gada 7. jūnija rezolūciju par ceļvedi Eiropas Savienības konstitucionālajā procesā2,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2007. gada 30. maija rezolūciju par 
ceļvedi Eiropas Savienības konstitucionālajā procesā un Reģionu komitejas 2007. gada 6. jūnija 
atzinumu par Eiropas Savienības reformu procesa atsākšanu, gatavojoties 2007. gada 21. un 
22. jūnija Eiropadomei,

– ņemot vērā apvienoto parlamentāro sanāksmi par Eiropas nākotni, kas 2007. gada 11. un 
12. jūnijā notika Briselē,

– ņemot vērā prezidentvalsts izdarītos secinājumus 2007. gada 21. un 22. jūnija Briseles 
Eiropadomē, kuros noteiktas Starpvaldību konferences pilnvaras,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0279/2007),

tā kā:

A. divi pārdomu gadi par Eiropas nākotni ir apliecinājuši to, ka ir jāsaglabā un jāuzlabo 
jauninājumi Konstitucionālajā līgumā attiecībā uz demokrātiju, efektivitāti un pārredzamību, lai 
nodrošinātu Eiropas Savienības pienācīgu darbību, stiprinātu tās pilsoņu tiesības un Savienības 
lomu pasaulē;

                                               
1 OV C 247 E, 6.10.2005., 88. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0234.
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B. šim viedoklim ir plašs atbalsts dalībvalstu parlamentos un Eiropas Parlamentā, kura pārstāvji 
Konventā, kuram tika uzticēts izstrādāt Pamattiesību hartu, un Eiropas Konventā izstrādāja šo 
jauninājumu pamatu;

C. 2007. gada jūnija Eiropadome piekritusi Starpvaldību konferences sasaukšanai, lai lielāko daļu 
Konstitucionālajā līgumā ietverto jauninājumu pārvērstu par spēkā esošo līgumu grozījumiem;

D. tā kā šīs pilnvaras ir ļoti precīzas un ļauj Starpvaldību konferencē ātri vienoties par dažu 
Konstitucionālā līguma jauninājumu izmaiņām, neapdraudot tā būtību;

E. šīs pilnvaras tomēr paredz atsacīties no mērķa radīt vienotu konstitucionālu līgumu, lai 
aizvietotu esošos līgumus, nelietot terminus, kas pilsoņiem dotu skaidru izpratni par Kopienas 
tiesību aktu būtību, un simbolus, kas pilsoņiem vieglāk ļautu identificēties ar Eiropas Savienību, 
kā arī paredz atteikuma iespējas noteiktās jomās, kurās ir apgrūtināta lēmumu pieņemšana 
atsevišķu dalībvalstu dēļ;

F. pilnvarās nav pietiekami ņemti vērā jaunie uzdevumi, kas Eiropas Savienībai radušies pēc 
Konstitucionālā līguma parakstīšanas;

G. tā kā Eiropas Parlaments ir vienīgā Eiropas Savienības iestāde, ko tieši ievēl pilsoņi, tā 
pienākums ir paust Eiropas Savienības vispārējās intereses, lai stiprinātu Eiropas veidošanas 
projektu un Kopienas metodi, kas vairāk nekā 50 gadu bijusi miera, stabilitātes un labklājības 
pamatā;

1. atzinīgi vērtē prezidentvalsts Vācijas pūliņus 2007. gada 21.un 22. jūnija Eiropadomē panākt 
vienprātīgu vienošanos;

2. pieņem zināšanai Starpvaldību konferences pilnvaras, par kurām vienojusies Eiropadome; 
atzinīgi vērtē to lielo precizitāti un stingro Starpvaldību konferences grafiku un aicina 
dalībvalstis neizvairīties no saistībām, ko tās uzņēmušās Eiropadomē; pauž labvēlīgu atzinumu 
par Starpvaldību konferences sasaukšanu;

3. tomēr pauž nožēlu, ka pilnvaras paredz atteikties no dažiem svarīgiem elementiem, par kuriem 
vienojās 2004. gada Starpvaldību konferencē, piemēram, konstitucionālā līguma jēdziens, 
Eiropas Savienības simboli, Eiropas Savienības tiesību aktu saprotams apzīmējums, 
nepārprotama norāde par Eiropas Savienības tiesību prioritāti un definīcija par to, ka Savienība 
ir pilsoņu un valstu savienība; kā arī par to, ka citu šādu elementu ieviešanu paredzēts atlikt uz 
ilgāku laiku;

4. pauž bažas, ka atbilstīgi pilnvarām dažām dalībvalstīm atļauts arvien vairāk atkāpties no 
paredzēto līgumu svarīgāko noteikumu īstenošanas, un tas var novest pie Eiropas Savienības 
vienotības mazināšanās;

5. pauž nožēlu, ka atbilstīgi pilnvarām tiek atļautas dažādas redakcionālas izmaiņas 
Konstitucionālajā līgumā, kas rada iespaidu par neuzticēšanos Eiropas Savienībai un tās 
iestādēm un tādējādi negatīvi ietekmē sabiedrisko domu;

6. pauž nožēlu par to, ka mazinās gan labā griba attiecībā uz Eiropu, gan dalībvalstu pārstāvju 
politiskā drosme, un pauž bažas par to, ka palielinās pretestība Eiropas solidaritātes un 
integrācijas idejām;
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7. uzsver, ka atbilstīgi pilnvarām var mainīt tiesību aktu nosaukumus, taču tas nenozīmē to 
struktūras un hierarhijas būtisku maiņu, un apliecina savu apņēmību rūpīgi pārbaudīt veidu, kā 
tas tiks īstenots attiecībā uz saistītajiem noteikumiem, lai nodrošinātu politisko atbildību un 
aizsargātu Parlamenta likumdošanas pilnvaras, jo īpaši attiecībā uz deleģēto tiesību aktu 
kontroli;

8. tomēr atzinīgi vērtē to, ka pilnvaras paredz saglabāt lielu daļu no Konstitucionālā līguma 
būtības, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienību kā vienotu juridisku personu un pīlāru struktūras 
atcelšanu, kā arī arvien plašāku kvalificētā vairākuma balsošanas kārtību Padomē un 
koplēmuma procedūras noteikšanu Parlamentā un Padomē, līdzdalības demokrātijas elementus, 
Pamattiesību hartas juridiski saistošo statusu, Eiropas Savienības ārējo darbību lielāku 
saskaņošanu un līdzsvarotu iestāžu sistēmu;

9. uzskata, ka tikai no Eiropas Konventa darbības izriet visi pozitīvie sasniegumi attiecībā uz 
demokrātisko procedūru nostiprināšanu un pilsoņu tiesībām, kompetenču paplašināšanu un ES 
vērtību un uzdevumu noteikšanu;

10. atzinīgi vērtē to, ka Ekonomikas un monetārā savienība Eiropas Savienības līgumā tiks atzīta 
par vienu no ES mērķiem;

11. atzinīgi vērtē to, ka pilnvaras paredz līgumos ieviest noteiktus jaunus elementus, piemēram,
skaidru norādi uz klimata pārmaiņām un solidaritāti enerģētikas jomā;

12. atgādina, ka ES saviem pilsoņiem un visai pasaulei ir deklarējusi, ka ir vērtību kopiena, ka 
pamattiesības un pamatbrīvības veido šīs vērtību kopienas kodolu, ka šīs vērtības visaptveroši 
noteiktas Pamattiesību hartā un tās plaši atzīst ES iestādes un visas dalībvalstis; tāpēc uzskata, 
ka ja viena vai vairākas dalībvalstis tagad pieprasa tiesības atteikties no Pamattiesību hartas 
saistībām, tas nozīmē nopietnu neveiksmi un rada lielu kaitējumu ES iekšējai identitātes izjūtai; 
šī iemesla dēļ steidzami aicina visas dalībvalstis vēlreiz visiem spēkiem censties pārvarēt 
iekšējo šķelšanos un panāk konsensu par visas Pamattiesību hartas piemērošanu;

13. aicina Starpvaldību konferenci pabeigt darbu pirms 2007. gada beigām, lai jaunais līgums varētu 
savlaicīgi stāties spēkā pirms 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

14. atzinīgi vērtē 2007. gada jūnija Eiropadomē panākto vienošanos par Eiropas Parlamenta 
līdzdalības stiprināšanu Starpvaldību konferencē visos līmeņos;

15. saglabā tiesības iesniegt Starpvaldību konferencei konkrētus priekšlikumus par īpašiem 
jautājumiem atbilstīgi tās pilnvarām;

16. atbildēs pienācīgā laikā Eiropadomes aicinājumam savlaicīgi atrisināt jautājumu par Eiropas 
Parlamenta turpmāko sastāvu;

17. pauž apņēmību rūpīgi analizēt Starpvaldību konferences rezultātus, lai novērtētu, vai sarunu 
gaitā panāktās reformas pietiekami atbilst tās pilnvarām Parlamenta izpratnē;

18. aicina dalībvalstis un to pārstāvjus nodrošināt Starpvaldību konferences darba pilnīgu 
pārredzamību, jo īpaši publicējot visus diskusijām iesūtītos dokumentus;

19. atkārtoti apstiprina apņemšanos līgumu pārskatīšanas gaitā turpināt ļoti ciešas attiecības ar 
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valstu parlamentiem un ar pilsonisko sabiedrību;

20. aicina Starpvaldību konferenci pārredzamības nolūkā nodrošināt, lai visi tās darba rezultāti tiktu 
publicēti arī kā līgumu konsolidētas versijas projekts; 

21. paziņo par stingru lēmumu pēc 2009. gada vēlēšanām izvirzīt jaunus priekšlikumus par Eiropas 
Savienības turpmāko konstitucionālo procesu, saskaņā ar līgumu pārskatīšanas klauzulu, jo 
Eiropas Savienība ir kopējs projekts, kas pastāvīgi tiek atjaunots.

22. aicina Eiropas Savienības iestādes izvirzīt īpašus priekšlikumus, lai vēlreiz iesaistītu Savienības 
pilsoņus dialogā turpinot konstitucionālā procesa virzību;

23. aicina atbildīgo komiteju apsvērt iespēju grozīt Eiropas Parlamenta Reglamentu tā, lai Eiropas 
Savienības karoga un Eiropas Konstitūcijā paredzētās himnas lietošanai dažādos Eiropas 
Parlamenta darbības veidos un darba vietās būtu oficiāls raksturs; 

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju par Parlamenta nostāju attiecībā uz Starpvaldību 
konferences sasaukšanu Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem, valstu un valdību 
vadītājiem un Eiropas Centrālajai bankai.
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. februāra rezolūcija par Lisabonas līgumu 
(2007/2286(INI)) — Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembrī parakstīto Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par 
Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, kurā 
grozījumi izdarīti ar Eiropas Vienoto aktu un Māstrihtas, Amsterdamas un Nicas līgumiem,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. gada 12. decembra Pamattiesību hartu 1,

– ņemot vērā 2001. gada 15. decembrī pieņemto Lākenes deklarāciju par Eiropas Savienības 
nākotni,

– ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai, kas parakstīts Romā 2004. gada 29. oktobrī,

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 7. jūnija rezolūciju par ceļvedi Eiropas Savienības 
konstitucionālajā procesā 2, un 2007. gada 11. jūlija rezolūciju par Starpvaldību konferences 
sasaukšanu3,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas, 
Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Budžeta 
komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas atzinumus (A6-0013/2008),

tā kā:

A. pēdējo 50 gadu laikā Eiropas Savienības attīstībā ir paveikts ļoti daudz, kara izpostītajā 
kontinentā izveidojot miera un stabilitātes telpu, aizsargājot demokrātiju, brīvību un pilsoņu 
tiesības, pasaules lielākā vienotā tirgus izveides gaitā veicinot pārticību, solidaritāti un 
labklājību (ar kopējiem sociālo standartu noteikumiem, vides un patērētāju aizsardzību un 
godīgu konkurenci, kā arī ekonomikas un monetāro savienību), sekmējot dalībvalstu sadarbību 
kopēju pārrobežu problēmu risināšanā un nodrošinot lielāku Eiropas lomu pasaulē;

B. ir atzīta nepieciešamība reformēt Eiropas Savienības iestādes, lai nostiprinātu paveikto, uzlabotu 
divdesmit septiņu un, iespējams, vēl vairāk dalībvalstu Eiropas Savienības spēju darboties 
efektīvi, lai varētu risināt jaunas problēmas un īstenot lielāku demokrātisko pārskatatbildību;

C. šī nepieciešamība bija par pamatu iepriekšējām reformām, kas kopš Māstrihtas līguma — kurš 
iezīmēja jaunu Eiropas integrācijas virzienu, izveidojot ekonomikas un monetāro savienību un 
iepriekšējo, lielā mērā uz ekonomisku sadarbību balstīto kopienu pārveidojot par politisku 

                                               
1 OV C 303, 14.12.2007., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0234.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0328.
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savienību — ir centušās pilnveidot Eiropas Savienības institucionālo struktūru, un Lākenes 
deklarācijai, kas ļāva reformu veikt savādāk, balstoties nevis tikai uz starpvaldību konferences 
metodi, bet arī, sasaucot konventu;

D. Līgumu par Konstitūciju Eiropai izstrādāja Eiropas Konvents — divi pārstāvji no katras 
dalībvalsts parlamenta, sešpadsmit deputāti, divi Komisijas pārstāvji un katras dalībvalsts 
valdības pārstāvis —, publiskās apspriedēs panākot vienošanos par dokumenta projektu, kuru 
praktiski bez grozījumiem pieņēma 2004. gada Starpvaldību konferencē, savukārt Lisabonas 
līgumu, no kura izņēma vairākus Konstitūcijas aspektus, izstrādāja, izmantojot tradicionālākas 
starpvaldību darba metodes, tomēr pilnībā piedaloties trijiem Eiropas Parlamenta pārstāvjiem;

E. iepriekšējos centienus reformēt Eiropas Savienību, Līgumus aizvietojot ar Konstitūciju, 
atbalstīja ievērojams vairākums Eiropas Parlamenta deputātu1 (Eiropas Savienības pilsoņu 
ievēlēto pārstāvju) un ratificēja 2/3 dalībvalstu, tomēr divas dalībvalstis (Francija un 
Nīderlande) tos noraidīja, un tā kā pēc pārdomu laika kļuva skaidrs, ka šis dokuments nesaņems 
visu dalībvalstu atbalstu, tika nolemts, ka tā vietā veiks grozījumus iepriekšējos Līgumos;

F. šādi mainot metodi un procesu, tomēr jaunajā dokumenta formā saglabājot daudzus praktiskus 
Eiropas Savienības institucionālā struktūras pielāgojumus, ko paredzēja Konstitūcija, tika 
pazeminātas prasības un atmesti vairāki Konstitūcijas aspekti, atlikti noteiktu jaunu mehānismu 
spēkā stāšanās datumi un Līgumos iekļauti noteikti pasākumi, kas attiecas uz dažādām 
dalībvalstīm;

G. tomēr apstāklis, ka par šo Līgumu ir vienojušās visu Eiropas Savienības dalībvalstu valdības, 
liecina, ka visu dalībvalstu valdības uzskata šo kompromisa par veidu, kā tās turpmāk vēlas 
kopā strādāt, un katrai no šīm valdībām vajadzētu maksimāli īstenot politisko apņemšanos 
ratificēt šo dokumentu pirms 2009. gada 1. janvāra;

H. nepieciešams, lai visas dalībvalstis ratificē Lisabonas līgumu līdz 2008. gada beigām, lai 
tādējādi 2009. gada vēlēšanās pilsoņi varētu izdarīt savu politisko izvēli, būdami pilnībā 
informēti par Eiropas Savienības jauno institucionālo struktūru;

Atzinīgi vērtējams solis attiecībā uz Eiropas Savienības nākotni 

1. uzskata, ka kopumā Lisabonas līgums ievērojami uzlabo esošos Līgumus, kas palielinās Eiropas 
Savienības demokrātisko pārskatatbildību un uzlabos lemtspēju (stiprinot Eiropas Parlamenta un 
dalībvalstu parlamentu lomu), paplašinās Eiropas Savienības pilsoņu tiesības attiecībā pret 
Eiropas Savienību un paaugstinās Eiropas Savienības iestāžu efektivitāti;

Lielāka demokrātiskā pārskatatbildība

2. atzinīgi vērtē to, ka palielināsies demokrātiskā pārskatatbildība un lemtspēja, kas ļaus pilsoņiem 
vairāk ietekmēt Eiropas Savienības darbības, jo īpaši pateicoties šādiem uzlabojumiem:

a) Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanu pakļaus tāda līmeņa parlamentārai kontrolei, 
kādas nav nevienā citā pārvalstiskā vai starptautiskā institūcijā:

                                               
1 Ar 500 balsīm „par”, 137 „pret” un 40 „atturas” (Eiropas Parlamenta 2005. gada 12. janvāra rezolūcija 

par Līgumu par Konstitūciju Eiropai (Corbett/Méndez de Vigo ziņojums), OV C 247 E, 6.10.2005., 
88. lpp.).
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– visi Eiropas Savienības tiesību akti ar dažiem izņēmumiem būs līdzvērtīgi jāapstiprina 
gan Padomei (dalībvalstu ministri, kuri ir pakļauti savas valsts parlamentam), gan 
Eiropas Parlamentam (tiešās vēlēšanās ievēlēti Eiropas Parlamenta deputāti);

– dalībvalstu parlamenti īstenos iepriekšēju kontroli pār Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, jo tie savlaicīgi saņems visus Eiropas Savienības tiesību aktu priekšlikumus, lai 
tos varētu apspriest ar savas valsts ministriem, pirms Padome pieņem savu nostāju; un 
dalībvalstu parlamentiem būs tiesības pieprasīt no jauna pārskatīt priekšlikumu, ja tie 
uzskatīs, ka tajā nav ievērots subsidiaritātes princips;

b) Komisijas priekšsēdētāju ievēlēs Eiropas Parlaments pēc Eiropadomes priekšlikuma, 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus;

c) Eiropas Savienības Augsto pārstāvi ārpolitikas un drošības politikas jomā iecels 
Eiropadome un Komisijas priekšsēdētājs, un viņam tāpat kā jebkuram citam Komisijas 
loceklim būs jāiziet apstiprināšanas procedūra Eiropas Parlamentā. Uz Augsto pārstāvi kā 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieku gan amatā apstiprināšanas, gan amata pienākumu 
pildīšanas laikā attiecinās tos pašus noteikumus, kādus attiecina uz jebkuru citu komisāru;

d) izveidota jauna, vienkāršāka un demokrātiskāka budžeta procedūra ar vienu lasījumu; 
atcels dalījumu obligātajos un neobligātajos izdevumos, kas kopējā gada budžeta 
pieņemšanā nodrošinās pilnīgu Eiropas Parlamenta un Padomes vienlīdzību, turklāt 
noteikts, ka nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana juridiski saistošajai daudzgadu 
finanšu shēmai;

e) pastiprinās demokrātisku kontroli attiecībā uz Komisijai deleģētajām likumdošanas 
pilnvarām, izmantojot jaunu pārraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru Eiropas Parlaments vai 
Padome var atsaukt Komisijas lēmumus vai atcelt deleģētās pilnvaras;

f) lai apstiprinātu Eiropas Savienības parakstītus starptautiskos nolīgumus daudz dažādās 
jomās, būs jāsaņem Eiropas Parlamenta piekrišana, tostarp attiecībā uz nolīgumiem, kas 
skar jomas, kurām Eiropas Savienības iekšējā sfērā piemēro parasto likumdošanas 
procedūru;

g) Padomes sanāksmes būs atklātas, ja tā izskatīs un izvirzīs balsošanai Eiropas Savienības 
tiesību aktu priekšlikumus, tādējādi ļaujot pilsoņiem uzzināt, kā viņu valsts valdība balso 
Padomē;

h) aģentūras, jo īpaši Eiropas Policijas birojs (Eiropols) un Eurojust, būs pakļautas lielākai 
parlamentārai kontrolei;

i) Reģionu komitejai būs tiesības iesniegt prasību Eiropas Savienības Tiesā, tās locekļu 
pilnvaru laiku pagarinās līdz pieciem gadiem un precīzāk noteiks tās attiecības ar Eiropas 
Parlamentu;

j) Līgumu pārskatīšanas procedūra turpmāk būs atklātāka un demokrātiskāka, jo Eiropas 
Parlamentam arī būs pilnvaras iesniegt šajā nolūkā priekšlikumus, un jebkuru pārskatīšanas 
ierosinājumu pārbaudīs Konvents, kurā darbosies dalībvalstu parlamentu un Eiropas 
Parlamenta pārstāvji, ja vien Eiropas Parlaments nenolemj, ka tas nav vajadzīgs; tiks arī 
ieviesta jauna vienkāršota pārskatīšanas kārtība, lai vienbalsīgi un ar dalībvalstu 
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parlamentu apstiprinājumu varētu grozīt noteiktus Līguma noteikumus;

Apliecina vērtības, stiprina pilsoņu tiesības, uzlabo pārredzamību

3. atzinīgi vērtē to, ka pēc šādu turpmāk minētu uzlabojumu īstenošanas palielināsies pilsoņu 
tiesības:

a) ES Pamattiesību harta, kurā iekļauts pilnīgs visu pilsoņu, politisko, ekonomisko un sociālo 
tiesību uzskaitījums, kļūs juridiski saistoša; tā sniegs Eiropas Savienības pilsoņiem tiesisko 
noteiktību, nodrošinot, ka visiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un visiem lēmumiem, 
kurus pieņem ES iestādes vai kuru pamatā ir ES tiesību akti, ir jāatbilst šiem standartiem, 
turklāt ievērojot subsidiaritātes principu;

b) Eiropas Savienībai ir jāiesniedz pieteikums par pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijai, kas attiecinās uz to tādu pašu ārēju uzraudzību pār pilsoņu pamattiesību 
ievērošanu kā dalībvalstīm;

c) pamatojoties uz pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības nozīmīgo ieguldījumu Līguma izstrādē,
jauni noteikumi sekmēs to dalību Eiropas Savienības centienos; tie arī veicinās dialogu ar 
sociālajiem partneriem, Baznīcām, reliģiskajām kopienām un nekonfesionālajām 
organizācijām;

d) Eiropas pilsoņu iniciatīvas ieviešana ļaus pilsoņiem iesniegt priekšlikumus par 
jautājumiem, kuru sakarā viņi uzskata, ka Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Eiropas 
Savienības leģislatīvais akts;

e) lielāka pilsoņu juridiskā aizsardzība — Tiesas kompetence tiek paplašināta, attiecinot to uz 
jautājumiem, kas ietilpst brīvības, drošības un tieslietu jomā, kā arī uz Eiropadomes, 
Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Savienības struktūru pieņemtiem dokumentiem, 
turklāt tiks sekmēta fizisku un juridisku personu pieeja tiesvedībai;

4. atzinīgi vērtē to, ka Līgums skaidrāk un pārredzamāk nosaka visām dalībvalstīm kopīgās 
vērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienība, kā arī Eiropas Savienības mērķus un principus, 
kas ir tās darbības pamatā un kas nosaka attiecības ar dalībvalstīm:

a) skaidri definē Eiropas Savienības kompetences attiecībās ar dalībvalstīm saskaņā ar 
principu — ja Līgumos nav norādīts, ka konkrētais jautājums ir Eiropas Savienības 
kompetencē, tas paliek dalībvalstu kompetencē;

b) Līgumā vairāk ir pievērsta uzmanība politikas virzieniem, no kuriem pilsoņi gūst tiešu 
labumu: jauni vispārēji piemērojami noteikumi, kas atbalsta augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, sekmē atbilstīgu sociālo aizsardzību, cīnās pret sociālo atstumtību, sekmē 
augstu izglītības, apmācības un veselības aizsardzības līmeni, novērš visus diskriminācijas 
veidus un veicina dzimumu līdztiesību; jauni noteikumi veicina noturīgu attīstību un vides 
aizsardzību, tostarp centienus mazināt klimata pārmaiņas, kā arī aizsargā vispārējas 
nozīmes pakalpojumus; ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija no jauna apstiprināta 
kā Eiropas Savienības mērķis;

c) beigsies neskaidrības jēdzienu „Eiropas Kopiena” un „Eiropas Savienība” lietošanā, jo 
Eiropas Savienība kļūs par vienīgo juridisko personu un struktūru;
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d) dalībvalstu solidaritātes klauzula pilsoņiem sniegs pārliecību, ka teroristu uzbrukuma, 
dabas vai cilvēku radītas katastrofas gadījumā dalībvalsts saņems atbalstu no visām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm;

e) tas apliecina Eiropas Savienības institucionālās organizācijas īpatnību, kad dalībvalstis 
Eiropas Savienībai uztic noteiktas kompetences, kuras to ieskatā varētu labāk īstenot ar 
kopīgu mehānismu, un vienlaikus, lai kliedētu jebkādas šaubas, sniedz pietiekamas 
garantijas, ka Eiropas Savienība nekļūs par centralizētu, visas pilnvaras īstenojošu 
„pārvalsti”, piemēram:

– pienākumu respektēt dalībvalstu nacionālo identitāti, kas raksturīga to politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām pašvaldībām, kā 
arī valstu galvenās funkcijas, tostarp nodrošināt valsts teritoriālo integritāti, uzturot 
likumību un kārtību un aizsargājot valsts drošību;

– piešķirto pilnvaru (Eiropas Savienības kompetences ir tikai tās, kuras dalībvalstis ir tai 
nodevušas), subsidiaritātes un proporcionalitātes principus;

– pašu dalībvalstu līdzdalību Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas sistēmā un 
vienošanos par izmaiņam tajā;

– jebkuras dalībvalsts, kas to vēlas, tiesības izstāties no Eiropas Savienības;

Lielāka efektivitāte

5. atzinīgi vērtē to, ka jaunais Līgums stiprinās Eiropas Savienības iestāžu efektivitāti, jo īpaši 
tāpēc, ka:

a) ievērojami palielināsies to politikas virzienu skaits, par kuriem dalībvalstis Padomē lems, 
balsojot ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis ar vienbalsīgu balsojumu, ļaujot Eiropas 
Savienībai ar divdesmit septiņām dalībvalstīm vairāk jomās strādāt bez kavēšanās, ko 
izraisa veto tiesību izmantošana;

b) jauna „dubultā vairākuma” sistēma veicinās vienošanos par lēmumu pieņemšanu Padomē;

c) Eiropadome kļūs par pilntiesīgu Eiropas Savienības iestādi, un tās sešu mēnešu rotējošo 
prezidentūru aizstās ar tās locekļu vēlēta priekšsēdētāja amatu ar divarpus gadu pilnvaru 
termiņu, tādējādi ļaujot nodrošināt lielāku konsekvenci tās darba sagatavošanā un darbības 
nepārtrauktību;

d) Komisijas locekļu skaits no 2014. gada tiks samazināts līdz divām trešdaļām no dalībvalstu 
skaita, tādējādi palielinot Komisijas spēju rīkoties un skaidrāk norādot, ka komisāri pārstāv 
Eiropas Savienību, nevis savu dalībvalsti, savukārt rotācijas sistēma joprojām nodrošinās 
līdzvērtīgas dalības iespējas visām dalībvalstīm;

e) ievērojami palielināsies Eiropas Savienības atpazīstamība un spējas darboties pasaules 
mērogā:

– apvienos Eiropas Savienības Augstā pārstāvja un Eiropas Komisijas Ārlietu komisāra 
amatus, kas iepriekš ir pārklājušies un radījuši neskaidrības, izveidojot amatu 
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„Komisijas priekšsēdētāja vietnieks/Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas jomā”; šis Augstais pārstāvis vadīs Padomes ārlietu ministru sanāksmes un 
pārstāvēs Eiropas Savienību tajos jautājumos, kuros tai ir kopēja nostāja, tādējādi 
nodrošinot saskaņotu ES ārējo darbību veikšanu;

– tiks izveidots vienots Ārējās darbības dienests, kuru veidos Komisijas un Padomes un 
dalībvalstu diplomātisko dienestu ierēdņi un kuru var izveidot tikai Padome ar 
Komisijas piekrišanu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu; šo Ārējās darbības 
dienestu vadīs Komisijas priekšsēdētājs/Augstais pārstāvis, tam ir jābūt piesaistītam 
Komisijai un tas nodrošinās saskaņotāku Eiropas Savienības ārpolitikas izstrādi un 
īstenošanu;

– tiks nodrošināta lielāka ES spēja veidot kopīgas struktūras drošības un aizsardzības 
politikas jomā, cita starpā iekļaujot klauzulu par savstarpēju atbalstu un palīdzību 
bruņota uzbrukuma gadījumā, vienlaikus nodrošinot vajadzīgo elastību, lai tiktu ņemtas 
vērā dalībvalstu atšķirīgās pieejas šādu jautājumu risināšanā;

f) tiks precizētas atšķirības starp likumdošanas un izpildes instrumentiem, un jauna deleģēto 
tiesību aktu definīcija ļaus vienkāršot un racionalizēt Eiropas Savienības likumdošanu;

g) pīlāru struktūra tiks atcelta, ļaujot labāk saskaņot darbības dažādās Eiropas Savienības 
jomās, izmantojot vienkāršotus mehānismus un instrumentus, tomēr ārlietu un drošības 
politikas jomā to specifikas dēļ nepieciešamas īpašas procedūras;

h) darbībām brīvības, drošības un tieslietu jomā būs augstāki mērķi un efektīvākas 
procedūras; šajā jomā vairs neizmantos atsevišķus starpvaldību instrumentus un procedūras 
un uz to attiecinās Tiesas kompetenci, tādējādi ļaujot gūt faktiskus panākumus tieslietu, 
drošības un imigrācijas jomā;

i) ir skaidrāk noteikti Eiropas Savienības mērķi un kompetences klimata pārmaiņu, bērnu 
tiesību, Eiropas Kaimiņattiecību politikas, humānās palīdzības, enerģētikas (tostarp 
Līgumā iekļaujot atsauci uz dalībvalstu solidaritāti šajā jomā), kosmosa izpētes, 
pētniecības, tūrisma, sporta, sabiedrības veselības un civilās aizsardzības jomā; kopējā 
tirdzniecības politika atzīta par Eiropas Savienības ekskluzīvo kompetenci;

j) vairākās citās jomās varēs izmantot efektīvākas lēmumu pieņemšanas metodes, ja vien būs 
politiskā griba;

k) paredzētas lielākas iespējas noteikt elastīgus noteikumus gadījumos, kad ne visas 
dalībvalstis vēlas vai spēj vienlaicīgi īstenot noteiktus politikas virzienus;

Problēmas

6. apzinās, ka daudzi nožēlo to, ka pēc referenduma Francijā un Nīderlandē, lai panāktu visu 
27 dalībvalstu vienošanos, vajadzēja:

– atteikties no konstitucionālās pieejas un tās noteiktiem aspektiem, piemēram, idejas par 
Eiropas Savienību, kurās pamatā ir tās pilsoņu un dalībvalstu griba, jauna, vienota un 
strukturēta teksta, skaidrākas terminoloģijas likumdošanas instrumentu apzīmēšanai, 
Eiropas Savienības karoga un himnas iekļaušanas Līgumā, kā arī amata nosaukuma 
"Ārlietu ministrs" vietā izmantot amata nosaukumu "Augstais pārstāvis";
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– atlikt svarīgu jaunā Līguma elementu īstenošanu, piemēram, Padomes jaunās balsošanas 
sistēmas stāšanos spēkā (kopā ar īpašiem noteikumiem par balsošanas atlikšanu, kas 
pazīstami ar nosaukumu „Janinas kompromiss”), un parastajā likumdošanas procedūrā 
noteiktās kompetences jomās iekļaut ierobežojošus mehānismus, piemēram, „avārijas 
bremzes”;

– Līgumā iekļaut pasākumus, kas ir īpaši paredzēti atsevišķu dalībvalstu interešu 
aizsardzībai, tostarp piekrišanas klauzulu („opt-in”) piemērošanas paplašināšanu, attiecinot 
uz divām dalībvalstīm sadarbību policijas un krimināltiesību jomā, protokolu, ar ko 
ierobežo hartas ietekmi uz divu dalībvalstu tiesību aktiem un papildu deputāta vietas 
piešķiršanu vienai dalībvalstij, atkāpjoties no degresīvās proporcionalitātes principa; 

– grozīt vairāku Līguma vai tam pievienoto protokolu vai deklarāciju punktu formulējumu, 
kas bija nepamatoti negatīvs, radot iespaidu par neuzticēšanos Eiropas Savienībai un tās 
iestādēm un tādējādi sniedzot sabiedrībai nepareizu priekšstatu;

Secinājumi

7. atbalsta Līgumu un uzsver, ka visām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāpanāk tā ratifikācija 
pietiekami īsā laikā, lai tas varētu stāties spēkā 2009. gada 1. janvārī;

8. uzskata, ka Lisabonas līgums veidos stabilu pamatu, kas nodrošinās turpmāku Eiropas 
Savienības attīstību;

9. apzinās, ka reformu Līgums neizbēgami ir neskaidrāks un nepārskatāmāks par kodificētu 
Līgumu; tāpēc pauž cerību, ka nekavējoties tiks publicēti atbilstīgi Lisabonas līgumam pārskatīti 
konsolidētie Līgumi, kas pilsoņiem nodrošinās skaidrāku Eiropas Savienības pamattekstu;

10. atkārtoti prasa ES iestādēm un dalībvalstu iestādēm izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai 
atbilstīgi godīgas sadarbības principiem skaidri un objektīvi informētu Eiropas Savienības 
pilsoņus par Līguma saturu;

11. uzdod atbildīgajai komitejai sagatavot nepieciešamos Reglamenta grozījumus un izvērtēt 
vajadzību pēc papildu īstenošanas pasākumiem;

o

o o

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu 
dalībvalstu parlamentiem, Padomei, Komisijai un bijušajiem Konventa par Eiropas nākotni 
locekļiem, un raudzīties, lai Parlamenta dienesti, tostarp informācijas biroji, sniedz plašu 
informāciju par Parlamenta nostāju šā Līguma jautājumā.
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Ziņojums par Parlamenta jauno lomu un pienākumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu
(2008/2063(INI)) — Jo Leinen ziņojums
Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembrī parakstīto Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par 
Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, ko groza ar 
Vienoto Eiropas aktu un Māstrihtas, Amsterdamas un Nicas līgumu,

– ņemot vērā 2007. gada 12. decembra Pamattiesību hartu 1,

– ņemot vērā 2001. gada 15. decembra Lākenes deklarāciju par Eiropas Savienības nākotni2,

– ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai, kas parakstīts Romā 2004. gada 29. oktobrī,

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 7. jūnija rezolūciju par ceļvedi Eiropas Savienības 
konstitucionālajā procesā3,

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 11. jūlija rezolūciju par starpvaldību konferences 
sasaukšanu4,

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 20. februāra rezolūciju par Lisabonas līgumu5,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu komitejas, Attīstības 
komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Ekonomikas un 
monetāro lietu komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās 
attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Zivsaimniecības komitejas, 
Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskās komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas un Lūgumrakstu komitejas 
atzinumus (A6-0145/2009),

1. Jauna politika

1.1. Jauni mērķi un horizontālie noteikumi

1. atzinīgi vērtē saistošo raksturu, ko Līgums piešķir Pamattiesību hartai, kā arī tiesību, brīvību un 

                                               
1 2000. gada 7. decembrī pieņemtā Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kas 2007. gada 12. decembrī 

pasludināta Strasbūrā.
2 Lākenes Eiropadome, Lākenes deklarācija par Eiropas Savienības nākotni, SN 273/01, 15.12.2001.
3OV C 125 E, 22.5.2008., 215. lpp.
4Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0328.
5Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0055.
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principu atzīšanu visiem ES pilsoņiem un iedzīvotājiem; uzsver, ka Parlaments apņemas 
nodrošināt pilnīgu Hartas ievērošanu;

2. atzinīgi vērtē pārstāvniecības un līdzdalības demokrātijas nostiprināšanu, kas, cita starpā, rodas 
no tā sauktās „pilsoņu iniciatīvas” (ES līguma 11. pants, ko groza ar Lisabonas līgumu 
(„LES”)), kas ļauj vienam miljonam pilsoņu no vairākām dalībvalstīm aicināt Komisiju iesniegt 
tiesību akta priekšlikumu;

3. atzinīgi vērtē to, ka visā ES politikā būtiska vieta ir ierādīta vides aizsardzībai un ka Līguma par 
Eiropas Savienības darbību, ko groza ar Lisabonas līgumu („LESD”), 191. pantā ir noteikta 
nepieciešamība cīnīties ar klimata pārmaiņām starptautiskā līmenī; uzsver, ka Eiropas 
Parlamentam arī turpmāk būtu jāmudina Eiropas Savienība uzņemties vadošo lomu politikā, kas 
saistīta ar cīņu pret klimata pārmaiņām un globālo sasilšanu;

4. atzinīgi vērtē to, ka Līgums par Eiropas Savienības darbību sasaista brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpu ar pamattiesību aizsardzību un ES un tās dalībvalstu tiesisko kārtību (Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 67. pants);

5. īpaši atzīmē mērķi izveidot „sociālā tirgus ekonomiku ar augstu konkurētspēju, kuras mērķis ir 
panākt pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību, kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību un tās 
kvalitātes uzlabošanu” (Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punkts), līdz ar to saistot 
mērķi izveidot iekšējo tirgu ar citiem mērķiem;

6. ar gandarījumu atzīmē, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība ir iekļauta starp Savienības vērtībām 
(Līguma par Eiropas Savienību 2. pants) un mērķiem (Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punkts);

7. atzinīgi vērtē to, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. panta 1. punktā ir 
noteikts, ka „Savienības un dalībvalstu politika attiecībā uz sadarbību attīstības jomā viena otru 
papildina un stiprina”, kas atšķiras no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 177. panta 
1. punkta pašreizējās redakcijas „Kopienas politika attiecībā uz sadarbību attīstības jomā… 
[papildina] dalībvalstu īstenoto politiku”; uzsver lielāku Parlamenta atbildību pie nosacījuma, ka 
Savienībai ir plašākas iespējas paust iniciatīvu, veidojot politikas, kam būtu jānodrošina 
saskaņotāka palīdzība un darba sadale, kā arī efektīvāka palīdzība „nabadzības mazināšanā un 
ilgākā laika posmā — tās izskaušanā” saskaņā ar Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM);

8. uzskata, ka teritoriālās kohēzijas iekļaušana Eiropas Savienības mērķos (Līguma par Eiropas 
Savienību 3. pants) papildina ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērķi, kā arī juridiskā pamata 
ieviešana attiecīgajās jomās paplašina Parlamenta kompetenci, izvērtējot galveno politiku 
teritoriālo ietekmi; ar gandarījumu atzīmē, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. un 
355. pants apstiprina attālāko reģionu īpašo stāvokli;

9. atzinīgi vērtē tādu horizontālo noteikumu ieviešanu par augstu nodarbinātības līmeni, sociālo 
aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību, augstu izglītības, apmācības un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni, par diskriminācijas apkarošanu un vides aizsardzību, kuri darbojas kā 
Eiropas Savienības politikas veidošanas vispārēji principi (Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 9., 10. un 11. pants);

10. atzinīgi vērtē arī to, ka patērētāju tiesību aizsardzība ir nostiprināta tādā mērā, ka tā ir jāintegrē 
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citās izstrādājamās un īstenojamās Eiropas Savienības politikas jomās un kā transversāls 
uzdevums pašlaik ieņem daudz ievērojamāku vietu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 12. pantu;

11. atzinīgi vērtē Līguma par Eiropas Savienības darbību 122. pantā skaidri formulēto noteikumu 
par solidaritāti, ar kuru saskaņā Padome var lemt par attiecīgiem pasākumiem, ja rodas lielas 
grūtības atsevišķu produktu piegādē, jo īpaši enerģijas jomā;

12. atzinīgi vērtē to, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 214. pants atzīst humāno palīdzību 
par pilntiesīgu Savienības politiku; uzskata, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību piektās 
daļas III sadaļas 1. nodaļā (Sadarbība attīstības jomā) un 3. nodaļā (Humānā palīdzība) ir sniegts 
skaidrs tiesiskais pamats attīstībai un humānajai palīdzībai, uz kurām attiecas parastā 
likumdošanas procedūra;

13. turklāt atzinīgi vērtē Eiropas Savienības pilnvaru nostiprināšanu civilās aizsardzības jomā, lai 
nodrošinātu ad hoc palīdzību un palīdzību katastrofu gadījumā cilvēkiem trešās valstīs (Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 214. pants); 

1.2. Jauns juridiskais pamats

14. uzsver, ka Eiropas Savienības ārējo darbību paplašināšanai saskaņā ar Lisabonas līgumu, 
ieskaitot jaunu tiesisko pamatu un instrumentus, kas ietekmē jomas, kuras saistītas ar ārpolitiku 
(ārējās darbības un Kopējo ārpolitiku un drošības politiku/Kopējo drošības un aizsardzības 
politiku KĀDP/KDAP), ir nepieciešams jauns iestāžu līdzsvars, kas garantētu adekvātu 
demokrātisku kontroli, ko īstenotu Eiropas Parlaments;

15. atzinīgi vērtē to, ka uz enerģijas jautājumiem tagad attieksies atsevišķa XXI sadaļa Līguma par 
Eiropas Savienības darbību trešajā daļā un darbībām šajā jomā tādēļ būs juridisks pamats 
(Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. pants); tomēr atzīmē, ka parastās likumdošanas 
procedūras ir jāievēro kā vispārējs noteikums, bet lēmumi par dažādiem enerģijas veidiem 
paliek dalībvalstu kompetencē, kamēr par fiskāliem pasākumiem šajā jomā joprojām tiek prasīts 
apspriesties tikai ar Eiropas Parlamentu;

16. atzinīgi vērtē Kopienas kopējās vērtības attiecībā uz pakalpojumiem ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, kā arī juridisko pamatu, kas ļauj noteikt principus un nosacījumus, pēc 
kādiem nodrošina pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru (Līguma par Eiropas Savienības darbību 14. pants un protokols Nr. 26 
par vispārējas nozīmes pakalpojumiem);

17. uzskata, ka Lisabonas līguma ieviestās izmaiņas kopējās tirdzniecības politikas (KTP) jomā 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 206. un 207. pants) vispārēji sekmē tās demokrātiskās 
leģitimitātes un efektivitātes uzlabošanu, jo īpaši ieviešot parasto likumdošanas procedūru un 
prasību, ka panāk piekrišanu par visiem nolīgumiem; atzīmē, ka visi jautājumi, uz kuriem 
attiecas KTP, ir tikai un vienīgi Eiropas Savienības kompetencē, līdz ar to vairs nebūs jauktu 
tirdzniecības nolīgumu, ko noslēgusi gan Eiropas Savienība, gan dalībvalstis;

18. pauž gandarījumu, ka ir iekļauts noteikums par Eiropas kosmosa politiku (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 189. pants), un atzinīgi vērtē Parlamentam un Padomei doto iespēju veikt 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru nepieciešamos pasākumus Eiropas Kosmosa 
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programmas izstrādei; tomēr uzskata, ka vārdi „neparedzot dalībvalstu normatīvo aktu 
saskaņošanu šajā jomā”, kas norādīti minētajā pantā, var ietvert dažus šķēršļus attiecībā uz 
kopīgas Eiropas kosmosa politikas īstenošanu;

19. norāda, ka Lisabonas līgums ietver jaunu juridisko pamatu, ar ko paredz koplēmuma procedūru 
attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām (Līguma par Eiropas Savienības darbību 118. pants);

20. atzinīgi vērtē ES darbības jomas paplašināšanu attiecībā uz jaunatnes politiku, veicinot
jaunatnes piedalīšanos Eiropas demokrātiskajā dzīvē (Līguma par Eiropas Savienības darbību 
165. pants);

21. atzinīgi vērtē jauno juridisko pamatu, ko nosaka Līguma par Eiropas Savienības darbību 
298. pants, saskaņā ar kuru „veicot uzdevumus, Savienības iestādes un struktūras saņem 
atvērtas, efektīvas un neatkarīgas Eiropas administrācijas atbalstu”, jo šis pants nodrošina 
pamatu administratīvās procedūras regulējumam;

22. atzinīgi vērtē juridiskā pamata stiprināšanu to ES pasākumu pieņemšanai, ar kuriem novērš un 
apkaro krāpšanu, kas apdraud Savienības finansiālās intereses (Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 325. pants); uzsver to, ka Lisabonas līgums atceļ EK līguma pašreizējā 280. pantā 
noteikto ierobežojumu, ka šādi pasākumi „neattiecas uz dalībvalstu krimināllikumu 
piemērošanu vai tiesu varas administrēšanu dalībvalstīs”;

23. norāda, ka Līguma jaunie noteikumi attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un 
krimināllietās ietver juridisku pamatu pasākumiem, ar ko atbalsta tiesnešu un tiesu iestāžu 
darbinieku apmācību (Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. un 82. pants);

24. uzsver, ka Lisabonas līgums paredz arī iespējamo Eiropas Prokuratūras iesaistīšanu, lai cīnītos 
ar noziegumiem, kas skar Savienības finansiālās intereses (Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 86. pants);

25. atzinīgi vērtē faktu, ka ar Lisabonas līgumu ES iekšējos un ārējos mērķos tiek ieviesti saistoši 
noteikumi bērnu tiesību aizsardzībai (Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punkta 
2. apakšpunkts un 5. punkts);

26. atzinīgi vērtē jaunas tūrisma sadaļas iekļaušanu Lisabonas līgumā (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 95. pants), kas nosaka, ka Savienība papildina dalībvalstu darbību; atzinīgi 
vērtē arī noteikumu, ka parastā likumdošanas procedūra reglamentē to likumdošanas 
priekšlikumu pieņemšanu, kuri ietilpst šajā sadaļā;

27. atzinīgi vērtē to, ka ar Lisabonas līgumu sports ir iekļauts starp jomām, kam ir noteikts 
juridiskais pamats (Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pants); jo īpaši uzsver, ka 
Savienība beidzot var veikt pasākumus sporta attīstībai un sporta Eiropas dimensijai un 
pienācīgi ievērot sporta savdabību, piemērojot citas Eiropas politikas jomas;

2. Jaunas Parlamenta pilnvaras

2.1. Jaunas koplēmuma pilnvaras

28. atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgums stiprina Eiropas Savienības demokrātisko leģitimitāti, 
paplašinot Parlamenta koplēmuma pilnvaras;
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29. atzinīgi vērtē to, ka Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir pilnībā iekļauta brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpa (no 67. līdz 89. pantam), formāli pabeidzot trešo pīlāru; atzinīgi vērtē faktu, 
ka parastā likumdošanas procedūra attiecas uz daudziem lēmumiem civiltiesību, patvēruma, 
imigrācijas un vīzu politikas jomā, kā arī tieslietu iestāžu un policijas sadarbību krimināllietu 
jomā;

30. uzskata, ka parastās likumdošanas procedūras ieviešana Kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) jomā uzlabo Eiropas Savienības demokrātisko pārskatatbildību, jo Eiropas Parlaments 
piedalās likumdošanā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Padome; uzsver, ka koplēmumu 
piemēro tiesību aktiem lauksamniecības jomā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 43. panta 2. punktu un ka šis gadījums jo īpaši attiecas uz četriem galvenajiem 
horizontālajiem tiesību aktiem lauksaimniecības jomā (regula par vienotu kopīgā tirgus 
organizāciju, regula par tiešajiem maksājumiem, regula par lauku attīstību un regula par kopējo 
lauksaimniecības politiku); turklāt norāda, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 
2. punkts attiecas arī uz tiesību aktiem par kvalitāti, bioloģisko lauksaimniecību un veicināšanu;

31. uzsver, ka visas Padomes pilnvaras paredzēt pasākumus atbilstoši Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 43. panta 3. punktam saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru ir 
pakļautas tāda tiesību akta iepriekšējai apstiprināšanai atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 43. panta 2. punktam, kurā izklāstīti noteikumi un ierobežojumi, kas saistīti ar Padomei 
piešķirtajām pilnvarām; uzskata, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 3. punkts 
neparedz juridisku pamatu vai jebkādas autonomas tiesības, kas ļautu pieņemt vai grozīt kādu 
pašlaik spēkā esošu Padomes tiesību aktu KLP jomā; aicina Padomi atturēties no jebkādu 
Līguma par Eiropas Savienības 43. panta 3. punktā minēto pasākumu pieņemšanas bez 
iepriekšējas apspriešanās ar Parlamentu;

32. konstatē, ka Lisabonas līgums ievieš tālejošas izmaiņas lēmumu pieņemšanas sistēmā kopējai 
zivsaimniecības politikai (KZP) un arī palielina tās demokrātisko atbildību; atzinīgi vērtē faktu, 
ka saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru Parlaments un Padome izstrādā noteikumus, kas 
nepieciešami KZP mērķu sasniegšanai (Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 
2. punkts); šajā sakarībā uzskata, ka parastā likumdošanas procedūra ir jāattiecina uz jebkuru 
citu jomu, izņemot nozvejas iespēju noteikšanu un kvotu sadalījumu, kas formāli iekļauts 
ikgadējos noteikumos, piemēram, uz tām jomām, kas saistītas ar tehniskiem pasākumiem vai 
zvejas intensitāti, vai reģionālo zivsaimniecības organizāciju (RZO) pieņemto nolīgumu 
iekļaušanu, kurām ir savs juridiskais pamats;

33. atzinīgi vērtē parastās likumdošanas procedūras ieviešanu, lai pieņemtu sīki izstrādātus 
noteikumus daudzpusējās uzraudzības procedūrai (Līguma par Eiropas Savienības darbību 
121. panta 6. punkts); tas varētu pastiprināt ekonomisko koordināciju; 

34. uzskata, ka Eiropas Centrālās bankas (ECB) atzīšana par Eiropas Savienības iestādi nostiprina 
tās atbildību atskaitīties par monetāro politiku; atzinīgi vērtē to, ka vairāki noteikumi Eiropas 
Centrālo banku sistēmas (ECBS) un ECB statūtos var tikt grozīti pēc konsultēšanās ar 
Parlamentu saskaņā ar ECBS un ECB statūtu 40. panta 2. punktu; apstiprina, ka tas neietekmē 
ECB neatkarību monetārās politikas jomā vai Līgumā noteiktās prioritātes;

35. uzskata, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 182. pants ir uzlabojums, jo parastā 
likumdošanas procedūra attiecas uz daudzgadu pamatprogrammu un ar to saistīto Eiropas 
Pētniecības telpas īstenošanu; tomēr atzīmē, ka šajā pantā minētās īpašās programmas tiek 
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pieņemtas ar īpašu likumdošanas procedūru, kas paredz tikai vienu apspriešanos ar Eiropas 
Parlamentu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 182. panta 4. punkts);

36. atzinīgi vērtē to, ka attiecībā uz struktūrfondu īstenošanu Lisabonas līgums nosaka Eiropas 
Parlamentam tādus pašus nosacījumus kā Padomei, aizstājot pašreizējo pozitīva atzinuma 
procedūru ar parasto likumdošanas procedūru; uzskata, ka tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz 
struktūrfondiem laika posmā pēc 2013. gada, jo tas veicina pārredzamību un palielina minēto 
fondu pārskatatbildību pilsoņu priekšā;

37. atzīmē, ka uz tiesību aktiem, kas aizliedz diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, attiecas īpaša 
likumdošanas procedūra un tiem ir vajadzīga Parlamenta piekrišana (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 19. pants);

38. atzinīgi vērtē to, ka parastajā likumdošanas procedūrā ir iekļauti pasākumi, kas paredz apkarot 
cilvēku tirdzniecību, jo īpaši sieviešu un bērnu tirdzniecību, un seksuālu izmantošanu (Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 79. panta 2. punkts 83. panta 1. punkts);

39. atzinīgi vērtē to lēmumu paplašināšanu uz izglītības jomu, ieskaitot sportu, kurus pieņem ar 
kvalificētu vairākumu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. panta 4. punkts);

40. atzinīgi vērtē to, ka koplēmuma procedūra turpmāk tiks piemērota Eiropas Savienības 
Civildienesta noteikumiem (Līguma par Eiropas Savienības darbību 336. pants), tādējādi ļaujot 
Parlamentam piedalīties šo regulu pielāgošanā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Padomei;

2.2. Jaunas budžeta pilnvaras

41. atzīmē, ka Lisabonas līgums radikāli izmaina Savienības finanšu jomu, jo īpaši attiecībā uz 
attiecībām starp iestādēm un lēmumu pieņemšanas procedūrām;

42. norāda, ka Padomei un Parlamentam, ņemot vērā resursu ierobežojumus, ir jāvienojas par 
izdevumu plānošanu, kas ir juridiski saistoša (Līguma par Eiropas Savienības darbību 
312. pants); atzinīgi vērtē to, ka budžets ir kopīgi jāpieņem Parlamentam un Padomei atbilstoši 
daudzgadu finanšu shēmai; atzinīgi vērtē atšķirību likvidēšanu starp obligātiem un neobligātiem 
izdevumiem (Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pants); atzinīgi vērtē faktu, ka 
finanšu regulas pieņemšanai piemēro parasto likumdošanas procedūru (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pants);

43. atsaucas uz Budžeta komitejas sagatavoto ziņojumu par Lisabonas līgumā ietverto jauninājumu 
ietekmi uz budžetu: institucionāliem aspektiem un jaunām Savienības kompetencēm;

2.3. Jauna piekrišanas procedūra

44. atzinīgi vērtē to, ka vienkāršotai pārskatīšanas procedūrai attiecībā uz balsošanu ar kvalificētu 
balsu vairākumu un parastās likumdošanas procedūras ieviešanu kādā jomā saskaņā Līguma par 
Eiropas Savienību vai Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļu ir nepieciešama 
Parlamenta piekrišana;

45. pieņem zināšanai „izstāšanās punkta” ieviešanu dalībvalstīm (Līguma par Eiropas Savienību 
50. pants); uzsver, ka līgumu, ar ko nosaka dalībvalsts izstāšanās kārtību no Savienības, nevar 
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noslēgt, kamēr Parlaments nav devis savu piekrišanu;

46. atzinīgi vērtē to, ka Parlamenta piekrišana ir nepieciešama daudziem starptautiskiem 
nolīgumiem, ko paraksta Savienība; uzsver nodomu nepieciešamības gadījumā prasīt Padomei 
neuzsākt sarunas par starptautiskiem nolīgumiem, kamēr Parlaments nav izteicis savu viedokli, 
un ļaut Parlamentam, pamatojoties uz atbildīgās komitejas ziņojumu, jebkurā sarunu fāzē 
pieņemt ieteikumus, kas ir jāņem vērā pirms sarunu beigām;

47. prasa, lai jebkuram turpmākam „jauktam” nolīgumam, kurā apvienoti ar KĀDP saistīti un ar 
KĀDP nesaistīti elementi, parasti būtu vienots tiesisks pamats, kuram vajadzētu būt tieši 
saistītam ar nolīguma galveno priekšmetu; norāda, ka Parlamentam ir tiesības tikt uzklausītam, 
izņemot gadījumus, kad nolīgums ekskluzīvi attiecas uz KĀDP;

2.4. Jaunas kontroles pilnvaras

48. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Parlaments ievēl Komisijas priekšsēdētāju pēc Eiropadomes 
priekšlikuma, ņemot vērā vēlēšanas Eiropas Parlamentā; atsaucas uz Konstitucionālo jautājumu 
komitejas sagatavoto ziņojumu par līdzsvaru starp iestādēm;

49. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Parlaments apstiprinās Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieku/Savienības augsto pārstāvi ārlietu un drošības politikas jautājumos līdz ar citiem 
Komisijas kā iestādes locekļiem ar balsojumu, kā arī apstiprinās balsojumu par nopēluma 
izteikšanu un tādējādi panākot, ka viņi būs atbildīgi Eiropas Parlamentam;

50. atzinīgi vērtē Eiropas Kopienu Tiesas un tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu jauno iecelšanas 
procedūru, kas noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantā, ar kuru saskaņā 
pirms attiecīgajiem dalībvalstu lēmumiem ir jābūt atzinumam par kandidātu spēju veikt savus 
pienākumus; šo atzinumu sniedz komisija, kas sastāv no septiņiem ekspertiem, no kuriem vienu 
izvirza Eiropas Parlaments;

51. uzsver pārredzamības un demokrātiskas kontroles nepieciešamību attiecībā uz Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) izveidi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 27. panta 3. punktu 
un atsaucas uz savām tiesībām sniegt konsultācijas par šā dienesta izveidi; uzskata, ka EĀDD 
vajadzētu būt administratīvi saistītai ar Komisiju;

52. sagaida paskaidrojumus attiecībā uz kritērijiem ES īpašo pārstāvju iecelšanai un novērtēšanai, 
ieskaitot viņu pienākumu noteikšanu un mērķi, viņu pilnvaru ilgumu, koordinēšanu un 
komplementaritāti ar Savienības turpmākajām delegācijām;

53. uzsver pārredzamības un demokrātiskas kontroles nepieciešamību attiecībā uz Eiropas 
Aizsardzības aģentūru (EAA) un tās darbību, jo īpaši nodrošinot regulāru informācijas apmaiņu 
starp EAA galveno izpildpersonu un Eiropas Parlamenta atbildīgo komiteju;

54. atzinīgi vērtē Parlamenta jauno konsultatīvo lomu saskaņā ar ECBS un ECB Statūtu 40. panta 
2. punktu attiecībā uz ECB padomes sastāva izmaiņām;

55. atzinīgi vērtē to, ka uz aģentūrām, jo īpaši Eiropolu un Eurojust, attieksies lielāka parlamentārā 
kontrole (Līguma par Eiropas Savienības darbību 85. un 88. pants); tāpēc uzskata, ka 
konsultāciju procedūras saglabāšana kopuzņēmumu izveidošanai pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības jomā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. un 188. pants) pēc būtības var 
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neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem par aģentūru izveidi;

2.5. Jaunas tiesības saņemt informāciju

56. aicina Eiropadomes priekšsēdētāju raudzīties, lai Parlaments būtu pilnībā informēts par 
sagatavošanos Eiropadomes sanāksmēm, un sniegt ziņojumu par sanāksmju rezultātiem, ja 
iespējams, divu darbdienu laikā (vajadzības gadījumā īpašā Parlamenta sēdē);

57. aicina rotējošās Padomes prezidentūras priekšsēdētāju informēt Parlamentu par prezidentūras 
programmām un panāktajiem rezultātiem;

58. aicina nākamo Komisijas priekšsēdētāja vietnieku/Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārpolitikas 
un drošības politikas jautājumos vienoties ar Parlamentu par piemērotām metodēm, lai 
Parlaments būtu pilnībā informēts un uzklausīts par Savienības ārējām darbībām, attiecīgi 
iesaistot visas Parlamenta komitejas, kas atbildīgas par jomām, kurās darbojas augstais 
pārstāvis;

59. uzsver, ka attiecībā uz sarunām un starptautisku nolīgumu noslēgšanu Komisijai ir juridiskas 
saistības informēt Parlamentu par sarunu gaitu līdzvērtīgi, kā to veic īpaša komiteja, kuru Padome 
ir iecēlusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu; aicina sniegt šo 
informāciju tādā pašā apmērā un tajā pašā laikā, kā tā jāsniedz attiecīgajai Padomes komitejai 
saskaņā ar šo pantu;

2.6. Jaunas iniciatīvas tiesības

60. atzinīgi vērtē Parlamenta jauno lomu, ierosinot Līgumu grozījumus; šīs tiesības tiks izmantotas 
un jaunas idejas par Eiropas nākotni tiks ierosinātas, kad tas būs nepieciešams jaunu uzdevumu 
veikšanai;

61. atzinīgi vērtē to, ka Parlamentam ir iniciatīvas tiesības attiecībā uz priekšlikumiem par tā 
sastāvu, ievērojot Līgumos noteiktos principus (Līguma par Eiropas Savienību 14. pants);

62. atzīmē, ka Lisabonas līgums ievieš īpašu likumdošanas procedūru, lai pieņemtu noteikumus, ar 
kuriem nosaka izmeklēšanas pagaidu komiteju darbības nosacījumus un pilnvaras (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 226. pants)

3. Jaunas procedūras

3.1. Kontrole, ko veic valstu parlamenti

63. atzinīgi vērtē valstu parlamentiem piešķirtās tiesības attiecībā uz subsidiaritātes principa 
piemērošanas iepriekšēju kontroli visos Savienības tiesību aktos; uzskata, ka valstu parlamentu 
veiktās Eiropas politiku kontroles pastiprināšana palielinās arī sabiedrības informētību par 
Savienības darbību;

64. uzsver, ka valstu parlamentu jaunās prerogatīvas ir pilnībā jāievēro no brīža, kad stājas spēkā 
Lisabonas līgums;
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65. atzinīgi vērtē vietējo un reģionālo iestāžu apņemšanos attiecībā uz subsidiaritātes principa 
ievērošanu; atzīmē Reģionu komitejas tiesības iesniegt prasību Eiropas Kopienu tiesā, ja tā 
uzskata, ka ir pārkāpts subsidiaritātes princips (2. protokola 8. panta otrā daļa);

3.2. Deleģētie tiesību akti

66. atzinīgi vērtē uzlabojumus, kādi izriet no jaunajiem noteikumiem par tiesību aktiem un tiesību 
normu hierarhiju, jo īpaši deleģētā tiesību akta ieviešanu (Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pants), kas ļauj deleģēt Komisijai pilnvaras pieņemt vispārēji piemērojamus 
nenormatīvus aktus vai grozīt dažus nebūtiskus normatīvu aktu elementus; norāda, ka 
Parlamentam un Padomei tiesību aktā skaidri jānorāda jebkuras šādas deleģēšanas mērķi, saturs, 
darbības joma un ilgums;

67. jo īpaši atzinīgi vērtē Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. panta 2. punkta noteikumus, 
ar kuriem saskaņā Parlaments (un arī Padome) ir tiesīgs gan atsaukt pilnvaru deleģēšanu, gan arī 
iebilst pret atsevišķiem deleģētiem aktiem;

68. atzīmē, ka Līgums par Eiropas Savienības darbību nedod juridisku pamatu deleģēto tiesību aktu 
ietvara pasākumam, bet piedāvā iestādēm vienoties par šādu deleģēšanu standartformulu, ko 
Komisija varētu pati regulāri iekļaut likumdošanas priekšlikumos; uzsver, ka tas aizsargātu 
likumdevējas iestādes brīvību;

69. aicina Komisiju precizēt, kā tā domā interpretēt 39. deklarāciju Nobeiguma aktā Starpvaldību 
konferencei, kura pieņēma Lisabonas līgumu, attiecībā uz ekspertu konsultāciju finanšu 
pakalpojumu jomā un kā tā domā šo interpretāciju piemērot, atmetot noteikumus par 
deleģētajiem tiesību aktiem Līgumā par Eiropas Savienības darbību;

3.3. Īstenošanas akti

70. atzīmē, ka Lisabonas līgums atceļ pašreizējo EK līguma 202. pantu un ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 291. pantu ievieš jaunu „īstenošanas aktu” procedūru, kas paredz iespēju 
uzticēt Komisijai īstenošanas pilnvaras gadījumos, kad nepieciešami „vienādi nosacījumi 
juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai”; 

71. konstatē, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. panta 3. punkts paredz, ka Eiropas 
Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, iepriekš 
paredz normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu;

72. atzīmē, ka Lisabonas līgums vairs nav pamats pašreizējai komitoloģijas procedūrai un iesniegtie 
tiesību aktu priekšlikumi, kas nav pieņemti pirms līguma stāšanās spēkā, ir jāgroza atbilstoši 
prasībām Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantā;

73. uzskata, ka sākuma periodā varētu vienoties ar Padomi par pagaidu risinājumu, lai iespējams 
tiesiskā regulējuma trūkums neradītu šķēršļus un lai likumdevēja iestāde pēc Komisijas 
priekšlikumu izskatīšanas varētu pieņemt jauno regulu;
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4. Pārejas perioda prioritātes

74. aicina Komisiju nosūtīt citiem tiesību aktu pieņēmējiem visus iesniegtos priekšlikumus, kuriem 
piemēro jaunos juridiskos pamatus un izmaiņas likumdošanas procedūrās;

75. norāda, ka Parlaments lemj par savu nostādni attiecībā uz atzinumiem, kas jau pieņemti 
konsultāciju procedūrās par jautājumiem, uz kuriem tagad attiecas parastā likumdošanas 
procedūra, vai nu apstiprinot iepriekšējo nostādni, vai paužot jaunu nostādni; uzsver, ka par 
atzinumu apstiprināšanu kā Parlamenta nostādni pirmajā lasījumā Parlaments var balsot tikai 
pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā;

76. uzstāj, ka ir jānoslēdz iestāžu nolīgums, kas nepieļauj pieņemt iesniegtos „trešā pīlāra” 
likumdošanas priekšlikumus ar pamattiesību dimensiju, kamēr nav stājies spēkā Lisabonas 
līgums, lai būtu iespējama pilna tiesu iestāžu kontrole attiecībā uz šādiem jautājumiem, kamēr 
pasākumus, kas neietekmē vai tikai ierobežoti ietekmē pamattiesības, var pieņemt pirms līguma 
stāšanās spēkā;

5. Priekšlikumi

77. aicina citas iestādes sākt sarunas par iestāžu nolīgumu attiecībā uz:

a) galvenajiem mērķiem, kas Eiropas Savienībai jāsasniedz pēc 2009. gada, piemēram, 
pamatlīguma formā starp trīs politiskām iestādēm par darba programmu Parlamenta un 
Komisijas pilnvaru laikam, kas sākas 2009. gadā;

b) veicamo pasākumu īstenošanu, lai jaunais Līgums dotu labumu iestādēm un Savienības 
pilsoņiem;

78. prasa atjaunināt iestāžu nolīgumu starp Parlamentu un Padomi, nosakot to darba attiecības 
saistībā ar ārpolitiku un ieskaitot apmaiņu ar konfidenciālu informāciju, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 14. un 36. pantu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 
295. pantu;

79. aicina Padomi un Komisiju apsvērt sarunu iespēju ar Parlamentu par jaunu iestāžu nolīgumu, 
kas būtiski nosaka Parlamenta iesaistīšanu katrā starptautiska nolīguma noslēgšanas stadijā;

80. aicina sakarā ar jaunajiem noteikumiem par daudzgadu finanšu shēmu (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 312. pants) un finanšu regulu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pants) pārskatīt iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu vadību;

81. uzskata, ka ir jādara viss iespējamais, lai izveidotu Eiropas informācijas un komunikācijas 
politiku, un atzinīgi vērtē trīs iestāžu kopīgo politisko deklarāciju par komunikāciju kā 
lietderīgu pirmo soli virzībā uz šā mērķa sasniegšanu;

82. aicina Komisiju drīzumā izteikt iniciatīvu „pilsoņu iniciatīvas” īstenošanai, nosakot skaidrus, 
vienkāršus un lietotājiem saprotamus nosacījumus šo pilsoņu tiesību īstenošanai; atsaucas uz 
ziņojumu par „pilsoņu iniciatīvu”, ko sagatavojusi Konstitucionālo jautājumu komiteja;



DV\779820LV.doc 83/358 PE423.766

LV

83. aicina Komisiju pieņemt regulas, lai īstenotu Līguma par Eiropas Savienības darbību 298. pantu 
par labu administrāciju, atsaucoties uz ilgstošu Parlamenta un Eiropas Ombuda aicinājumu 
izveidot kopīgu administratīvo tiesību sistēmu, kurai pakļautos Eiropas administrācija;

84. atzīmē, ka Lisabonas līgums ļauj iekļaut Eiropas Attīstības fondu Savienības budžetā, kas 
uzlabos demokrātisko leģitimitāti ES attīstības politikas svarīgā daļā; aicina Padomi un 
Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus Eiropas Savienības budžetam 2008./2009. gada 
vidusposma pārskatā;

85. iesaka steidzami pārskatīt un nostiprināt Eiropas Savienības statusu starptautiskās organizācijās, 
tiklīdz būs stājies spēkā Lisabonas līgums un Eiropas Savienība kļūs par Eiropas Kopienu 
pēcteci;

86. aicina Komisiju un Padomi vienoties ar Parlamentu par stratēģiju, lai nodrošinātu vienotību 
starp pieņemtajiem tiesību aktiem un Pamattiesību hartu, kā arī ar noteikumiem Līgumos, 
piemēram, par diskriminācijas novēršanas politiku, patvēruma meklētāju aizsardzības, 
pārredzamības uzlabošanas, datu aizsardzības, minoritāšu tiesību un cietušo un aizdomās turēto 
tiesību politikām;

87. aicina Komisiju un Padomi dot savu ieguldījumu, lai uzlabotu attiecības starp Eiropas un 
dalībvalstu iestādēm, jo īpaši likumdošanas un tiesu varas jomā;

88. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt efektīvas kopīgas enerģētikas politikas izveidi efektīvai 
ES enerģijas tirgu koordinēšanai, kā arī šo tirgu tālākai attīstībai, integrējot šajā politikā ārējos 
aspektus, kas orientēti uz energoapgādes avotiem un veidiem;

89. aicina Padomi kopā ar Parlamentu apsvērt, kā būtu izmantojami noteikumi Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 127. panta 6. punktā, kuri Padomei ļauj uzticēt Eiropas Centrālajai bankai 
īpašus uzdevumus, „kas attiecas uz kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu konsultatīvu 
uzraudzību, bet tas neattiecas uz apdrošināšanas sabiedrībām”;

90. apsola pielāgot savu iekšējo organizāciju, lai optimizētu un racionalizētu jauno pilnvaru 
veikšanu, kas tam piešķirtas saskaņā ar Līgumu;

°

° °

91. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.
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Ziņojums par par Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību veicināšanu 
saskaņā ar Lisabonas līgumu (2008/2120(INI)) — Elmar Brok ziņojums1

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Amsterdamas līgumam pievienoto protokolu par dalībvalstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā Amsterdamas līgumam pievienoto protokolu par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu piemērošanu, 

– ņemot vērā Lisabonas līgumu, jo īpaši ES līguma 12. pantu,

– ņemot vērā Lisabonas līgumam pievienoto Protokolu par valstu parlamentu lomu Eiropas 
Savienībā, jo īpaši tā 9. pantu,

– ņemot vērā Lisabonas līgumam pievienoto Protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu piemērošanu,

– ņemot vērā 2002. gada 7. februāra rezolūciju par Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu 
attiecībām Eiropas integrācijas procesā 2,

– ņemot vērā 2003. gada 27. janvāra pamatnostādnes par attiecībām starp valdībām un 
parlamentiem Kopienas jautājumos (obligātie norādījumi; „Kopenhāgenas parlamentārās 
pamatnostādnes”) 3, kuras pieņemtas Eiropas Kopienas lietu komiteju XXVIII konferencē 
(COSAC),

– ņemot vērā 2008. gada 21. jūnija pamatnostādnes par parlamentu sadarbību Eiropas Savienībā 4,

– ņemot vērā XL COSAC 2008. gada 4. novembra Parīzes sanāksmes secinājumus, jo īpaši 
1. punktu,

– ņemot vērā Īrijas parlamenta apakšpalātas 2008. gada novembra ziņojumu par Īrijas nākotni 
Eiropas Savienībā, jo īpaši kopsavilkuma 29.–37. punktu, kurā prasa pastiprināt dalībvalstu 
valdību kā Padomes locekļu parlamentāro uzraudzību,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Attīstības 
komitejas atzinumus (A6-0133/2009),

                                               
1 Šis ziņojums nav izskatīts, un par to nav notikusi balsošana plenārsesijā, tātad teksts zemāk pamatojas uz 

Konstitucionālo jautājumu komitejā notikušā balsojuma rezultātiem.
2 Pieņemta saskaņā ar Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu A5-0023/2002 (G. Napolitano

ziņojums) (OV C 284 E, 21.11.2002., 322. lpp.).
3 OV C 154, 2.7.2003., 1. lpp.
4 Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konferencē 2008. gada 20.–21. jūnijā Lisabonā pieņemtā 
pārstrādātā redakcija.
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A. tā kā pēdējā Eiropas Parlamenta rezolūcija par sadarbību ar dalībvalstu parlamentiem tika 
pieņemta 2002. gadā, ir pienācis laiks pārvērtēt to;

B. tā kā ES līmenī pilsoņi tiek tieši pārstāvēti Eiropas Parlamentā, un dalībvalstis Padomē pārstāv 
to attiecīgās valdības, kas par savu darbību saskaņā ar demokrātijas principiem atbild savu 
valstu parlamentiem (skatīt EK līguma 10. pantu Lisabonas līguma redakcijā); tādēļ 
nepieciešamās Eiropas Savienības parlamentarizācijas pamatā jābūt diviem pīlāriem — no 
vienas puses, Eiropas Parlamenta pilnvaru palielināšanai saistībā ar visiem Savienības 
lēmumiem un, no otras puses, dalībvalstu parlamentu pilnvaru palielināšanai saistībā ar to 
attiecīgajām valdībām;

C. tā kā Eiropas Konventā ir bijusi teicama sadarbība starp dalībvalstu parlamentu un Eiropas 
Parlamenta pārstāvjiem, kā arī starp Eiropas Parlamenta un kandidātvalstu parlamentu 
pārstāvjiem;

D. tā kā pārdomu periodā ir atklājies, ka noteiktām tēmām veltītās parlamentu apvienotās 
sanāksmes ir lietderīgas, un tāpēc arī turpmāk varētu izmantot šo instrumentu jauna konventa 
sasaukšanas gadījumā vai līdzīgos gadījumos;

E. tā kā pēdējo gadu laikā sadarbība starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu parlamentiem ir 
uzlabojusies un dažādojusies, un arvien vairāk pasākumu īsteno gan parlamentu, gan arī 
parlamenta komiteju līmenī;

F. tā kā turpmākajā attiecību veicināšanā ir jāņem vērā pašreizējās atšķirīgās pieredzes 
priekšrocības un trūkumi;

G. tā kā jaunās, ar Lisabonas līgumu dalībvalstu parlamentiem piešķirtās pilnvaras, jo īpaši 
attiecībā uz subsidiaritātes principu, mudina tos jau sākuma posmā iesaistīties politikas 
veidošanā ES līmenī;

H. tā kā visiem parlamentu sadarbības veidiem ir jābūt saskaņā ar diviem pamatprincipiem —
palielinātu efektivitāti un parlamentāro demokratizāciju;

I. tā kā Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu primārais uzdevums un funkcija ir 
piedalīties likumdošanas lēmumu pieņemšanas procesā un rūpīgi pārbaudīt politiskās izvēles 
gan valstu, gan Eiropas līmenī; tā kā līdz ar to cieša sadarbība vispārējās labklājības interesēs 
nekādā gadījumā nav lieka, jo īpaši saistībā ar Savienības tiesību aktu transponēšanu dalībvalstu 
tiesību aktos;

J. tā kā ir lietderīgi izstrādāt politiskās pamatnostādnes, saskaņā ar kurām Eiropas Parlamenta 
pārstāvji un struktūrvienības var noteikt turpmāk veicamos pasākumus sadarbībā ar dalībvalstu 
parlamentiem un īstenot Lisabonas līguma noteikumus saistībā ar dalībvalstu parlamentiem,

Lisabonas līguma ieguldījums attiecību veicināšanā

1. atzinīgi vērtē dalībvalstu parlamentu pienākumus un tiesības, kas tiem piešķirtas saskaņā ar 
Lisabonas līgumu, kas ir „parlamentu līgums”, kurš veicina šo parlamentu lomu Eiropas 
Savienības politiskajos procesos; uzskata, ka šīs tiesības var iedalīt trīs kategorijās:

Informācija par:
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– brīvības, drošības un tiesiskuma jomas politikas novērtējumu;

– Pastāvīgās iekšējās drošības komitejas procedūrām;

– Līgumu grozījumu priekšlikumiem;

– pieteikumiem, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti;

– vienkāršoto Līguma pārskatīšanu (sešus mēnešus iepriekš);

– priekšlikumiem Līguma papildināšanas pasākumiem;

Aktīva dalība:

– Eiropas Savienības darbības nodrošināšanā („jumta” noteikums);

– kopā ar Eiropas Parlamentu Eiropola un Eurojust pārraudzībā;

– konvencijās par Līguma grozījumiem;

Iebildumi pret:

– tiesību aktiem, kas nav atbilstoši subsidiaritātes principam, izmantojot „dzeltenās kartes” un 
„oranžās kartes” procedūras;

– Līguma grozījumiem vienkāršotajā procedūrā;

– tiesu iestāžu sadarbības pasākumiem civillietās (ģimenes tiesību lietās);

– subsidiaritātes principa pārkāpumiem, iesniedzot prasību Eiropas Kopienu Tiesā (ja to atļauj 
dalībvalstu tiesību akti);

Pašreizējā sadarbība

2. ar gandarījumu atzīmē, ka pēdējo gadu laikā attiecības ar dalībvalstu parlamentiem un to 
deputātiem ir attīstījušās diezgan pozitīvi, tomēr līdz šim nepietiekami lielā apjomā, jo īpaši 
īstenojot šādus kopīgus pasākumus:

– kopīgas parlamentu sanāksmes par horizontālajiem jautājumiem, kas neietilpst tikai vienas 
komitejas kompetencē;

– regulāras apvienotās komitejas sanāksmes vismaz divas reizes semestrī;

– ad hoc parlamentu sanāksmes komiteju līmenī pēc Eiropas Parlamenta vai arī tās dalībvalsts 
parlamenta iniciatīvas, kura ir Eiropas Savienības Padomes prezidējošā dalībvalsts;

– parlamentu sanāksmes komiteju priekšsēdētāju līmenī;

– sadarbība parlamentu priekšsēdētāju līmenī Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu 
priekšsēdētāju konferencē;
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– dalībvalstu parlamentu deputātu apmeklējumi Eiropas Parlamentā, lai piedalītos atbilstošo 
specializēto komiteju sanāksmēs;

– Eiropas līmeņa sanāksmes politiskajās grupās, kurās ar Eiropas Parlamenta deputātiem 
tiekas visu dalībvalstu politiķi;

Turpmākā sadarbība

3. uzskata, ka starp Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem ir jāveido jauni pirms un pēc 
likumdošanas procesa risināmu dialogu veidi;

4. mudina dalībvalstu parlamentus stiprināt savus centienus, lai panāktu, ka valstu valdības 
uzņemas atbildību par savu ES līdzekļu izmantošanas pārvaldību; aicina dalībvalstu parlamentus 
pārbaudīt valsts ietekmes novērtējumu kvalitāti un to, kādā veidā valsts valdības savos tiesību 
aktos transponē ES tiesību aktus un īsteno ES politiku un finansējuma programmas valsts, 
reģionālajā un vietējo iestāžu līmenī; pieprasa dalībvalstu parlamentiem stingri uzraudzīt to 
ziņojumu iesniegšanu, kuri attiecas uz Lisabonas programmas valsts rīcības plāniem;

5. uzskata, ka būtu lietderīgi atbalstīt dalībvalstu parlamentus tiesību aktu projektu pārbaudēs, 
pirms tos izskata Savienības likumdevējs, kā arī šo valstu valdību efektīvās pārbaudēs tad, kad 
tās darbojas Padomē;

6. apgalvo, ka regulāras divpusējas apvienotās komitejas sanāksmes, ko rīko atbilstošās 
specializētās komitejas, un ad hoc parlamentu sanāksmes komiteju līmenī, kuras notiek pēc 
Eiropas Parlamenta aicinājuma, sniedz iespēju savlaicīgi risināt dialogu par spēkā esošajiem vai 
paredzamajiem tiesību aktiem vai politiskajām iniciatīvām, un tādēļ šīs sanāksmes ir jāsaglabā 
un sistemātiski jāpilnveido, pastāvīgi sadarbojoties ar atbilstīgajām komitejām; uzskata, ka 
pirms vai pēc šādām sanāksmēm varētu notikt divpusējas ad hoc komiteju sanāksmes par 
īpašiem dalībvalstu jautājumiem un ka Komiteju priekšsēdētāju konference varētu sagatavot un 
koordinēt specializēto komiteju un dalībvalstu parlamentu darba programmu;

7. konstatē, ka arī Eiropas Parlamenta specializēto komiteju priekšsēdētāju un dalībvalstu 
parlamentu sanāksmes, piemēram, Ārlietu komitejas, Konstitucionālo jautājumu komitejas un 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sanāksmes, neskatoties uz ierobežoto dalībnieku 
skaitu, ir informācijas un viedokļu apmaiņas instruments;

8. uzskata, ka sadarbības veidi, kas nav minēti iepriekš, varētu sniegt efektīvu ieguldījumu Eiropas 
politiskās telpas veidošanā, un tādēļ tie jāattīsta un jādažādo;

9. šajā sakarībā atzinīgi vērtētu jauninājumus dalībvalstu parlamentu līmenī, piemēram, piešķirot 
Eiropas Parlamenta deputātiem tiesības reizi gadā tikt uzaicinātiem uzstāties dalībvalstu 
parlamentu plenārsēdēs un kā konsultantiem piedalīties Kopienas lietu komiteju sanāksmēs, kā 
arī piedalīties specializēto komiteju sanāksmēs, kad tajās tiek apspriesti attiecīgās Eiropas 
Savienības tiesību aktu daļas, vai kā konsultantiem piedalīties attiecīgo politisko grupu 
sanāksmēs;

10. iesaka piešķirt atbilstīgu budžetu, lai specializētās komitejas organizētu sanāksmes ar 
atbilstošajām dalībvalstu parlamentu komitejām un Eiropas Parlamenta referenti ar saviem 
kolēģiem dalībvalstu parlamentos, un iesaka izskatīt iespēju tehniski nodrošināt 
videokonferences starp dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta specializēto komiteju 
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referentiem;

11. uzskata, ka dalībvalstu parlamentu pilnvaru palielināšana, ņemot vērā atbilstību subsidiaritātes 
principam, kā to paredz Lisabonas līgums, sniegs iespēju jau sākuma posmā ietekmēt un rūpīgi 
pārbaudīt Eiropas tiesību aktus un veicinās labāku likumdošanas procesu un tiesību aktu 
saskaņošanu ES līmenī;

12. konstatē, ka dalībvalstu parlamentiem pirmo reizi ir noteikta loma ES lietās, kura atšķiras no 
viņu lomas valstu valdībās, sekmē stingrāku demokrātisko kontroli un ar kuru Savienība tiek 
pietuvināta tās pilsoņiem; 

13. atgādina, ka, pirmkārt, un galvenokārt, saskaņā ar atbilstošajiem konstitucionālajiem 
noteikumiem un tiesību aktiem, dalībvalstu parlamentiem ir jāīsteno kontrole pār savām valstu 
valdībām;

14. uzsver to, ka dalībvalstu parlamentiem ir būtiska loma Eiropas tiesību aktu īstenošanā un ka šajā 
jomā liela nozīme būtu paraugprakses apmaiņas mehānismam;

15. šajā sakarībā norāda, ka elektroniskas platformas, proti, tīmekļa vietnes IPEX 1, izveidošana 
informācijas apmaiņai starp parlamentiem ir liels solis uz priekšu, jo šādi īstajā laikā var 
pārraudzīt ES dokumentus dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta līmenī un vajadzības 
gadījumā dalībvalstu parlamentos veikt to transponēšanu valstu tiesību aktos; tāpēc uzskata, ka 
ir nepieciešams pietiekošs Eiropas Parlamenta finansējums sistēmai, kas jau ir izveidota un 
darbojas;

16. uzskata, ka ir sistemātiskāk jāpārrauga pirmslikumdošanas dialogs starp dalībvalstu 
parlamentiem un Komisiju (tā dēvētā Ž. M. Barozu iniciatīva), lai likumdošanas procesā jau 
savlaicīgi iegūtu informāciju par dalībvalstu parlamentu nostāju; aicina dalībvalstu parlamentus 
darīt pieejamus šajā sakarībā sagatavotos atzinumus vienlaikus arī Eiropas Parlamentam;

17. atzinīgi vērtē panākumus, kas pēdējos gados gūti, attīstot Eiropas Parlamenta un dalībvalstu 
parlamentu sadarbību ārlietu, drošības un aizsardzības jomā;

18. atzīst, ka dalībvalstu parlamentiem ir svarīga nozīme, sniedzot informāciju valsts līmeņa 
debatēm par kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) un Eiropas drošības un aizsardzības 
politiku (EDAP);

19. atkārtoti pauž bažas par to, ka parlamentiem ir nepietiekama pārskatatbildība par KĀDP un 
EDAP finansēšanas sistēmu un ka tāpēc sadarbība starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu 
parlamentiem ir jāuzlabo, lai panāktu visu šo politisko aspektu demokrātisku kontroli 2;

20. lai nodrošinātu saskaņotību un efektivitāti un novērstu darbību dublēšanos, prasa izbeigt 
Rietumeiropas Savienība (RES) asamblejas darbību, tiklīdz saskaņā ar Lisabonas līguma 
stāšanos spēkā RES pilnībā un galīgi tiek integrēta Eiropas Savienībā;

COSAC loma
                                               
1 IPEX — Starpparlamentu ES informācijas sistēma, kas oficiāli sākusi darboties 2006. gada jūlijā.
2 Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu 

un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.) un ES līguma 28. panta 3. punkts.
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21. uzskata, ka COSAC politisko lomu nākotnē noteiks ciešā sadarbība starp Eiropas Parlamentu un 
dalībvalstu parlamentiem un ka COSAC atbilstoši Amsterdamas līgumam pievienotajam 
Protokolam par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā primāri joprojām jābūt forumam 
informācijas apmaiņai un vispārējām debatēm par politiskiem jautājumiem, kā arī 
paraugprakses apmaiņai, ņemot vērā dalībvalstu valdību pārbaudes 1; uzskata, ka informācijai 
un debatēm, otrkārt, ir jākoncentrējas uz likumdošanas aktivitātēm, kas attiecas uz brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu, un uz subsidiaritātes principa ievērošanu Eiropas Savienības 
līmenī;

22. pauž apņēmību pilnībā īstenot savas pilnvaras, lai pildītu pienākumus saistībā ar COSAC 
darbību un turpinātu nodrošināt tehnisku atbalstu COSAC sekretariātam un dalībvalstu 
parlamentu pārstāvjiem;

23. atgādina, ka Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu darbībām COSAC ir jābūt 
saskaņotām un tās nedrīkst sadrumstalot vai nepareizi īstenot ārējas ietekmes dēļ;

24. uzskata, ka specializētās komitejas ir vairāk jāiesaista COSAC sanāksmju sagatavošanā un 
jāveicina to dalība šajās sanāksmēs; uzskata, ka delegācija ir jāvada Konstitucionālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētājam un tajā jāiekļauj specializēto komiteju priekšsēdētāji un referenti, kas 
izskata attiecīgās COSAC sanāksmes dienas kārtībā iekļautos jautājumus; uzskata, ka ir svarīgi 
informēt Priekšsēdētāju konferenci un Parlamenta deputātus pēc katras COSAC sanāksmes par 
tās norisi un rezultātiem;

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.

                                               
1 Sk. iepriekš minētās pamatnostādnes par attiecībām starp valdībām un parlamentiem Kopienas jautājumos 

(obligātie norādījumi).
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Ziņojums par par Lisabonas līguma ietekmi uz Eiropas Savienības iestāžu līdzsvara izveidi 
(2008/2073(INI)) — Jean-Luc Dehaene ziņojums1

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2008. gada 6. marta lēmumu,

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembrī parakstīto Lisabonas līgumu, ar ko groza ES līgumu un 
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 20. februāra rezolūciju par Lisabonas līgumu2,

– ņemot vērā Eiropadomes 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0142/2009),

A. tā kā Lisabonas līgums veicina līdzsvaru starp Eiropas Savienības iestādēm, jo tas pastiprina 
katras politiskās iestādes galvenās funkcijas, tādējādi stiprinot to attiecīgo nozīmi iestāžu 
sistēmā, kurā sadarbība starp iestādēm ir noteicošais faktors, lai Eiropas Savienības integrācijas 
process būtu veiksmīgs;

B. tā kā Lisabonas līgums pārveido iepriekšējo „Kopienas metodi”, pielāgojot un nostiprinot to, par 
„ Savienības metodi”, kurā pēc būtības:

– Eiropadome nosaka vispārējos politikas virzienus un prioritātes;

– Komisija veicina Eiropas Savienības vispārējās intereses un šajā nolūkā nosaka piemērotas 
iniciatīvas;

– Eiropas Parlaments un Padome kopīgi īsteno likumdošanas un budžeta pilnvaras, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem;

C. tā kā ar Lisabonas līgumu šī Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas īpašā metode tiek 
attiecināta uz jaunām likumdošanas jomām un ar budžetu saistītām darbībām;

D. tā kā Lisabonas līgums nosaka, ka Eiropadome var vienprātīgi un ar Eiropas Parlamenta 
piekrišanu paplašināt kvalificēto balsu vairākumu un parasto likumdošanas procedūru, tādējādi 
nostiprinot Savienības metodi;

E. tā kā, neskatoties uz to, ka Lisabonas līguma mērķis ir vienkāršot un uzlabot Eiropadomes un 
Padomes prezidentūras darbību saskaņotību, atsevišķas Eiropadomes un Ārlietu padomes (un 
Eirogrupas) prezidentūras līdzāspastāvēšana kopā ar citu Padomes sastāvu prezidentūru rotējošo 
sistēmu vismaz sākotnēji var sarežģīt Eiropas Savienības darbības;

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0055.
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F. tā kā dzimumu līdztiesības princips nozīmē, ka sieviešu un vīriešu vienādas pārstāvības princips 
publiskajā sektorā jāievēro arī saistībā ar visnozīmīgāko Eiropas Savienības politisko amatu 
aizpildīšanas procedūru;

G. tā kā Komisijas priekšsēdētāja jaunā ievēlēšanas procedūra nosaka, ka ir jāņem vērā vēlēšanu 
rezultāti un jāorganizē piemērotas apspriedes starp Eiropadomes un Eiropas Parlamenta 
pārstāvjiem, pirms Eiropadome izvirza savu kandidātu;

H. tā kā iestāžu sadarbības organizācija lēmumu pieņemšanas procesā būs galvenais 
priekšnosacījums Eiropas Savienības veiksmīgai darbībai;

I. tā kā Lisabonas līgumā ir atzīta daudzgadu stratēģiskās plānošanas un darbības ikgadējās 
plānošanas pieaugošā nozīme, lai nodrošinātu sekmīgas attiecības starp iestādēm un efektīvi 
piemērotu lēmumu pieņemšanas procedūru, kā arī uzsvērta Komisijas loma programmas 
izpildes ierosināšanā;

J. tā kā pašreizējā septiņu gadu finanšu plānošana nozīmē to, ka laiku pa laikam Eiropas 
Parlamentam un Komisijai visā likumdevēja pilnvaru laikā nevajadzēs pieņemt nevienu būtiski 
svarīgu politisku lēmumu finanšu jomā, bet būs jāievēro savu priekšgājēju pieņemtie lēmumi 
līdz pilnvaru laika beigām, tomēr to iespējams risināt, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto 
risinājumu par piecu gadu finanšu plānošanu, kas varētu sakrist ar Parlamenta un Komisijas 
pilnvaru laiku;

K. tā kā ar Lisabonas līgumu tiek ieviesta jauna visaptveroša pieeja Eiropas Savienības darbībai 
ārējo attiecību jomā, vienlaikus nosakot īpašus lēmumu pieņemšanas mehānismus attiecībā uz 
kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP), kā arī izveidots jauns Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka (Augstā pārstāvja) amats ar dubultkompetenci, kuru atbalstītu īpašs ārējais dienests, 
kas ir galvenais nosacījums, lai padarītu šo jauno un integrēto pieeju spējīgu darboties;

L. tā kā Lisabonas līgums ievieš jaunu Eiropas Savienības ārējās pārstāvības sistēmu, kura dažādos 
līmeņos galvenokārt ir uzticēta Eiropadomes priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētājam un 
Komisijas priekšsēdētāja vietniekam (Augstajam pārstāvim) un kurai būs nepieciešama rūpīga 
apzināšana un intensīva darbību saskaņošana starp dažādajām pusēm, kas atbild par ES 
pārstāvību, lai nepieļautu kaitējošus kompetenču konfliktus un neekonomisku funkciju 
pārklāšanos,

M. tā kā Eiropadomes 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmē tika panākta vienošanās, ka 
gadījumā, ja Lisabonas līgums stāsies spēkā līdz gada beigām, tā izmantos šī līguma sniegto 
iespēju saglabāt Komisijas sastāvu tā pašreizējā formā — viens pārstāvis no katras dalībvalsts;

Vispārējais vērtējums

1. atzinīgi vērtē Lisabonas līgumā noteiktos institucionālos jauninājumus, kas rada nosacījumus 
atjaunotam un uzlabotam līdzsvaram starp Eiropas Savienības iestādēm, ļaujot tām darboties 
efektīvāk, atklātāk un demokrātiskāk un ļaujot Savienībai sasniegt labākus rezultātus, kas vairāk 
atbilst tās pilsoņu cerībām, un būt par aktīvu globālu dalībnieku starptautiskajā līmenī;

2. uzsver, ka katras iestādes pamatfunkcijas tiek stiprinātas, ļaujot katrai no tām efektīvāk attīstīt 
tās lomu, taču norāda, ka jaunā iestāžu sistēma pieprasa, lai katrai iestādei būtu sava loma 
pastāvīgā sadarbībā ar citām iestādēm, lai tādā veidā sasniegtu pozitīvus rezultātus visas Eiropas 
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Savienības labā;

Īpašās Savienības lēmumu pieņemšanas metodes nostiprināšana, to padarot par iestāžu līdzsvara 
pamatu

3. atzinīgi vērtē to, ka Kopienas metodes būtiski nosacījumi — Komisijas iniciatīvas tiesības un 
Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgās lēmumu pieņemšanas tiesības — Lisabonas līgumā ir 
saglabātas un pastiprinātas, jo:

– Eiropas Padome kļūst par iestādi, kuras īpašais uzdevums — dot stimulus Eiropas 
Savienībai un noteikt tās virzību — ir nostiprināts, un tā definē tās stratēģiskos mērķus un 
prioritātes, neiejaucoties ES likumdošanas un budžeta pilnvaru parastajā izpildē;

– ir apstiprināts Komisijas uzdevums —būt par „dzinējspēku”, kas virza ES darbību, tādējādi 
nodrošinot, ka Komisijas monopoltiesības attiecībā uz likumdošanas iniciatīvu paliek 
neskartas (un pat tiek pastiprinātas), jo īpaši attiecībā uz budžeta procedūru;

– Eiropas Parlamenta likumdevēja pilnvaras ir paplašinātas, jo parastā likumdošanas 
procedūra (kas ir pašreizējā zināmā koplēmuma procedūra) kļūst par vispārēju noteikumu, 
(ja vien Līgumos nav noteikts, ka jāpiemēro īpaša likumdošanas procedūra) un ir 
attiecināma uz gandrīz visām Eiropas likumdošanas jomām, arī uz tieslietām un iekšlietām;

– Padomes kā otras likumdevējas iestādes nozīme ir apstiprināta un saglabāta, lai gan dažās
nozīmīgās jomās tā dominē, jo īpaši tāpēc, ka Lisabonas līgumā ir ietverts paskaidrojums, ka 
Eiropadome nepildīs likumdevēja funkcijas;

– arī jaunās budžeta procedūras pamatā būs kopīgas lēmumu pieņemšanas process, sniedzot 
Eiropas Parlamentam un Padomei vienādas iespējas attiecībā uz visa veida izdevumiem, 
turklāt Eiropas Parlaments un Padome arī kopīgi lems par daudzgadu finanšu programmu, 
abos gadījumos pēc Komisijas iniciatīvas;

– nošķirot tiesību aktus un deleģētos aktus un atzīstot Komisijas īpašās izpildpilnvaras, kas 
pakļautas abu likumdevēju iestāžu vienādai uzraudzībai, tiks uzlabota Eiropas likumdošanas 
kvalitāte; Eiropas Parlamentam ir jauna loma deleģēto pilnvaru piešķiršanā Komisijai un 
deleģēto aktu uzraudzībā;

– attiecībā uz ES tiesībām slēgt līgumus ir atzīta Komisijas nozīme (ciešā saistībā ar Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku (Augsto pārstāvi)) attiecībā uz pilnvarām risināt pārrunas, un 
Eiropas Parlamenta piekrišana būs nepieciešama attiecībā uz gandrīz visiem starptautiskiem 
nolīgumiem, kurus slēgs Padome;

4. atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgums paredz, ka Eiropadome var vienprātīgi un ar Eiropas 
Parlamenta piekrišanu paplašināt kvalificēta balsu vairākuma lēmumu pieņemšanas procedūras 
darbības jomu, ja vien dalībvalstu parlamenti pret to neiebilst, kā arī piemērot parasto 
likumdošanas procedūru jomās, uz kurām tā līdz šim neattiecās;

5. uzsver, ka visumā šie „pārejas nosacījumi” atklāj patiesu noslieci uz Savienības metodes 
iespējami plašu izmantošanu, un tādēļ aicina Eiropadomi pēc iespējas vairāk izmantot Līguma 
piedāvātās iespējas;
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6. uzskata, ka visu Lisabonas līguma ieviesto institucionālo jauninājumu un procedūras 
jauninājumu pilnīgai izmantošanai ir nepieciešama padziļināta pastāvīga sadarbība starp 
iestādēm, kas piedalās dažādās procedūrās, pilnībā izmantojot Līgumā noteiktos jaunos 
mehānismus, it īpaši iestāžu nolīgumus;

Eiropas Parlaments

7. ļoti atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgumā pilnībā atzīts, ka Eiropas Parlaments ir viena no 
divām Eiropas Savienības likumdevēja un budžeta lēmējiestādēm, un ka vienlaicīgi ir atzīta arī 
tā nozīme daudzu Eiropas Savienības dzīvē svarīgu politisku lēmumu pieņemšanā, turklāt tā 
politiskās uzraudzības funkcijas ir palielinātas un pat paplašinātas, lai gan mazākā mērā KĀDP 
jomā;

8. uzsver, ka Eiropas Parlamenta nozīmes atzīšanai nepieciešama visu citu iestāžu pilnīga 
sadarbība, jo īpaši attiecībā uz Parlamenta uzdevumu veikšanai nepieciešamo dokumentu 
savlaicīgu iesniegšanu Parlamentam tieši tāpat kā Padomei, kā arī attiecībā uz tā piekļuvi un 
dalību attiecīgās darba grupās un citu iestāžu organizētās sanāksmēs uz vienlīdzīgiem 
nosacījumiem kā citiem lēmumu pieņemšanas procedūras dalībniekiem; aicina trīs iestādes 
paredzēt iestāžu nolīgumu noslēgšanu, strukturizējot labāko praksi šajās jomās, lai uzlabotu to 
savstarpējo sadarbību;

9. uzskata, ka Eiropas Parlamentam pašam ir jāveic nepieciešamās iekšējās reformas, lai pielāgotu 
struktūru, procedūras un darba metodes jaunajām pilnvarām un no Lisabonas līguma 
izrietošajām palielinātajām prasībām plānošanas un iestāžu sadarbības jomā1; ar interesi gaida 
secinājumus, ko sagatavos Parlamentārās reformas darba grupa, un atgādina, ka Parlamenta 
kompetentā komiteja šobrīd strādā pie Reglamenta reformas, lai saskaņotu to ar Lisabonas 
līgumu2;

10. atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgums piešķir Eiropas Parlamentam iniciatīvas tiesības attiecībā 
uz Līgumu pārskatīšanu; atzīst, ka Parlamentam ir tiesības piedalīties Konventā un ka tā 
piekrišana ir nepieciešama gadījumā, ja Padome uzskata, ka nav iemesla sasaukt Konventu; 
uzskata, ka šī atzīšana apstiprina vēlmi atzīt, ka Eiropas Parlamentam ir tiesības pilnīgi 
piedalīties Starpvalstu konferencē uz tādiem pašiem nosacījumiem kā Komisijai; uzskata, ka, 
pamatojoties uz divu iepriekšējo Starpvalstu konferenču pieredzi, iestāžu līmenī nākotnē varētu 
noteikt Starpvalstu konferenču organizācijas pamatnostādnes, jo īpaši attiecībā uz Eiropas 
Parlamenta līdzdalību un jautājumiem, kas attiecas uz pārredzamību;

11. atzīmē pārejas noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu; uzskata, ka šādu noteikumu 
ieviešanas dēļ būs jāgroza primārie tiesību akti; aicina dalībvalstis pieņemt visas nepieciešamās 
tiesību normas, lai 2009. jūnijā varētu priekšlaicīgi ievēlēt papildu 18 Eiropas Parlamenta 
deputātus, lai, sākot ar Lisabonas līguma spēkā stāšanās dienu, tie varētu piedalīties Parlamenta 
sēdēs kā novērotāji; tomēr atgādina, ka papildu deputāti sāks īstenot savas pilnvaras iepriekš 
saskaņotā dienā un vienlaicīgi, līdzko būs pabeigtas procedūras, lai apstiprinātu izmaiņas 
primārajos tiesību aktos; atgādina Padomei, ka ar Lisabonas līgumu Parlaments vēlas iegūt 

                                               
1 Jo Leinen ziņojuma projekts par Parlamenta jauno lomu un pienākumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu 

(PE 407.780v02-00).
2 Richard Corbett ziņojuma projekts par Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārēju pārskatīšanu 

(PE 405.935v03-00).
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būtiskas iniciatīvas un piekrišanas sniegšanas tiesības (atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 
14. panta 2. punktam) attiecībā uz Parlamenta sastāvu un ka Parlaments ir gatavs šīs tiesības 
pilnībā aizstāvēt;

Eiropadomes loma

12. uzskata, ka, oficiāli apstiprinot, ka Eiropadome ir atsevišķa autonoma iestāde, kurai ir Līgumos 
skaidri noteiktas īpašas kompetences, mainās Eiropadomes loma, t.i., par tās pamatuzdevumu 
kļūst nepieciešamo politisko stimulu sniegšana un Eiropas Savienības darbības vispārējās 
virzības un mērķu noteikšana;

13. atzinīgi vērtē arī to, ka Lisabonas līgumā ir precizēts Eiropadomes būtiskais uzdevums attiecībā 
uz Līgumu pārskatīšanu, kā arī attiecībā uz noteiktiem būtiski svarīgiem lēmumiem Eiropas 
Savienības politiskajā dzīvē (saistībā ar tādiem jautājumiem kā visnozīmīgāko politisko amatu 
aizpildīšana, politisko strupceļu novēršana atrisināšana dažādās lēmumu pieņemšanas 
procedūrās un elastības mehānismu izmantošana), ko pieņem Eiropadome vai ko pieņem ar tās 
līdzdalību;

14. uzsver Eiropadomes īpašo vadošo nozīmi ārējo attiecību jomā, jo īpaši attiecībā uz KĀDP, kurā 
tās uzdevumam apzināt stratēģiskās intereses, noteikt mērķus un definēt šīs politikas vispārējās 
pamatnostādnes ir liela nozīme; šajā kontekstā uzsver, ka Eiropadomes darba sagatavošanā šajā 
jomā cieši jāiesaista Padome, Komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks (Augstais 
pārstāvis);

15. uzskata, ka nepieciešamība uzlabot Eiropas Parlamenta un Eiropadomes iestāžu sadarbību 
liecina par to, ka ir jāpilnveido noteikumi, kuri nosaka Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja dalību 
Eiropadomes diskusijās un kurus, iespējams, varētu noteikt iestāžu nolīgumā par abu iestāžu 
attiecībām; uzskata, ka būtu lietderīgi, ja arī Eiropadome oficiāli apstiprinātu šos noteikumus tās 
iekšējā reglamentā;

Eiropadomes prezidentūra

16. atzinīgi vērtē Eiropadomes ilgtermiņa prezidentūras izveidošanu, kas palīdzēs nodrošināt šīs 
iestādes un tādējādi arī Eiropas Savienības darbības lielāku nepārtrauktību, efektivitāti un 
saskaņotību; uzsver, ka Eiropadomes priekšsēdētāja izvirzīšanai ir jānotiek pēc iespējas drīzāk 
pēc tam, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums, lai tiktu saglabāta saikne starp jaunievēlētā 
Parlamenta pilnvaru laiku un jaunās Komisijas pilnvaru laiku;

17. uzsver, cik ļoti nozīmīgs ES iestāžu dzīvē būs Eiropadomes priekšsēdētājs — ne kā ES 
prezidents (kas viņš nebūs), bet gan kā Eiropadomes priekšsēdētājs, kurš būs atbildīgs par ES 
darbības virzību, tās darba sagatavošanu un nepārtrauktības nodrošināšanu, vienprātības 
veicināšanu starp tās locekļiem, ziņojumu sagatavošanu Eiropas Parlamentam un Eiropas 
Savienības pārstāvēšanu savā līmenī KĀDP jomā, neskarot Komisijas priekšsēdētāja vietnieka 
(Augstā pārstāvja) pilnvaras;

18. atgādina, ka Eiropadomes sanāksmju sagatavošana un tās darba nepārtrauktība ir jānodrošina 
Eiropadomes priekšsēdētājam sadarbībā ar Komisijas priekšsēdētāju un pamatojoties uz 
Vispārējo lietu padomes darbu, tāpēc ir nepieciešama savstarpēja saziņa un cieša sadarbība starp 
Eiropadomes priekšsēdētāju un Vispārējo lietu padomes prezidentūru;
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19. šajā sakarā uzskata, ka ir būtiski, lai starp Eiropadomes priekšsēdētāju, Komisijas 
priekšsēdētāju, rotācijas kārtībā prezidējošo dalībvalsti un — jautājumos, kas saistīti ar ES ārējo 
pārstāvību KĀDP jomā, — Komisijas priekšsēdētāja vietnieku (Augsto pārstāvi) veidotos 
līdzsvarotas sadarbības attiecības;

20. atgādina, ka, lai gan Lisabonas līgumā ir noteikts, ka Eiropadomi tās darbā atbalsta Padomes 
Ģenerālsekretariāts, Eiropadomes īpašie izdevumi ir jānosaka atsevišķā budžeta sadaļā un tajos 
jābūt iekļautiem īpašiem piešķīrumiem Eiropadomes priekšsēdētājam, kam būs nepieciešama 
sava biroja palīdzība, kurš jāizveido, pamatojoties uz saprātīgiem nosacījumiem;

Padome

21. atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgums iezīmē tendenci uzskatīt Padomi par otru ES 
likumdošanas un budžeta lēmējiestādi, kas, lai gan joprojām dominējot dažās jomās, lēmumus 
pieņem kopā ar Eiropas Parlamentu iestāžu sistēmā, kas pakāpeniski ir attīstījusies atbilstoši 
divpalātu parlamenta modelim;

22. uzsver būtisko nozīmi, kas Lisabonas līgumā piešķirta Vispārējo lietu padomei un tātad arī tās 
priekšsēdētājam, lai nodrošinātu dažādu Padomes sastāvu darba konsekvenci un nepārtrauktību, 
kā arī lai sagatavotu Eiropadomes darbu un nodrošinātu tā nepārtrauktību (sadarbībā ar tās 
priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāju);

23. uzsver — lai Padomei būtu īpaša nozīme KĀDP sagatavošanā, noteikšanā un īstenošanā, ir 
nepieciešama pastiprināta sadarbība starp Vispārējo lietu komitejas priekšsēdētāju un Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku (Augsto pārstāvi) kā Ārlietu padomes priekšsēdētāju, kā arī starp 
viņiem un Eiropadomes priekšsēdētāju;

24. pauž pārliecību — lai būtu iespējama Lisabonas līgumā noteiktā Vispārējo lietu padomes 
funkciju un Ārlietu padomes funkciju nodalīšana, šo divu Padomes konfigurāciju sastāvam ir 
jābūt atšķirīgam, jo īpaši tādēļ, ka Eiropas Savienības ārējo attiecību plašākā koncepcija, kas 
paredzēta ar Lisabonas līgumu grozītajos Līgumos, ļoti apgrūtinās pilnvaru apvienošanu abos 
Padomes sastāvos; tādēļ uzskata, ka ir vēlams, lai ārlietu ministri galvenokārt koncentrētos uz 
Ārlietu padomes darbībām;

25. šajā sakarībā uzskata, ka tās ES dalībvalsts ministru prezidentam/valsts vadītājam, kura kļūs par 
Padomes prezidentvalsti, varbūt būs personīgi jāvada Vispārējo lietu padome un jānodrošina tās 
pienācīga darbība, jo šī padome ir iestāde, kas atbild par Padomes dažādu sastāvu darba 
saskaņošanu, prioritāšu noteikšanu un strīdu atrisināšanu — jautājumiem, kas šobrīd pārāk 
viegli tiek nodoti Eiropadomei;

26. atzīst ievērojamās grūtības, ar kurām jaunās prezidentūru sistēmas dēļ nākas saskarties, 
saskaņojot dažādo Padomes sastāvu darbu, un šādu risku nepieļaušanas nolūkos uzsver, cik 
svarīgas ir uz 18 mēnešiem izveidotās pastāvīgās trijotnes (triju prezidentvalstu grupas), kuras 
dalīs prezidentvalsts pienākumus dažādos Padomes sastāvos (izņemot Ārlietu padomes un 
Eirogrupas) un Pastāvīgo pārstāvju komitejā, lai nodrošinātu visas Padomes darba saskaņotību, 
secīgumu un nepārtrauktību un iestāžu sadarbību, kas nepieciešama likumdošanas un budžeta 
procedūru sekmīgai īstenošanai, pieņemot kopīgus lēmumus ar Eiropas Parlamentu;

27. uzskata, ka ir būtiski, lai šīs trijotnes nodrošinātu intensīvu un pastāvīgu sadarbību to kopīgajā 
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pilnvaru laikā; uzsver, ka Eiropas Savienības darbībai ir svarīgi, lai katra 18 mēnešu ilgās 
trijotne pieņemtu kopīgu darbības programmu, kā tas sīkāk paskaidrots šās rezolūcijas 51. pantā; 
aicina trijotnes to pilnvaru laika sākumā Parlamenta plenārsēdē iepazīstināt ar to kopīgajām 
darbības programmām, tajās iekļaujot trijotnes priekšlikumus attiecībā ar likumdošanas 
apspriežu grafiku;

28. uzskata, ka tās dalībvalsts ministru prezidentam/valsts vadītājam, kura kļūs par Padomes 
prezidentvalsti, būs būtiska nozīme visas prezidentvalstu grupas vienotības un dažādu Padomes 
sastāvu darba saskaņotības nodrošināšanā, kā arī nepieciešamajā darbību saskaņošanā ar 
Eiropadomi, jo īpaši attiecībā uz tās darba sagatavošanu un nepārtrauktību;

29. uzsver, ka tās dalībvalsts ministru prezidentam/valsts vadītājam, kura kļūs par Padomes rotējošo 
prezidentvalsti, ir jābūt galvenajam Eiropas Parlamenta sarunu partnerim saistībā ar 
prezidentūras darbībām; uzskata, ka viņu vajadzētu aicināt uzstāties Parlamenta plenārsēdē, kurā 
viņam vajadzētu iepazīstināt Parlamentu ar prezidentūras darbības programmu un atskaiti par 
attīstību un rezultātiem sešu mēnešu laikā, kā arī ar citiem svarīgiem politiskiem jautājumiem, 
kas radušies viņa prezidentūras pilnvaru laikā un kas būtu jāapspriež;

30. uzsver, ka Eiropas Savienības pašreizējā attīstības stadijā drošības un aizsardzības jautājumi 
joprojām ir KĀDP neatņemama daļa, un uzskata, ka kā tādiem tiem ir jāpaliek Ārlietu padomes 
kompetencē — padomes, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieks (Augstais 
pārstāvis) un kurā nepieciešamības gadījumā papildus tiek iesaistīti aizsardzības ministri;

Komisija

31. atzinīgi vērtē no jauna apstiprināto Komisijas uzdevumu — būt par „dzinējspēku”, kas virza 
Eiropas Savienības darbību, jo:

– ir atzītas Komisijas gandrīz monopoltiesības saistībā ar likumdošanas iniciatīvu, jo tās ir 
attiecinātas uz visām ES darbības jomām, izņemot KĀDP, un īpaši stiprinātas finanšu 
jautājumos;

– ir stiprināta Komisijas nozīme vienošanās veicināšanā starp abām likumdošanas un budžeta 
lēmējiestādēm;

– ir palielināta Komisijas kā ES izpildorgāna loma, kad vien Eiropas Savienības tiesību aktu 
noteikumu īstenošanai nepieciešama kopēja pieeja, turklāt Padomei šāda loma ir vienīgi 
KĀDP jautājumos un attiecīgi pamatotos gadījumos, kas noteikti tiesību aktos;

32. atzinīgi vērtē arī priekšsēdētāja amata nostiprināšanu Komisāru kolēģijā, jo īpaši attiecībā uz 
komisāru institucionālo atbildību viņa priekšā un Komisijas iekšējo organizāciju, kas rada 
nepieciešamos apstākļus, lai stiprinātu viņa vadošās pozīcijas Komisijā un veicinātu 
saskaņotību; uzskata, ka šī nostiprināšana var būt vēl ievērojamāka, ņemot vērā vienošanos starp 
valstu vai valdību vadītājiem saglabāt vienu Komisijas locekli no katras dalībvalsts;

Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana

33. uzsver, ka tas, ka Komisijas priekšsēdētāju ievēlēs Eiropas Parlaments, pamatojoties uz 
Eiropadomes priekšlikumu, piešķirs viņa iecelšanai noteiktu politisku raksturu;
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34. uzsver, ka šādas ievēlēšana palielinās Komisijas priekšsēdētāja demokrātisko leģitimitāti un 
stiprinās viņa stāvokli gan iekšēji Komisijā (viņa attiecībās ar citiem komisāriem), gan iestāžu 
attiecības kopumā;

35. uzskata, ka šī Komisijas priekšsēdētāja stiprinātā leģitimitāte būs lietderīga Komisijai kopumā, 
jo tādējādi tiks palielinātas Komisijas spējas darboties, esot Eiropas kopējo interešu neatkarīgam 
veicinātājam un Eiropas darbību virzītājspēkam;

36. šajā sakarībā atgādina — tas, ka Eiropadome var ar kvalificētu balsu vairākumu noteikt un 
izvirzīt kandidātu Komisijas priekšsēdētāja amatam, un tas, ka šī kandidāta ievēlēšanai ir 
nepieciešams visu Eiropas Parlamenta deputātu balsu vairākums, vēl vairāk motivē visas 
procesā iesaistītās puses izveidot nepieciešamo dialogu, lai nodrošinātu veiksmīgu procesa gala 
iznākumu;

37. atgādina, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropadomei ir „jāņem vērā Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas” un pirms kandidāta izvirzīšanas jāveic „apspriedes par šo tematu”, kas nav tikai 
formāla saziņa starp divām iestādēm; turklāt atgādina, ka Starpvaldību konferences Nobeiguma 
aktam, ar ko pieņēma Lisabonas līgumu, pievienotajā 11. deklarācijā1 šajā sakarā ir aicinājums 
veikt starp Eiropas Parlamenta un Eiropadomes pārstāvjiem „nepieciešamo apspriešanos tādā 
veidā, kāds ir atzīts par vispiemērotāko”;

38. ierosina Eiropadomei piešķirt Eiropadomes priekšsēdētājam (vienam vai ar delegāciju) 
pilnvaras rīkot šādas apspriešanās un Eiropadomes priekšsēdētājam konsultēties ar Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētāju par nepieciešamo sanāksmju organizēšanu ar katras Eiropas 
Parlamenta politiskās grupas vadītājiem, kurus, iespējams, pavadītu Eiropas politisko grupu 
vadītāji(vai delegācijas), un Eiropadomes priekšsēdētājam pēc tam sniegt par to ziņojumu 
Eiropadomei;

Amatā iecelšanas process

39. uzskata, ka, izvēloties personas, kurām piedāvā ieņemt Eiropadomes priekšsēdētaja, Komisijas 
priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) amatu, jāņem vērā 
kandidātu attiecīgā kompetence; atzīst arī, ka saskaņā ar iepriekšminētajam Nobeiguma aktam 
pievienoto 6. deklarāciju ir jāņem vērā nepieciešamība ievērot Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu ģeogrāfisko un demogrāfisko daudzveidību;

40. turklāt uzskata, ka, izvirzot kandidātus Eiropas Savienības visnozīmīgākajiem politiskajiem 
amatiem, dalībvalstīm un Eiropas politiskajām grupām vajadzētu ņemt vērā ne tikai Lisabonas 
līgumā noteiktos ģeogrāfiskā un demogrāfiskā līdzsvara kritērijus, bet arī kritērijus, kuru pamatā 
ir politiskais un dzimumu līdzsvars;

41. šajā sakarībā uzskata, ka amatā iecelšanas procesam ir jānotiek pēc Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, lai ņemtu vērā vēlēšanu rezultātus, kam ir primāra nozīme Komisijas priekšsēdētāja 
izvēlē; norāda, ka vienīgi pēc viņa ievēlēšanas būs iespējams nodrošināt nepieciešamo 
līdzsvaru;

42. šajā kontekstā kā iespējamo modeli ierosina šādu amatā iecelšanas procedūru un grafiku, par 
kuru varētu vienoties Eiropas Parlaments un Eiropadome:

                                               
1 11. deklarācija par Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 6. un 7. punktu.
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– 1. un 2. nedēļa pēc vēlēšanām Eiropā — politisko grupu izveide Eiropas Parlamentā;

– 3. nedēļa pēc vēlēšanām — Eiropadomes priekšsēdētāja un Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja apspriedes, kam seko atsevišķas Eiropadomes priekšsēdētāja tikšanās ar 
politisko grupu priekšsēdētājiem (iespējams arī ar Eiropas politisko grupu priekšsēdētājiem 
vai delegācijām);

– 4. nedēļa pēc vēlēšanām — Eiropadome, ņemot vērā iepriekšējā ievilkumā minēto apspriežu 
rezultātu, paziņo Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu;

– 5. un 6. nedēļa pēc vēlēšanām — Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāta un politisko 
grupu sazināšanās; šī kandidāta paziņojumi un Eiropas Parlamenta iepazīstināšana ar viņa 
politiskajām pamatnostādnēm; Eiropas Parlamenta balsojums par Komisijas priekšsēdētāja 
kandidātu;

– jūlijs/augusts/septembris — ievēlētais Komisijas priekšsēdētājs vienojas ar Eiropadomi par 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) izvirzīšanu un ierosina komisāru 
(tostarp Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja)) amata kandidātu sarakstu;

– septembris — Eiropadome pieņem komisāru (tostarp Komisijas priekšsēdētāja vietnieka 
(Augstā pārstāvja)) amata kandidātu sarakstu;

– septembris/oktobris — komisāru un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) 
amata kandidātu uzklausīšana Eiropas Parlamentā;

– oktobris — Eiropas Parlamenta iepazīstināšana ar Komisāru kolēģiju un viņu programmu; 
balsojums par visu kolēģiju (tostarp par Komisijas priekšsēdētāja vietnieku (Augsto 
pārstāvi)); Eiropadome apstiprina jauno Komisiju; jaunā Komisija sāk pildīt savus 
pienākumus;

– novembris — Eiropadome ieceļ Eiropadomes priekšsēdētāju;

43. uzsver, ka ierosināto scenāriju jebkurā gadījumā ir jāpiemēro no 2014. gada;

44. uzskata, ka iespējamā Lisabonas līguma stāšanās spēkā līdz 2009. gada beigām pieprasa 
politisku vienošanos starp Eiropadomi un Eiropas Parlamentu, lai nodrošinātu, ka nākamās 
Komisijas priekšsēdētāja izraudzīšanās un nākamās Komisijas locekļu iecelšanas procedūrās 
jebkurā gadījumā tiktu ievērotas jaunās pilnvaras, ko Lisabonas līgums šajā jautājumā piešķir 
Eiropas Parlamentam;

45. uzskata — ja Eiropadome uzsāk jaunās Komisijas priekšsēdētāja iecelšanas procedūru tūlīt pēc 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā1, tai vajadzētu atbilstoši ņemt vērā laiku, kas 
nepieciešams, lai neoficiāli pabeigtu politiskās konsultācijas ar tikko ievēlētajiem politisko 
grupu pārstāvjiem, kā paredzēts Lisabonas līgumā; uzskata, ka ar šādiem nosacījumiem tiktu 
pilnībā ievērota jauno prerogatīvu būtība un Eiropas Parlaments varētu turpināt Komisijas 
priekšsēdētāja amatam izvirzītā kandidāta apstiprināšanas procedūru;

                                               
1 Kā noteikts Deklarācijā par jaunās Komisijas iecelšanu, Eiropadomes 2008. gada 11. un 12. decembra 

secinājumi.



DV\779820LV.doc 99/358 PE423.766

LV

46. uzsver, ka jebkurā gadījumā attiecībā uz jauno kolēģiju iecelšanas procedūra jāuzsāk tikai pēc 
tam, kad zināmi otrā Īrijas referenduma rezultāti; norāda, ka iestādes tādā veidā pilnībā 
apzinātos to, kādā tiesiskā kontekstā jaunā Komisija īstenos tās pilnvaras, un šajā procedūrā 
varētu tikt pienācīgi ņemtas vērā šo iestāžu attiecīgās pilnvaras, kā arī jaunās Komisijas sastāvs, 
struktūra un kompetence; pozitīva referenduma iznākuma gadījumā Eiropas Parlamentam 
vajadzētu oficiāli apstiprināt jauno kolēģiju, tostarp Komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieku (Augsto pārstāvi), tikai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā;

47. atgādina, ka gadījumā, ja otrā Īrijas referenduma iznākums būs negatīvs, Nicas līgums jebkurā 
gadījumā būs piemērojams pilnībā un ka nākamā Komisija būs jāveido pēc noteikumiem, 
saskaņā ar kuriem tās locekļu skaits būs mazāks par dalībvalstu skaitu; uzsver, ka tādā gadījumā 
Padomei būs jāpieņem lēmums par faktisko šīs samazinātās Komisijas locekļu skaitu; uzsver 
Eiropas Parlamenta politisko gribu nodrošināt šo noteikumu stingru ievērošanu;

Plānošana

48. uzskata, ka plānošana gan stratēģiskajā, gan darbības līmenī ir būtiska, lai nodrošinātu Eiropas 
Savienības pasākumu efektivitāti un saskaņotību;

49. tāpēc atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgums īpaši aicina izveidot plānošanu kā instrumentu 
iestāžu rīcības spēju veicināšanai, un ierosina vairāku vienlaicīgu programmu izpildi organizēt 
šādā veidā:

– Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojas par „līgumu” vai likumdošanas 
„programmu”, kuras pamata ir plaši stratēģiskie mērķi un prioritātes, ar ko Komisijai ir 
jāiepazīstina tās pilnvaru laika sākumā, un kura Eiropas Parlamentam un Padomei ir kopīgi 
jāapspriež, lai panāktu sapratni starp trīs iestādēm (iespējams īpaša iestāžu nolīguma veidā, 
pat ja tas nav tiesiski saistošs) par piecu gadu pilnvaru laika kopīgajiem mērķiem un 
prioritātēm;

– pamatojoties uz šo līgumu vai programmu Komisija apdomā finanšu plānošanu un līdz 
vēlēšanu gadam sekojošā gada jūnija beigām iepazīstina ar saviem priekšlikumiem par piecu 
gadu daudzgadu finanšu shēmu, tiem pievienojot sarakstu ar likumdošanas priekšlikumiem, 
kas nepieciešami, lai ieviestu attiecīgās programmas; līdz tā paša gada beigām Padome un 
Eiropas Parlaments šos priekšlikumus apspriež un pieņem saskaņā ar Līgumos noteikto 
procedūru,

– šādā gadījumā Eiropas Savienībai būs sagatavota piecu gadu daudzgadu finanšu shēma, kas 
varēs stāties spēkā N+2 (vai N+3)1 gada sākumā, tādējādi sniedzot katram Eiropas 
Parlamenta un Komisijas sastāvam iespēju lemt par plānošanu pašai;

50. uzskata — lai pārietu uz šo piecgadīgo finanšu un politikas plānošanu, jāpagarina līdz 
2015./2016. gada beigām un jāpielāgo pašreizējā finanšu shēma, kas ir noteikta Iestāžu 
nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību2, jaunajai shēmai stājoties spēkā 

                                               
1 N nozīmē „Eiropas vēlēšanu gads”.
2 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 

pārvaldību attiecībā uz korekciju daudzgadu finanšu shēmā (OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.).
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līdz 2016./2017. gada sākumam1;

51. ierosina, ka, pamatojoties uz likumdošanas līgumu/programmu un ņemot vērā daudzgadu 
finanšu shēmu:

– Komisijai ir jāiepazīstina Eiropas Parlaments un Padome ar tās ikgadējo darba un 
likumdošanas programmu, lai pēc kopīgām debatēm Komisija varētu ieviest nepieciešamās 
izmaiņas;

– Vispārējo lietu padomei, risinot dialogu ar Eiropas Parlamentu, ir jāpieņem kopīgā darbības 
programma katrai no trīs prezidentūras grupām visam 18 mēnešu pilnvaru laikam, kas būtu 
katras prezidentūras individuālā sešu mēnešu darbības programma;

Ārējās attiecības

52. uzsver, cik nozīmīga ir jaunā dimensija, kuru Lisabonas līgums piešķir visām ES ārējām 
attiecībām, tostarp KĀDP, un kurai apvienojumā ar ES juridiskās personas statusu un iestāžu 
jauninājumiem šajā jomā (proti, ar dubultkompetenci apveltītā Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka (Augstā pārstāvja) amata un Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide) varētu būt 
izšķirošs faktors Eiropas Savienības pasākumu saskaņotības un efektivitātes nodrošināšanā šajā 
jomā un ievērojami sekmēt Eiropas Savienības kā globāla dalībnieka atpazīstamību;

53. atgādina, ka visos lēmumos ārējo attiecību jomā jāprecizē tiesiskais pamats, pamatojoties uz 
kuru tie ir pieņemti, lai tādējādi būtu vieglāk noteikt, kāda procedūra jāievēro šo lēmumu 
pieņemšanai un kāda — to īstenošanai;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks (Augstais pārstāvis)

54. uzskata ar dubultkompetenci apveltītā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) 
amata ieviešanu par būtisku sasniegumu visu Eiropas Savienības ārējo pasākumu saskaņotības, 
efektivitātes un atpazīstamības nodrošināšanā;

55. uzsver, ka Komisijas priekšsēdētāja vietnieku (Augsto pārstāvi) ieceļ Eiropas Padome ar 
kvalificētu balsu vairākumu un ar Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu un ka Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam, tāpat kā visai komisāru kolēģijai, ir jāsaņem Eiropas Parlamenta 
apstiprinājums; aicina Komisijas priekšsēdētāju nodrošināt, ka Komisija pilnībā pilda savus 
pienākumus šajā sakarā, paturot prātā, ka, būdams Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Augstais 
pārstāvis ievērojami veicinās kolēģijas vienotību un labu darba rezultātu nodrošināšanu, un ka 
Komisijas priekšsēdētājam ir politisks un institucionāls pienākums nodrošināt, ka Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam ir nepieciešamās spējas, lai viņš varētu iekļauties kolēģijā; uzsver arī, 
ka Eiropadomei ir jābūt informētai par šo Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) 
uzdevuma aspektu un jau pašā procedūras sākumā jāuzsāk nepieciešamās apspriedes ar 
Komisijas priekšsēdētāju, lai nodrošinātu šīs procedūras veiksmīgu noslēgumu; atgādina, ka 
Eiropadomei, ievērojot pilnvaras, kas tai piešķirtas saistībā ar jaunās Komisijas locekļu 
iecelšanu, pilnībā jāizvērtē izvirzītā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) 
politiskā un institucionālā rīcībspēja;

                                               
1 Saskaņā ar R. Böge ziņojumu par (2007.-2013. gada) finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšanu 

(INI/2008/2055) un C. Guy-Quint ziņojumu par Lisabonas līguma finansiālajiem aspektiem 
(INI/2008/2054). 
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56. uzsver, ka Eiropas Ārējās darbības dienestam būs būtiska nozīme atbalsta sniegšanā Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam (Augstajam pārstāvim) un ka šis dienests būs nozīmīgs elements, lai 
nodrošinātu ES ārējo pasākumu jaunās integrētās pieejas panākumus; uzsver, ka jaunā dienesta 
izveidošanai būs nepieciešams Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) oficiāls 
priekšlikums, kuru būs iespējams sagatavot tikai pēc tam, kad viņš būs uzsācis pildīt savus 
pienākumus, un kuru Padome var pieņemt vienīgi pēc Eiropas Parlamenta atzinuma un 
Komisijas piekrišanas saņemšanas; paziņo par savu nodomu pilnībā īstenot budžeta pilnvaras 
saistībā ar Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi;

57. uzsver, ka Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) pienākumi ir ļoti grūti 
izpildāmi un to veikšanai būs nepieciešama liela sadarbība ar citām iestādēm, jo īpaši ar 
Komisijas priekšsēdētāju, kuru priekšā viņš būs atbildīgs to ārējo attiecību jomās, kuras ir 
Komisijas, rotējošo Padomes prezidentūru un Eiropadomes priekšsēdētāja kompetencē;

58. uzsver, ka mērķa sasniegšana, t.i., Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) amata 
izveide, būs lielā mērā atkarīga no politiskās uzticības starp Komisijas priekšsēdētāju un 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieku (Augsto pārstāvi), kā arī no Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka (Augstā pārstāvja) spējas rezultatīvi sadarboties ar Eiropadomes priekšsēdētāju, 
Padomes rotējošos prezidentūru un citiem atbildīgajiem komisāriem, kas viņa vadībā ir atbildīgi 
par īpašu uzdevumu pildīšanu saistībā ar Eiropas Savienības ārējiem pasākumiem;

59. aicina Komisiju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku (Augsto pārstāvi) pilnībā izmantot 
iespēju iepazīstināt ar kopējām iniciatīvām ārējo attiecību jomā, lai tādā veidā sekmētu Eiropas 
Savienības dažādo darbības jomu saskaņotību ārējā attiecību jomā un palielinātu šādu iniciatīvu 
iespējamo pieņemšanu Padomē, jo īpaši saistībā ar KĀDP; šajā sakarībā norāda, ka ir 
nepieciešama ārpolitikas un drošības politikas pasākumu parlamentāra uzraudzība;

60. uzskata — lai atvieglotu Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) pienākumu 
veikšanu, ir nepieciešami noteikti praktiski pasākumi:

– Komisijas priekšsēdētāja vietniekam (Augstajam pārstāvim) ir jāierosina iecelt īpašos 
pārstāvjus ar skaidrām pilnvarām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 33. pantu, lai šie 
pārstāvji sniegtu viņam atbalstu īpašās viņa kompetences jomās KĀDP jautājumos (šos 
īpašos Padomes ieceltos pārstāvjus ir jāuzklausa arī Eiropas Parlamentā, un Eiropas 
Parlaments regulāri jāinformē par viņu darbību);

– Komisijas priekšsēdētāja vietniekam (Augstajam pārstāvim) jāsaskaņo viņa darbība citās 
jomās, izņemot KĀDP, ar komisāriem, kuri atbild par šīm attiecīgajām jomām, un jādeleģē 
šiem komisāriem Eiropas Savienības starptautiskās pārstāvības pienākumi šajās jomās, kad 
vien tas ir nepieciešams;

– Komisijas priekšsēdētāja vietniekam (Augstajam pārstāvim), katrā gadījumā atsevišķi un 
ņemot vērā pildāmos uzdevumus, jāizlemj, kurš viņu pārstāvēs viņa prombūtnes laikā;

Pārstāvība

61. uzskata, ka Lisabonas līgums nosaka efektīvu, taču sarežģītu ES ārējās pārstāvības darbības 
sistēmu un ierosina to veidot atbilstoši šādām pamatnostādnēm:

– Eiropadomes priekšsēdētājs pārstāv Eiropas Savienību ES valstu vai valdību vadītāju līmenī 
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jautājumos, kas attiecas uz KĀDP, taču viņam nav tiesību iesaistīties politiskās sarunās ES 
vārdā, kas ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Augstā pārstāvja) uzdevums; viņu var arī 
aicināt pildīt īpašu uzdevumu — pārstāvēt Eiropadomi dažos starptautiskos pasākumos;

– Komisijas priekšsēdētājs pārstāv Eiropas Savienību visaugstākajā līmenī attiecībā uz 
viesiem ES ārējo attiecību aspektiem, izņemot KĀDP jautājumus, vai jebkuru īpašu nozaru 
politiku, kas ietilpst ES ārējo pasākumu darbības jomā (ārējā tirdzniecība utt.); Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks (Augstais pārstāvis) vai kompetentais/pilnvarotais komisārs arī var 
uzņemties šo lomu Komisijas vadībā;

– Komisijas priekšsēdētāja vietnieks (Augstais pārstāvis) pārstāv Eiropas Savienību ministru 
līmenī vai starptautiskās organizācijās saistībā ar ES vispārējo ārējo darbību; viņš arī pilda 
ārējās pārstāvības pienākumus kā Ārlietu padomes priekšsēdētājs;

62. uzskata, ka vairs nebūs vēlams aicināt Vispārējo lietu padomes priekšsēdētāju (jo īpaši tās 
dalībvalsts ministru prezidentu, kura ir prezidentvalsts) vai atsevišķa Padomes sastāva 
priekšsēdētāju īstenot ES ārējas pārstāvības pienākumus; 

63. uzsver — lai nepieļautu kompetenču konfliktus un nodrošinātu Eiropas Savienības saskaņotību 
un atpazīstamību ārējo attiecību jomā, nozīmīga ir darbību saskaņošana un sadarbība starp 
visām dažādajām pusēm, kas ir atbildīgas par Eiropas Savienības ārējās pārstāvības dažādajiem 
uzdevumiem;

°

° °

64. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu 
Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.
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Eiropas Parlamenta rezolūcijas projekts par Lisabonas līguma ratifikācijas procedūru norisi 
(AFCO/6/68955)1

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembrī parakstīto Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par 
Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu2,

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 20. februāra rezolūciju par Lisabonas līgumu3,

– ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A. tā kā 24 dalībvalstīs ir pabeigtas Lisabonas līguma ratifikācijas parlamenta procedūras;

B. tā kā pēc Īrijas 2008. gada 12. jūnija referenduma šī dalībvalsts patlaban nevar ratificēt 
Lisabonas līgumu;

C. tā kā ir radusies Eiropas Savienības pilsoņu un tās iestāžu savstarpējās uzticēšanās krīze; tomēr 
pauž pārliecību, ka Lisabonas līgums ir svarīgs solis šīs uzticības krīzes pārvarēšanai, jo tas 
sekmē Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu, kā arī Eiropas pilsoņu (pilsoņu iniciatīva) 
lomu, stiprina Eiropas pilsoņu individuālās un sociālās tiesības, kā arī veicina pilsoņu rīcības 
spēju;

D. tā kā Lisabonas līgumā paredzētās institucionālās reformas ir steidzami nepieciešamas, lai 
Eiropas Savienība varētu veiksmīgi un līdzsvaroti darboties un tiktu nodrošināta pilnīga 
demokrātiskā kontrole;

E. tā kā 2009. gadā gaidāmi svarīgi politiski notikumi, tostarp Eiropas Parlamenta vēlēšanas un 
jaunas Eiropas Komisijas izveide, un tāpēc ir nepieciešama skaidrība par institucionālajiem 
noteikumiem, kādi būs jāpiemēro, jo tas ietekmēs jaunievēlētā Eiropas Parlamenta sastāvu, 
jaunizveidotās Komisijas struktūru un pilnvaru apstiprināšanu, kā arī ES iestāžu līdzsvarotu 
darbību;

F. tā kā Lisabonas līguma stāšanās spēkā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā ļaus 
veikt ātrus un būtiskus uzlabojumus, piemēram, īstenot ātrāku un efektīvāku lēmumu 
pieņemšanu tādās jomās kā energoapgādes drošība, terorisma un organizētās noziedzības 
apkarošana, kā arī lielāka pilsoņu līdzdalība Eiropas politikā;

G. tā kā valstis, kas ir Eiropas Savienības kandidātvalstis, ir pamatoti ieinteresētas ātrā ES iestāžu 
reformā, lai būtu iespējams īstenot turpmāku paplašināšanos,

H. tā kā nesenie starptautiskie notikumi, piemēram, Krievijas un Gruzijas konflikts, finanšu krīze 
un enerģijas cenu pieaugums, liecina, ka Eiropas Savienībai jādarbojas saskaņotāk un 
mērķtiecīgāk, nekā būtu iespējams saskaņā ar Lisabonas līgumā paredzēto;

                                               
1 Šis rezolūcijas projekts nav izskatīts, un par to nav notikusi balsošana plenārsesijā, teksts zemāk pamatojas 

uz Konstitucionālo jautājumu komitejā notikušā balsojuma rezultātiem.
2 OV C 306, 17.12.2007., 1. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0055.
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I. tā kā turpmāka ratifikācijas procesa atlikšana radītu nopietnu politisku risku, jo tas varētu 
izraisīt negaidītu un neparedzamu notikumu attīstību,

1. atkārtoti apliecina un apstiprina atbalstu Lisabonas līgumam un uzsver nepieciešamību panākt tā 
iespējami drīzu ratifikāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs;

2. uzstāj, ka ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu Lisabonas līguma stāšanos spēkā 
pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā, jo Līguma nestāšanās spēkā ietekmēs, cita 
starpā, Pamattiesību hartas piemērošanu, ievērojami palielinātās Eiropas Parlamenta pilnvaras, 
paplašinot koplēmuma procedūru un lēmumu pieņemšanu ar kvalificētu balsu vairākumu 
paplašināšanu, kā arī veicot tiesību aktu iepriekšēju pārbaudi dalībvalstu parlamentos, Komisijas 
un Eiropas Parlamenta sastāvu, ES Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
jomā iecelšanu un Eiropadomes prezidentūras pagarināto pilnvaru laiku;

3. norāda, ka komisāru skaits būs mazāks nekā dalībvalstu skaits, ja jauno Komisijas sastāvu 
veidos saskaņā ar Nicas līguma noteikumiem;

4. aicina Zviedrijas un Čehijas atbildīgās iestādes pabeigt attiecīgās ratifikācijas procedūras līdz šā 
gada beigām;

5. atzinīgi vērtē Īrijas valdības veikto padziļināto analīzi par referenduma negatīvā iznākuma 
iemesliem un aicina to tuvākajā laikā nākt klajā ar konkrētu priekšlikumu, paredzot 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem varētu atsākt ratifikācijas procedūru Īrijā, ievērojot tās 
demokrātijas noteikumus;

6. ir informēts par Īrijas iedzīvotāju paustajām bažām saistībā ar referendumu un ir pārliecināts, ka 
minēto bažu iemeslus var novērst, negrozot Līgumu;

7. sagaida, ka Eiropadome decembrī panāks galīgo vienošanos, kas ļaus Īrijai atsākt ratifikācijas 
procedūru 2009. gada pavasarī;

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei, Komisijai un ES dalībvalstu 
parlamentiem.
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Eiropas Parlamenta 2005. gada 26. maija Lēmums par pamatnolīguma par Eiropas 
Parlamenta un Komisijas attiecībām pārskatīšanu (2005/2076(ACI)) — Jo Leinen ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Konstitūciju Eiropai 10. pantu un Starpvaldību konferences, kas 
pieņēma Nicas līgumu, nobeiguma aktam pievienoto deklarāciju Nr. 3

– ņemot vērā Līguma par Konstitūciju Eiropai III-397. pantu,

– ņemot vērā 2000. gada 5. jūlija1 pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas 
attiecībām,

– ņemot vērā 2004. gada 18. novembra rezolūciju par jaunās Komisijas ievēlēšanu2,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2005. gada 14. aprīļa lēmumu,

– ņemot vērā pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām (še turpmāk –
“nolīgums”) projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 24. panta 3. punktu un 120. pantu, kā arī tā VI pielikuma XVIII punkta 
4. apakšpunktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0147/2005),

A. tā kā demokrātijas padziļināšanās Eiropas Savienībā, par ko īpaši liecina Līguma par 
Konstitūciju Eiropai parakstīšana, aicina uz attiecību nostiprināšanos starp Eiropas Parlamentu 
un Komisiju un uz labāku izpildvaras darbības parlamentāro kontroli;

B. tā kā šīs Komisijas apstiprināšanas process ir nostiprinājis Savienības iestāžu sistēmas 
demokrātisko likumību un licis uzsvaru uz abu iestāžu attiecību politisko dimensiju;

C. tā kā jaunais nolīgums, kas tam ir iesniegts, atspoguļo šo progresu;

D. tā kā šim nolīgumam ir nepieciešami tālāk minētie paskaidrojumi;

E. tā kā, ņemot vērā sarunu procesu, kura rezultātā tika noslēgts politisks nolīgums, ir svarīgi, lai 
personām, kuru uzdevums ir sarunu vešana, būtu politiskas pilnvaras;

F. tā kā iestāžu nolīgumiem un pamatnolīgumiem ir būtiska nozīme, tāpēc pārredzamības un 
pieejamības labad ir svarīgi apvienot visus spēkā esošos nolīgumus un publicēt tos kā pielikumu 
Parlamenta Reglamentam;

1. izsaka gandarījumu ne tikai par saskaņotības nostiprināšanu un struktūras vienkāršošanu, bet arī 
par šādiem jaunā nolīguma pozitīvajiem punktiem:

a) jaunie nosacījumi attiecībā uz iespējamo interešu konfliktu (2. pants);
                                               
1 OV C 121, 24.4.2001, 122. lpp.
2 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA(2004)0063.
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b) panāktās vienošanās gadījumā, ja tiek aizstāts kāds Komisijas loceklis tā pilnvaru laikā 
(4. pants);

c) garantija, ka izvirzītie komisāra amata kandidāti Komisijas apstiprināšanas procedūras laikā 
sniegs visu atbilstīgo informāciju (7. pants);

d) regulāra augstākā līmeņa dialoga izveidošana starp Komisijas un Priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētājiem (10. pants);

e) īpaši svarīgu priekšlikumu un ierosinājumu par likumdošanas programmu un Komisijas 
darbu, kā arī par iestāžu daudzgadu programmu kopīga noteikšana un garantija, ka 
Parlamentu vienlīdz ar Padomi informēs par visām Komisijas darbībām (8. un 12. pants);

f) Komisijas sniegtās informācijas uzlabošanās par Parlamenta nostāju pārraudzību un to 
ņemšanu vērā (14. un 31. pants);

g) atbilstīgās informācijas publiskums attiecībā uz Komisijas ekspertu grupām (16. pants), 
ņemot vērā šī lēmuma 2. punktu;

h) nosacījumu par Parlamenta piedalīšanos starptautiskās konferencēs apstiprināšana un jaunās 
īpašās atsauces uz ziedotāju konferencēm un vēlēšanu novērošanu (19. līdz 25. pants), 
ņemot vērā šī lēmuma 4. punktā izteikto prasību;

i) Komisijas uzņemto saistību attiecībā uz ieviešanas pasākumiem banku, apdrošināšanas un 
vērtspapīru sektorā (“Lamfalussy procedūra”) un Eiropas Parlamenta un Komisijas nolīguma 
par “komitoloģijas” lēmuma1 piemērošanu iekļaušana nolīgumā (35. pants), ņemot vērā šī 
lēmuma 3. punktā izteiktās piezīmes;

j) saistības attiecībā uz Komisijas līdzdalību Parlamenta procedūrās (37. līdz 39. pants);

k) klauzulas iekļaušana par nolīguma pārskatīšanu (43. pants) līdz ar Līguma par Konstitūciju 
Eiropai stāšanos spēkā;

2. uzsver, cik lielu nozīmi tas piešķir pilnīgai pārredzamībai attiecībā uz Komisijas ekspertu grupu 
sastāvu un darbību (nolīguma 16. pants) un aicina Komisiju šo nolīgumu piemērot šajā garā;

3. aicina Komisiju, ievērojot tās 2002. gada 11. decembra priekšlikumu, ņem vērā politiskās 
pamatnostādnes, ko Parlaments ir noteicis, īstenojot savas tiesības izskatīt dokumentus saskaņā 
ar komitoloģijas procedūru;

4. uzskata, ka, Parlamenta deputātiem piedaloties delegācijās darbam konferencēs un citās 
starptautiskās sarunās, ir svarīgi, lai viņi varētu piedalīties Savienības iekšējās koordinācijas 
sanāksmēs, saprotot, ka viņi apņemas ievērot šo sanāksmju konfidencialitātes noteikumus, un 
tādēļ aicina Komisiju Padomē atbalstīt pieprasījumus, ko Parlaments ir izteicis šajā sakarā;

                                               
1 Padomes 1999. gada 28. jūnija lēmums 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).
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5. prasa Komisijai, kad tā janvāra sākumā iesniedz ekonomikas un nodarbinātības integrētās 
pamatnostādnes, paredzēt pienācīgu laiku, lai apspriestos ar Eiropas Parlamentu pirms pavasara 
Eiropadomes, kas notiek martā;

6. apstiprina šī lēmuma pielikumā pievienoto nolīgumu;

7. nolemj, ka šis nolīgums tiks pievienots tā reglamentam un aizstās XIII un XIV pielikumu;

8. uzdod priekšsēdētājam nodot šo lēmumu un tā pielikumu Komisijai un Padomei, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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PIELIKUMS 

Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām

Eiropas Parlaments un Eiropas Kopienu Komisija (turpmāk – abas iestādes),

- ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu (turpmāk – Līgumi);

- ņemot vērā iestāžu nolīgumus un dokumentus, kas nosaka abu iestāžu attiecības;

- ņemot vērā Parlamenta Reglamentu 1 un it īpaši tā 98., 99. un 120. pantu, kā arī 
VII pielikumu;

A. tā kā Līgumi pastiprina Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesa demokrātisko 
leģitimitāti;

B. tā kā abas iestādes piešķir ļoti lielu nozīmi Kopienas tiesību efektīvai pārņemšanai un 
īstenošanai;

C. tā kā šis pamatnolīgums neskar Parlamenta, Komisijas vai jebkuras citas Eiropas Savienības 
institūcijas vai iestādes pilnvaras un prerogatīvas, bet tā mērķis ir nodrošināt to, ka šīs 
pilnvaras un prerogatīvas īsteno, cik vien iespējams efektīvi;

D. tā kā ir jāprecizē 2000. gada jūlijā noslēgtais pamatnolīgums2 un jāaizstāj ar šādu tekstu;

ir noslēguši šādu pamatnolīgumu:

I DARBĪBAS JOMA

1. Abas iestādes vienojas par šādiem pasākumiem, lai pastiprinātu Komisijas politisko 
atbildību un leģitimitāti, paplašinātu konstruktīvu dialogu un uzlabotu informācijas apriti starp 
abām iestādēm, kā arī lai uzlabotu procedūru un plānošanas koordinēšanu. 

Tās arī vienojas par īpašiem īstenošanas pasākumiem saistībā ar Komisijas konfidenciālo 
dokumentu un informācijas nodošanu, kā izklāstīts 1. pielikumā, un par Komisijas likumdošanas un 
darba programmas grafiku, kā izklāstīts 2. pielikumā.

II POLITISKĀ ATBILDĪBA

2. Neskarot Komisijas koleģialitātes principu, katrs Komisijas loceklis ir politiski atbildīgs par 
darbību tajā nozarē, kas viņam ir uzticēta.

                                               
1 OV L 44, 15.2.2005., 1. lpp.
2 OV C 121, 24.4.2001., 122. lpp.
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Komisijas priekšsēdētājs ir pilnībā atbildīgs par jebkāda tāda interešu konflikta noteikšanu, kas 
liedz kādam Komisijas loceklim pildīt tā pienākumus. 

Komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs arī par turpmāko rīcību, kas šādos apstākļos jāveic. Ja atsevišķā 
gadījumā ir mainījušās pilnvaras vai atbildība, tad Komisijas priekšsēdētājs nekavējoties rakstiski 
informē Parlamenta priekšsēdētāju. 

3. Gadījumā, ja Parlaments izsaka neuzticību kādam Komisijas loceklim, tad Komisijas 
priekšsēdētājs, nopietni izvērtējis minēto lēmumu, vai nu pieprasa šāda locekļa atkāpšanos vai 
paskaidro savu lēmumu Parlamentam. 

4. Ja pilnvaru termiņa laikā nepieciešams nomainīt kādu Komisijas locekli atbilstoši Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 215. pantam, Komisijas priekšsēdētājs nekavējoties sazinās ar 
Parlamenta priekšsēdētāju, lai vienotos par veidu, kādā Komisijas priekšsēdētājs iecerējis 
visdrīzākajā laikā nodrošināt Parlamenta iepazīstināšanu ar nākamo Komisijas locekli, pilnībā 
ievērojot iestāžu prerogatīvas. 

Parlaments nodrošina, lai attiecīgās procedūras īstenotu pietiekami ātri, lai ļautu Komisijas 
priekšsēdētājam pienācīgā laikā uzzināt Parlamenta nostāju, pirms aicināt Komisijas locekli veikt 
Komisijas pārstāvības funkcijas.

5. Komisijas priekšsēdētājs nekavējoties ziņo Parlamentam par visiem lēmumiem attiecībā uz 
Komisijas locekļiem uzticēto atbildību. Ja kāda Komisijas locekļa pilnvaras tiek būtiski mainītas, 
šis loceklis pēc Parlamenta lūguma ierodas attiecīgās parlamentārās komitejas sanāksmē.

6. Jebkādas izmaiņas Komisijas locekļu rīcības kodeksā attiecībā uz interešu konfliktu vai 
profesionālo ētiku nekavējoties nosūta Parlamentam. 

Komisija ņem vērā Parlamenta pausto viedokli šajā sakarā. 

7. Saskaņā ar Reglamenta 99. pantu Parlaments savlaicīgi sazinās ar Komisijas priekšsēdētāja 
kandidātu pirms to procedūru uzsākšanas, kas attiecas uz jaunās Komisijas apstiprināšanu. 
Parlaments ņem vērā priekšsēdētāja kandidāta piezīmes. 

Procedūras izstrādā tā, lai nodrošinātu, ka visus Komisijas kandidātus izvērtē atklāti, godīgi un 
konsekventi. 

Komisijas locekļu kandidāti garantē izsmeļošu atklātību par visu būtisko informāciju, kas saistīta ar 
pienākumu neatkarīgu pildīšanu, kā noteikts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 213. pantā.

III KONSTRUKTĪVS DIALOGS UN INFORMĀCIJAS PLŪSMA 

(i) Vispārīgi noteikumi

8. Komisija nekavējoties pilnīgi informē Parlamentu par saviem priekšlikumiem un iniciatīvām 
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likumdošanas un budžeta jomā. 

Visās jomās, kurās Parlaments veic likumdošanas funkciju vai darbojas kā budžeta lēmējiestādes 
sastāvdaļa, tam vienlīdzīgi ar Padomi jābūt informētam katrā likumdošanas vai budžeta procesa 
posmā.

9. Kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, kā arī saistībā ar policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību krimināllietās, Komisija veic pasākumus nolūkā  uzlabot Parlamenta iesaistīšanos šajās 
jomās, cik vien iespējams ņemot vērā Parlamenta uzskatus.

10. Komisijas priekšsēdētājs un/vai priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par starpiestāžu 
attiecībām, ik pēc trīs mēnešiem tiekas ar Priekšsēdētāju konferenci, lai visaugstākajā līmenī 
nodrošinātu regulāru dialogu starp abām iestādēm. Komisijas priekšsēdētājs apmeklē Priekšsēdētāju 
konferences sanāksmes vismaz divas reizes gadā. 

11. Katrs Komisijas loceklis nodrošina regulāru un nepastarpinātu informācijas apmaiņu starp 
Komisijas locekli un attiecīgās parlamentārās komitejas priekšsēdētāju.

12. Komisija jebkuru likumdošanas priekšlikumu un nozīmīgu iniciatīvu vai lēmumu publisko 
tikai pēc tam, kad par to ir rakstiski paziņojusi Parlamentam.

Pamatojoties uz Komisijas likumdošanas un darba programmu un daudzgadu programmu, abas 
iestādes iepriekš, savstarpēji vienojoties, nosaka īpaši svarīgus priekšlikumus un iniciatīvas 
iesniegšanai Parlamenta plenārsēdē.  

Līdzīgi tās nosaka tos priekšlikumus un iniciatīvas, par kurām informēs Priekšsēdētāju konferenci 
vai, piemērotā veidā informējot, attiecīgo parlamentāro  komiteju vai tās priekšsēdētāju.  

Šos lēmumus pieņem regulāra dialoga ietvarā starp abām iestādēm, kurš paredzēts 10. punktā, un 
tos sistemātiski precizē, pienācīgi ņemot vērā jebkādas iespējamās politiskās izmaiņas.

13. Ja ārpus iestādēm izplata kādu iekšēju Komisijas dokumentu, par ko Parlaments nav bijis 
informēts atbilstoši 8., 9. un 12. punktam, Parlamenta priekšsēdētājs drīkst pieprasīt šī dokumenta 
tūlītēju nosūtīšanu Parlamentam, lai ar to iepazīstinātu Parlamenta deputātus pēc viņu pieprasījuma. 

14. Komisija regulāri sniedz rakstisku informāciju par darbībām, ko tā veikusi pēc īpašiem 
pieprasījumiem, kas tai izteikti ar Parlamenta rezolūcijām, ieskaitot informāciju par gadījumiem, 
kad tā nav varējusi ņemt vērā tā uzskatus. 

Attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru piemēro šī pamatnolīguma 26. punktā 
paredzētos īpašos nosacījumus.

Komisija ņem vērā jebkuru pieprasījumu iesniegt likumdošanas priekšlikumus, ko Parlaments tai 
nosūtījis saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 192. pantu, un sniedz ātru un pietiekami 
izsmeļošu atbildi uz visiem pieprasījumiem.  

Attiecībā uz būtisku Parlamenta pieprasījumu īstenošanu  šādu informāciju pēc Parlamenta vai 
Komisijas pieprasījuma sniedz attiecīgajā parlamentārajā komitejā un, ja vajadzīgs, Parlamenta 
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plenārsēdē.

15. Ja dalībvalsts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu iesniedz likumdošanas 
iniciatīvu, tad Komisija pēc pieprasījuma informē Parlamentu attiecīgās parlamentārās komitejas 
sēdē par savu nostāju attiecībā uz minēto iniciatīvu.

16. Komisija informē Parlamentu par savu ekspertu grupu sarakstu, kuras izveidotas, lai 
palīdzētu Komisijai īstenot tās iniciatīvas tiesības. Šo sarakstu regulāri precizē, un tas ir publiski 
pieejams.

Saskaņā ar šo pamatnolīgumu un pēc  attiecīgās parlamentārās komitejas priekšsēdētāja īpaša un 
pamatota pieprasījuma Komisija atbilstošā veidā šo komiteju informē par šādu grupu darbību un to 
sastāvu.

17. Abas iestādes ar atbilstošiem mehānismiem uztur konstruktīvu dialogu par svarīgiem 
administratīviem jautājumiem, jo īpaši tādiem, kas tieši ietekmē Parlamenta administrāciju.

18. Ja uz informāciju, kas tiek nodota saskaņā ar šo pamatnolīgumu, attiecas konfidencialitāte, 
piemēro noteikumus, kas paredzēti 1. pielikumā. 

(ii) Ārējās attiecības, paplašināšanās un starptautiskie nolīgumi

19. Attiecībā uz starptautiskajiem nolīgumiem, ieskaitot tirdzniecības nolīgumus, Komisija 
skaidri un savlaicīgi informē Parlamentu, gan nolīgumu sagatavošanas posmā, gan veicot un 
noslēdzot starptautiskas sarunas. Šī informācija aptver sarunu priekšrakstu projektus, pieņemts 
sarunu priekšrakstus, turpmāko sarunu gaitu un sarunu noslēgumu. 

Iepriekšējā apakšpunktā minēto informāciju Parlamentam sniedz savlaicīgi, lai tas, ja nepieciešams, 
varētu izteikt savu viedokli un Komisija pēc iespējas varētu ņemt vērā Parlamenta viedokli. Šo 
informāciju nodrošina ar attiecīgās parlamentārās komitejas starpniecību un, ja nepieciešams, arī 
plenārsēdē.  

Savukārt Parlaments apņemas izstrādāt atbilstīgas procedūras un noteikumus, lai ievērotu 
konfidencialitāti saskaņā ar 1. pielikuma noteikumiem. 

20. Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai Parlamentam nodrošinātu tūlītēju un pilnīgu 
informāciju par: 

(i) lēmumiem, kas attiecas uz nolīgumu pagaidu piemērošanu vai piemērošanas apturēšanu; un

(ii) Kopienas nostājas pieņemšanu institūcijā, kas izveidota ar nolīgumu.

21. Gadījumos, kad Komisija pārstāv Eiropas Kopienu, pēc Parlamenta pieprasījuma Komisija 
veicina Parlamenta deputātu iekļaušanu novērotāju statusā Kopienas delegācijās sarunām par 
daudzpusēju nolīgumu slēgšanu. Parlamenta deputāti nedrīkst tieši piedalīties sarunu norisē.

Komisija apņemas regulāri informēt Parlamenta deputātus, kas piedalās novērotāju statusā 
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delegācijās par daudzpusēju nolīgumu slēgšanu.

22. Pirms līdzekļu ziedotāju konferencēs izteikt finansiālus solījumus, kas nozīmē jaunas 
finanšu saistības un kam vajadzīga budžeta lēmējinstitūcijas piekrišana, Komisija informē budžeta 
lēmējinstitūciju un iepazīstas ar tās piezīmēm.

23. Abas iestādes vienojas sadarboties vēlēšanu novērošanas jomā. Komisija sadarbojas ar 
Parlamentu, sniedzot vajadzīgo atbalstu Parlamenta delegācijām, kas piedalās Kopienas vēlēšanu 
novērošanas misijās.

24. Komisija pilnīgi informē Parlamentu par pievienošanās sarunu norisi un it īpaši par 
galvenajiem aspektiem un notikumiem, lai tas savlaicīgi varētu formulēt savu viedokli saskaņā ar 
attiecīgajām Parlamenta procedūrām.

25. Ja Parlaments pieņem ieteikumu par 24. punktā minētajiem jautājumiem saskaņā ar 
Reglamenta 82. pantu un ja svarīgu iemeslu dēļ Komisija nolemj, ka tā šo ieteikumu nevar atbalstīt, 
tad tā izklāsta iemeslus Parlamenta plenārsēdē vai nākamajā attiecīgās parlamentārās komitejas 
sēdē.

(iii) Budžeta īstenošana

26. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 276. pantā noteikto ikgadējo budžeta izpildes 
apstiprināšanu Komisija nosūta kārtējā gada budžeta kontrolei vajadzīgo informāciju, ko šajā 
nolūkā tai prasa tās parlamentārās komitejas priekšsēdētājs, kura ir atbildīga par budžeta izpildes 
apstiprināšanas kārtību saskaņā ar Parlamenta Reglamenta VI pielikumu.

Ja parādās jauni fakti attiecībā uz gadiem, kuru budžeta izpilde jau ir apstiprināta, Komisija iesniedz 
visu ar to saistīto vajadzīgo informāciju, lai varētu rast abām pusēm pieņemamu risinājumu.

IV SADARBĪBA ATTIECĪBĀ UZ LIKUMDOŠANAS
PROCEDŪRĀM UN PLĀNOŠANU

(i) Komisijas politiskās un likumdošanas programmas un Savienības daudzgadu programmas 
izstrāde

27. Komisija iesniedz priekšlikumus Savienības daudzgadu programmas izstrādei, lai panāktu 
vienprātību par starpiestāžu programmas izstrādi starp attiecīgajām iestādēm.

28. Ikviena jaunieceltā Komisija cik iespējams drīz iepazīstina ar savu politisko un 
likumdošanas programmu.

29. Kad Komisija sagatavo savu likumdošanas un darba programmu, abas iestādes sadarbojas 
saskaņā ar 2. pielikuma grafiku. 

Komisija ņem vērā Parlamenta paustās prioritātes. 

Komisija sniedz pietiekami detalizētu informāciju attiecībā uz to, kas paredzēts likumdošanas un 
darba programmas katrā punktā.
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30. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par starpiestāžu attiecībām, apņemas ik pēc 
trīs mēnešiem ziņot Komiteju priekšsēdētāju konferencei par kārtējā gada likumdošanas un darba 
programmas politiskās piemērošanas galvenajiem virzieniem, kā arī tās koriģēšanu, ja vajadzīgs, 
atbilstīgi aktuāliem un svarīgiem politiskiem notikumiem.

 (ii) Vispārīgās likumdošanas procedūras

31. Komisija apņemas rūpīgi iepazīties ar Parlamenta pieņemtajiem grozījumiem Komisijas 
likumdošanas priekšlikumos, lai tos ņemtu vērā jebkurā grozītajā priekšlikumā. 

Komisija, saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 251. pantu, sniedzot atzinumu par 
Parlamenta veiktajiem grozījumiem, apņemas maksimāli ņemt vērā otrajā lasījumā pieņemtos 
grozījumus; ja svarīgu iemeslu dēļ un pēc tam, kad tos izskatījusi Kolēģija, Komisija nolemj 
nepieņemt vai neatbalstīt šos grozījumus, tā paskaidro savu lēmumu Parlamentam un jebkurā 
gadījumā Komisija to paskaidro savā atzinumā par Parlamenta grozījumiem saskaņā ar 251. panta 
2. punkta trešās daļas c) apakšpunktu.

32. Pirms sava priekšlikuma atsaukšanas, Komisija par to paziņo Parlamentam un Padomei.

33. Likumdošanas procedūrās, kurās nav vajadzīga koplēmuma procedūra, Komisija:

(i) nodrošina, lai Padomes struktūrām savlaicīgi atgādina, ka tās nedrīkst pieņemt politisku 
vienošanos par priekšlikumiem, kamēr Parlaments nav pieņēmis savu atzinumu. Komisija 
pieprasa pārrunas ministru līmenī pēc tam, kad Padomes locekļi pieņemamā termiņā  
izskatījuši Parlamenta atzinumu;

(ii) nodrošina, lai Padome ievēro Eiropas Kopienu Tiesas noteiktos principus attiecībā 
uz atkārtotu apspriešanos ar Parlamentu gadījumos, kad Padome būtiski groza Komisijas 
priekšlikumu. Komisija informē Parlamentu par jebkuru atgādinājumu Padomei atkārtoti 
apspriesties;

(iii) apņemas vajadzības gadījumā atsaukt Parlamenta noraidīto likumdošanas priekšlikumu. Ja 
svarīgu iemeslu dēļ un pēc izskatīšanas Kolēģijā Komisija nolemj savu priekšlikumu 
uzturēt, tā sniedz argumentētu skaidrojumu Parlamentam.

34. Savukārt Parlaments, lai pilnveidotu likumdošanas plānošanu, apņemas:

(i) plānot darba kārtības likumdošanas iedaļas, ievērojot attiecīgo likumdošanas programmu un 
rezolūcijas, ko tas ir pieņēmis par šo programmu;

(ii) ievērot samērīgus termiņus, ciktāl tas ir lietderīgi procedūrai, pieņemot atzinumu pirmajā 
lasījumā saskaņā ar sadarbības un koplēmuma procedūru vai apspriežu procedūru;

(iii) referentus par nākamajiem priekšlikumiem pēc iespējas iecelt uzreiz pēc likumdošanas 
programmas pieņemšanas;
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(iv) vispirms izskatīt atkārtotas apspriešanās pieprasījumus, ja ir saņemta visa vajadzīgā 
informācija.

(iii) Komisijas īpašās likumdošanas un īstenošanas pilnvaras

35. Komisija apņemas sniegt Parlamentam pilnīgu un savlaicīgu informāciju par tās 
pieņemtajiem tiesību aktiem, kas izriet no tās īpašajām likumdošanas pilnvarām. 

Padomes Lēmuma 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību1, īstenošanu nosaka starp Komisiju un Parlamentu noslēgtais 
nolīgums par šī lēmuma īstenošanas noteikumiem2.

Attiecībā uz īstenošanas pasākumiem, kas skar vērtspapīru, kredītiestāžu un apdrošināšanas nozari, 
Komisija apstiprina apņemšanos, ko tā pauda 2002. gada 5. februāra plenārsēdē un ko tā vēlreiz 
apstiprināja 2004. gada 31. martā. Komisija uzņemas saistības maksimāli ievērot Parlamenta 
nostāju un jebkādas rezolūcijas, ko tas varētu pieņemt attiecībā uz īstenošanas pasākumiem, kas 
pārsniedz īstenošanas pilnvaras, kuras paredzētas pamatdokumentā; šādos gadījumos tā centīsies 
panākt līdzsvarotu risinājumu.

(iv) Kopienas tiesību aktu piemērošanas kontrole

36. Papildus īpašajiem ziņojumiem un gada ziņojumam par Kopienas tiesību aktu piemērošanu 
Komisija pēc attiecīgās parlamentārās komitejas pieprasījuma mutiski informē Parlamentu par 
kārtējo procedūras posmu pēc pamatota atzinuma nosūtīšanas un, ja ir uzsākta procedūra saistībā ar 
to, ka nav paziņoti direktīvu īstenošanas pasākumi vai nav izpildīts Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedums, pēc brīdinājuma izteikšanas.

V KOMISIJAS LĪDZDALĪBA PARLAMENTA PROCEDŪRĀS

37. Parlaments cenšas nodrošināt, lai  apvienotu jautājumus, kas ir kāda Komisijas locekļa 
atbildībā. 

Parasti Komisija seko, lai ikreiz, kad to pieprasa Parlaments, atbildīgie Komisijas locekļi piedalītos 
plenārsēdēs, kad apspriež darba kārtības jautājumus, kas attiecas uz viņa darbības jomu. 

38. Nolūkā nodrošināt Komisijas locekļa klātbūtni Parlaments apņemas darīt visu iespējamo, lai 
ievērotu galīgos darba kārtības projektus. 

Ja Parlaments groza savu galīgo darba kārtības projektu vai maina sesijas darba kārtības jautājumu 
secību, tas nekavējoties par to informē Komisiju. Komisija dara visu iespējamo, lai nodrošinātu 
atbildīgā Komisijas locekļa klātbūtni.

39. Komisija drīkst ierosināt jautājumu iekļaušanu darba kārtībā vēlākais tajā Priekšsēdētāju 
                                               
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
2 OV L 256, 10.10.2000., 19. lpp.
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konferences sanāksmē, kuras laikā apstiprina sesijas daļas galīgo darba kārtības projektu. 
Parlaments pilnīgi ņem vērā šos priekšlikumus.

40. Parasti Komisijas loceklis, kura pārziņā ir jautājums, ko izskata parlamentārajā komitejā, 
piedalās attiecīgajā komitejas sanāksmē, ja viņu uz to uzaicina. 

Komisijas locekļus uzklausa pēc viņu pieprasījuma. 

Parlamentārās komitejas mēģina uzturēt to darba kārtības projektu un darba kārtību. 

Ikreiz, kad parlamentārā komiteja groza savu darba kārtības projektu vai darba kārtību, tā 
nekavējoties informē Komisiju. 

Ja nav nepārprotama pieprasījuma, lai komitejas sanāksmē piedalītos kāds Komisijas loceklis, tad 
Komisija seko, lai to pārstāvētu kāds kompetents augstākā līmeņa ierēdnis.

VI NOBEIGUMA NOTEIKUMI

41. Abas iestādes apņemas stiprināt sadarbību informācijas un saziņas jomā. 

42. Abas iestādes regulāri izvērtē, kā šo pamatnolīgumu un tā pielikumus īsteno, un, ja kāda no 
tām pieprasa, apsver tā pārskatīšanu, ņemot vērā praktisko pieredzi. 

43. Šo pamatnolīgumu pārskata pēc tam, kad stāsies spēkā Līgums par Konstitūciju Eiropai.

........,

Eiropas Parlamenta vārdā - Komisijas vārdā -
priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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ANNEXE 1

Konfidenciālas informācijas nodošana Eiropas Parlamentam

1.  Piemērošanas joma

1.1. Šis papildinājums regulē Komisijas konfidenciālās informācijas nodošanu Parlamentam un 
rīcību ar to, Parlamentam īstenojot piešķirtās pilnvaras likumdošanas un budžeta procedūrās,
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, kā arī vispārīgi izmantojot Parlamentam 
piešķirtās pārbaudes pilnvaras. Abas iestādes darbojas, ievērojot savstarpējo lojālas 
sadarbības pienākumu pilnīgas savstarpējas uzticēšanās gaisotnē un strikti ievērojot Līguma 
attiecīgos noteikumus, it īpaši Līguma par Eiropas Savienību 6. un 46. pantu un Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 276. pantu. 

1.2. “Informācija” ir jebkura rakstiska vai mutiska informācija, neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida vai sagatavotāja.

1.3. Komisija nodrošina Parlamentam pieeju informācijai saskaņā ar šī pielikuma noteikumiem, 
kad tā saņem pieprasījumu par konfidenciālas informācijas nodošanu no kādas 1.4. punktā 
minētās Parlamenta struktūras.

1.4. Saskaņā ar šo pielikumu Parlamenta priekšsēdētājs, attiecīgo parlamentāro komiteju 
priekšsēdētāji, kā arī Prezidijs un Priekšsēdētāju konference var pieprasīt Komisijai 
konfidenciālas informācijas nodošanu.

1.5. Šī pielikuma noteikumi neattiecas uz informāciju par pārkāpumu izskatīšanas procedūrām 
un konkurences procedūrām, ja datumā, kad Parlamenta struktūrām iesniedz pieprasījumu, 
par tām vēl nav saņemts Komisijas galīgais lēmums.

1.6. Šos noteikumus piemēro, neskarot Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas  Lēmumu 
95/167/EK, Euratom, EOTK (1995. gada 19. aprīlis) par sīki izstrādātiem noteikumiem 
attiecībā uz Parlamenta izmeklēšanas tiesību izmantošanu1 un attiecīgos noteikumus 
Komisijas Lēmumā 1999/352/EK, EOTK, Euratom (1999. gada 28. aprīlis) , ar ko izveido 
Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF)2.

2. Vispārēji noteikumi

2.1. Pēc 1.4. punktā minēto struktūru pieprasījuma Komisija pēc iespējas ātri nodod 
konfidenciālo informāciju, kas tām vajadzīga, lai Parlaments varētu veikt kontroles 
funkcijas. Abas iestādes saskaņā ar savām pilnvarām un pienākumiem ievēro: 

- cilvēku pamattiesības, tostarp tiesības uz taisnīgu tiesu un privātās dzīves 
aizsardzību;

- noteikumus, kas reglamentē tiesas un disciplinārās procedūras;
                                               
1 OV L 113, 19.5.1995., 2. lpp.
2 OV L 136, 31.5.1999., 20. lpp.
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- komercnoslēpumu un darījumu attiecību noslēpumu aizsardzību;

- Savienības interešu aizsardzību, it īpaši to, kas attiecas uz sabiedrības drošību, 
starptautiskajām attiecībām, monetāro stabilitāti un finansiālajām interesēm.

Ja rodas domstarpības, tad ar tām iepazīstina abu iestāžu priekšsēdētājus, lai viņi varētu tās 
atrisināt. Konfidenciālu informāciju, kas nākusi no kādas valsts, iestādes vai starptautiskas 
organizācijas, nodod ar šīs valsts, iestādes vai organizācijas piekrišanu.

2.2. Ja rodas šaubas par kādas informācijas konfidencialitāti vai jāizstrādā atbilstīgi noteikumi 
tās izsniegšanai saskaņā ar 3.2. punktā minētajām iespējām, tad attiecīgās parlamentārās 
komitejas priekšsēdētājs, vajadzības gadījumā kopā ar referentu, nekavējoties apspriežas ar 
Komisijas atbildīgo locekli. Ja rodas domstarpības, tad ar tām iepazīstina abu iestāžu 
priekšsēdētājus, lai viņi varētu tās atrisināt.

2.3. Ja pēc 2.2. punktā noteiktās procedūras piemērošanas domstarpības nav atrisinātas, tad 
Parlamenta priekšsēdētājs pēc atbildīgās komitejas argumentēta pieprasījuma aicina 
Komisiju pienācīgi norādītā termiņā nodot minēto konfidenciālo informāciju, atsaucoties uz 
kādu no turpmāk šī pielikuma 3. iedaļas minētajiem noteikumiem. Pirms šī termiņa beigām 
Komisija rakstiski informē Parlamentu par tās galīgo nostāju, ko vajadzības gadījumā 
Parlaments var pārsūdzēt.

3. Noteikumi par konfidenciālas informācijas izsniegšanu un rīcību ar to

3.1. Komisijas priekšsēdētājs vai Komisijas loceklis uzņemas atbildību par tās konfidenciālās 
informācijas, kas nodota saskaņā ar 2.2. punktā vai attiecīgajā gadījumā saskaņā ar 2.3. 
punktā noteikto procedūru, nodošanu tai Parlamenta struktūrai, kura to ir pieprasījusi.

3.2. Neskarot  iepriekšminētos 2.3. punkta noteikumus, piekļuvi konfidenciālai informācijai un 
noteikumus par tās konfidencialitātes saglabāšanu, savstarpēji vienojoties, nosaka Komisijas 
loceklis, kurš ir atbildīgs par atbilstošo jautājumu, un Parlamenta attiecīgā struktūra, ko 
atbilstoši pārstāv tās priekšsēdētājs, kuri izraugās vienu no šim iespējām: 

- informāciju izsniedz attiecīgās parlamentārās komitejas priekšsēdētājam vai 
referentam; 

- visiem attiecīgās parlamentārās komitejas locekļiem piešķir ierobežotu piekļuvi 
informācijai saskaņā ar atbilstošiem noteikumiem, vajadzības gadījumā paņemot 
atpakaļ dokumentus pēc tam, kad persona ar tiem ir iepazinusies, un aizliedzot tos 
kopēt;

- informāciju apspriež attiecīgajā parlamentārajā komitejā aiz slēgtām durvīm saskaņā 
ar noteikumiem atkarībā no konfidencialitātes pakāpes un ievērojot principus, kas 
noteikti Parlamenta Reglamenta VII pielikumā;

- dokumentus izsniedz, kad tajos ir izņemtas norādes uz personas datiem;
- īpašos atbilstīgi pamatotos izņēmuma gadījumos informāciju izsniedz tikai 

Parlamenta priekšsēdētājam.
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Minēto informāciju ir aizliegts publiskot vai nodot citam adresātam.

3.3. Ja šos noteikumus pārkāpj, tad piemēro noteikumus par sankcijām, kas noteiktas Parlamenta 
Reglamenta VII pielikumā.

3.4. Lai piemērotu iepriekšminētos noteikumus, Parlaments nodrošina šādu noteikumu 
ieviešanu:

- konfidenciālo dokumentu drošu arhivēšanas sistēmu;

- drošu lasītavu (kurās nav kopēšanas iekārtu, telefonu, faksa aparātu, skeneru vai citu 
tehnisko dokumentu reproducēšanas vai pārraidīšanas līdzekļu utt.);

- lasītavas pieeju reglamentējošus drošības pasākumus, tostarp parakstīšanos lasītavas 
apmeklētāju reģistrā un  apņemšanos neizpaust izskatīto konfidenciālo informāciju.

3.5. Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šī pielikuma noteikumu 
īstenošanu.
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2. PIELIKUMS

Komisijas likumdošanas un darba programmas grafiks

1. Februārī Komisijas priekšsēdētājs un/vai priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par 
starpiestāžu attiecībām, iesniedz Priekšsēdētāju konferencei Ikgadējo politiskās stratēģijas 
lēmumu (IPS) nākamajam gadam. 

2. Februāra-marta sesijas daļā attiecīgā iestāde piedalās debatēs par politisko prioritāšu 
pamatnostādnēm, kas pamatotas uz Ikgadējo politiskās stratēģijas lēmumu nākamajam 
gadam. 

3. Pēc minētajām debatēm kompetentās parlamentārās komitejas un attiecīgie Komisijas 
locekļi visa gada laikā veic regulāru divpusēju dialogu, lai novērtētu pašreizējās Komisijas 
likumdošanas un darba programmas īstenošanas stāvokli un apspriestu nākamās 
programmas sagatavošanu katrā īpašajā jomā. Katra parlamentārā komiteja regulāri ziņo 
par šo sanāksmju rezultātiem Komiteju priekšsēdētāju konferencei. 

4. Komiteju priekšsēdētāju konference regulāri apmainās viedokļiem ar Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku, kas atbild par starpiestāžu sakariem, lai novērtētu pašreizējās 
Komisijas likumdošanas un darba programmas īstenošanas stāvokli, apspriestu nākamās 
programmas sagatavošanu un apkopotu rezultātus, kas iegūti pastāvīgajā divpusējā dialogā 
starp attiecīgo parlamentāro komiteju un attiecīgajiem Komisijas locekļiem.

5. Septembrī Komiteju priekšsēdētāju konference iesniedz apkopojošu ziņojumu 
Priekšsēdētāju konferencei, kas  par to informē Komisiju.

6. Novembra sesijas daļā Komisijas priekšsēdētājs, piedaloties Kolēģijai, iepazīstina 
Parlamentu ar Komisijas likumdošanas un darba programmu nākamajam gadam. Tajā 
iekļauj pašreizējās programmas īstenošanas novērtējumu. Pēc iepazīstināšanas notiek 
Parlamenta rezolūcijas pieņemšana decembra sesijas daļā.

7. Komisijas likumdošanas un darba programmai pievieno nākamā gada likumdošanas un ar 
likumdošanu nesaistītu priekšlikumu sarakstu, par kura formu vēl izlems1. Šo programmu 
nosūta Parlamentam pienācīgā laikā pirms tās sesijas daļas, kurā par to paredzēts debatēt.

8. Šo grafiku piemēro katram regulārajam programmas posmam, izņemot tos Parlamenta 
vēlēšanas gadus, kas sakrīt ar Komisijas pilnvaru termiņa beigām. 

9. Šis grafiks neskar nekādus vēlākus nolīgumus par starpiestāžu programmas izstrādi.

                                               
1 Jāpievieno: grafiks un, atbilstīgos gadījumos, juridiskais pamatojums un ietekme uz budžetu.
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Eiropas Parlamenta 2005. gada 1. decembra rezolūcija par pamatnostādnēm Eiropas 
Komisijas apstiprināšanai (2005/2024(INI)) — Andrew Duff ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 213. un 214. pantu un Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līguma 126. pantu1,

– ņemot vērā Eiropas Konstitucionālā līguma 26., 27., 28., 348. un 350. pantu un 7. deklarāciju 
par Konstitucionālā līguma 27. pantu, kas pievienota Starpvaldību konferences Nobeiguma 
aktam,

– ņemot vērā 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu tiešās 
vispārējās vēlēšanās2 10. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Komisijas Attiecību pamatnolīgumu,

– ņemot vērā 2004. gada 18. novembra Rezolūciju par jaunās Komisijas ievēlēšanu3,

– ņemot vērā Reglamenta 45., 98. un 99. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0179/2005),

tā kā

A. komisāru amata kandidātu noklausīšanās Parlamentā, kura pirmo reizi notika 1994. gadā un 
kurā kopš tā laika ieviesti aizvien jauni uzlabojumi, ir ieguvusi leģitimitāti, ko pilnībā atzīst ne 
tikai Parlaments un Komisija, bet arī Padome un dalībvalstis;

B. apstiprināšanas process Parlamentā, kurš ir atklāts, taisnīgs un konsekvents un kurā katrs 
komisāra amata kandidāts atklāj Parlamentam visu svarīgāko informāciju, būtiski palielina 
Komisijas demokrātisko atbildību;

C. plānots, ka Konstitūcija stāsies spēkā 2006. gada 1. novembrī;

D. ņemot vērā gūto pieredzi, un paredzamās konstitucionālās reformas nolūkā ir vēlams pārskatīt 
procesu, kādā Parlaments apstiprina Komisiju;

1. pieņem še turpmāk uzskaitītos principus, kritērijus un kārtību attiecībā uz piekrišanas balsojumu 
par komisāru sastāvu kopumā.

Vērtēšanas kritēriji

a) Saskaņā ar Konstitucionālā līguma I-26. panta 4. punktu Parlaments vērtē izraudzītos 
komisāru amata kandidātus, ņemot vērā viņu vispārējo kompetenci, uzticību Eiropai un 

                                               
1 Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Nicas Līguma Protokola par Eiropas Savienības paplašināšanos 4. pantu, 

kas savukārt grozīts ar 2003. gada Pievienošanās akta 45. pantu. 
2 OV L 278, 8.10.1976.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2004)0063
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neapšaubāmu neatkarību. Parlaments vērtē kandidātu zināšanas attiecīgajā jomā un 
sazināšanās prasmes;

b) Parlaments pievērš īpašu uzmanību dzimumu līdzsvaram. Parlaments var izteikt viedokli 
par Komisijas priekšsēdētāja veikto pienākumu sadali attiecīgajiem komisāru amata 
kandidātiem;

c) Parlaments var pieprasīt jebkādu informāciju, kas ir būtiska lēmuma pieņemšanai par 
kandidātu piemērotību amatam. Parlaments sagaida, ka kandidāti tam atklās visu 
informāciju attiecībā uz savām finansiālajām interesēm;

Noklausīšanās

d) katru izraudzīto komisāra amata kandidātu aicina uz atsevišķu trīs stundu noklausīšanos 
attiecīgajā Parlamenta komitejā vai komitejās. Noklausīšanās ir atklāta; 

e) noklausīšanos organizē kopā ar Priekšsēdētāju konferenci un Komiteju priekšsēdētāju 
konferenci. Veic attiecīgus pasākumus, lai apvienotu tās komitejas, kuru atbildības joma ir 
viena komisāra pārziņā. Šajā sakarā ir iespējami trīs varianti:

– ja komisāra amata kandidāta atbildības joma sakrīt ar tikai vienas parlamentārās 
komitejas atbildības jomu, kandidātu noklausās tikai šī minētā komiteja;

– ja komisāra amata kandidāta atbildības joma vairāk vai mazāk vienādā mērā sakrīt ar 
vairāku parlamentāro komiteju atbildības jomu, kandidātu kopīgi noklausās abas 
minētās komitejas;

– ja komisāra amata kandidāta atbildības joma pārsvarā sakrīt ar vienas parlamentārās 
komitejas atbildības jomu un tikai nelielā mērā ar citu parlamentāro komiteju atbildības 
jomu, kandidātu noklausās komiteja, kas ir vislielākā mērā atbildīga par attiecīgo jomu, 
un tā uzaicina attiecīgās citas(-u) komitejas(-u) pārstāvjus apmeklēt noklausīšanos.

Ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju apspriežas par šajā sakarā veicamajiem pasākumiem;

f) parlamentārās komitejas savlaicīgi pirms noklausīšanās iesniedz komisāru amata 
kandidātiem rakstiskus jautājumus. Katra atbildīgā parlamentārā komiteja iesniedz ne 
vairāk kā piecus jautājumus pēc būtības;

g) noklausīšanās notiek tādos apstākļos un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, lai kandidātiem 
būtu vienādas un taisnīgas iespējas iepazīstināt ar sevi un saviem uzskatiem; 

h) komisāru amata kandidātus aicina noklausīšanos atklāt ar mutisku paziņojumu, kas neilgst 
vairāk kā divdesmit minūtes. Noklausīšanās procesā jāveido daudzpusējs komisāra amata 
kandidātu un Parlamenta deputātu politiskais dialogs. Pirms noklausīšanās sanāksmes 
beigām komisāra amata kandidātiem jāļauj teikt īsa noslēguma runa; 

Novērtējums

i) noklausīšanās videoieraksts jādara pieejams sabiedrībai divdesmit četrās stundās; 

j) pēc noklausīšanās komitejas nekavējoties satiekas, lai vienotos par katra atsevišķa 
komisāra amata kandidāta novērtējumu. Šīs sanāksmes notiek aiz slēgtām durvīm. 
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Komitejām ir lūgts paziņot, vai attiecīgie komisāra amata kandidāti ir atbilstoši kvalificēti, 
lai, pirmkārt, ieņemtu komisāra amatu un, otrkārt, pildītu komisāra amata pienākumus 
jomā, kurai tie izraudzīti. Ja komiteja nespēj panākt vienošanos par abiem minētajiem 
kritērijiem, tās priekšsēdētājs liek šos divus jautājumus uz balsošanu. Novērtējuma 
ziņojumus dara zināmus atklātībai un nolasa Priekšsēdētāju konferences un Komiteju 
priekšsēdētāju konferences apvienotajā sanāksmē, kas notiek aiz slēgtām durvīm. Pēc 
viedokļu apmaiņas un, ja vien sanāksmē nenolemj pieprasīt papildu informāciju, 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju priekšsēdētāju konference pasludina noklausīšanos 
par slēgtu;

k) ievēlētais Komisijas priekšsēdētājs Parlamenta sēdē iepazīstina ar visu komisāru sastāvu. 
Pēc uzstāšanās sekos debates. Lai noslēgtu debates, jebkura politiskā grupa vai vismaz 
trīsdesmit septiņi Parlamenta deputāti var iesniegt apspriešanai rezolūcijas priekšlikumu. 
Pēc balsošanas par rezolūcijas priekšlikumu Parlaments balso par to, vai dot piekrišanu 
priekšsēdētāja, ārlietu ministra un citu Komisijas locekļu kopējai iecelšanai amatā. 
Parlaments pieņem lēmumu ar balsu vairākumu, balsojot pēc saraksta. Parlaments var 
atlikt balsošanu līdz nākamajai sēdei;

2. pieņem turpmāk uzskaitītos pasākumus, ja Komisijas pilnvaru laikā mainās tās sastāvs vai 
atbildības jomu sadalījums:

a) Jja sakarā ar komisāra atkāpšanos no amata, piespiedu demisiju vai nāvi ir jāaizpilda kāda 
vakance, Parlaments saskaņā ar Konstitūcijā paredzēto apspriežu procesu nekavējoties 
aicina attiecīgā komisāra amata kandidātu piedalīties noklausīšanās sēdē saskaņā ar tādiem 
pašiem nosacījumiem, kādi minēti 1. punktā,

b) pievienojoties jaunām dalībvalstīm, Parlaments aicina to izraudzītos komisāra amata 
kandidātus piedalīties noklausīšanās procesā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi 
minēti 1. punktā,

c) ja ir būtiskas izmaiņas komisāru atbildības jomu sadalījumā, tos komisārus, kurus šīs 
izmaiņas skar, pirms jauno amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas aicina uz 
noklausīšanos attiecīgās parlamentārās komitejas;

3. atgādina, ka pasākumi attiecīgo konsultāciju veikšanai, pirms Eiropadome iepazīstina 
Parlamentu ar Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu, ir jāparedz savlaicīgi, Parlamentam un 
Eiropadomei savstarpēji vienojoties; nolūkā veicināt šīs konsultācijas un kopumā komisāru 
sastāva apstiprināšanas procesu, lūdz Padomi pārcelt nākamās Parlamenta vēlēšanas no 
2009. gada jūnija uz maiju;

4. uzdod priekšsēdētājam nodot šo rezolūciju par Reglamentu atbildīgajai komitejai, lai varētu 
ierosināt attiecīgus Reglamenta grozījumus, pirms Konstitūcija stājas spēkā;

5. uzdod priekšsēdētājam nodot šo rezolūciju Komisijai, Eiropadomei un Ministru Padomei.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 16. maija rezolūcija par likumdevēja vēl neizlemto tiesību 
aktu priekšlikumu izvērtēšanas rezultātu (2005/2214(INI)) — Sylvia-Yvonne Kaufmann 
ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 27. septembra paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam 
par likumdevēja vēl neizlemto tiesību aktu priekšlikumu izvērtēšanas rezultātu 
(KOM(2005)0462),

– ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētāja 2006. gada 23. janvāra vēstuli1 Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājam,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2006. gada 8. marta vēstuli  Parlamenta 
priekšsēdētājam,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu 
(A6-0143/2006),

tā kā

A. Komisija augstāk minētajā paziņojumā darīja zināmu savu nodomu atsaukt 68 priekšlikumus, 
kurus tā uzskata par neatbilstošiem Lisabonas stratēģijas mērķiem un labāka regulējuma 
principiem, turpretim citi priekšlikumi tiks pārskatīti, lai izvērtētu to ietekmi uz tautsaimniecību, 
un vajadzības gadījumā tiks grozīti;

B. vēstulē, kuru Parlamenta priekšsēdētājs nosūtīja Komisijas priekšsēdētājam pēc tam, kad 
iepriekšminētais paziņojums bija izvērtēts parlamenta komitejās, kopumā tiek atzinīgi vērtētas 
Komisijas ieceres, tomēr tiek īpaši pieprasīts, lai Komisija neatsauc vairākus no šiem 
priekšlikumiem, kā arī ir izteikti iebildumi pret dažu citu priekšlikumu iespējamo grozīšanu;

C. atbildes vēstulē Parlamenta priekšsēdētājam Komisijas priekšsēdētājs konstatē, ka Komisija ir 
pienācīgi ņēmusi vērā Parlamenta nostāju, pirms tā pieņēma savu galīgo nostāju, un norāda 
konkrētus iemeslus, pamatojoties uz kuriem Komisija neņēma vērā dažas Parlamenta prasības, 
kā arī norāda iespējamās iniciatīvas, kuras Komisija plāno turpmāk īstenot, lai atbildētu uz šīm 
prasībām;

D. iepriekšminētais paziņojums sniedz lielisku iespēju rūpīgāk analizēt problēmas, kas saistītas ar 
Komisijas iecerēto likumdošanas priekšlikumu atsaukšanu vai grozīšanu;

E. ar dažiem izņēmumiem, vairumu Kopienas tiesību aktu var pieņemt, vienīgi pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu, kurai ir daļējas monopoltiesības likumdošanas iniciatīvas jomā;

F. EK līguma 250. panta 2. punktā ir noteikts: „kamēr Padome nav pieņēmusi lēmumu un turpinās 

                                               
1 Sk. Pres-A-Courrier D(2006)300689).
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Kopienas tiesību akta pieņemšanas procedūra, Komisija var jebkurā laikā grozīt savu 
priekšlikumu”;

G. lai gan vēsturisku iemeslu dēļ EK līguma 250. panta 2. punktā nav minēta Parlamenta loma, šī 
norma ir jāinterpretē saistībā ar 251. pantu attiecībā uz šā panta piemērošanu koplēmuma 
procedūrai un saistībā ar 252. pantu attiecībā uz sadarbības procedūru;

H. gadījumos, kad kopējā nostāja tiek pieņemta pēc pirmā lasījuma, EK līguma 251. panta 
2. punkta pirmās daļas trešais ievilkums ļauj Komisijai vienīgi informēt Parlamentu par savu 
nostāju un, ja Parlaments pēc tam groza kopējo nostāju, 251. panta 2. punkta trešās daļas 
c) apakšpunkts ļauj Komisijai tikai sniegt atzinumu, tādējādi ir skaidrs, ka Komisija vairs nav 
noteicēja pār saviem priekšlikumiem;

I. līgumos nekas nav teikts par to, ka Komisijai ir iespēja atsaukt likumdošanas priekšlikumu;

J. lai gan nav noteikta kārtība, kādā atsaucami likumdošanas priekšlikumi, tas nav liedzis 
Komisijai regulāri atsaukt likumdošanas priekšlikumus;

K. Parlaments, Padome un Komisija, šķiet, nav vienojušies par to, cik lielā mērā Komisija ir tiesīga 
atsaukt savus likumdošanas priekšlikumus;

L. lai gan pastāv šīs domstarpības, likumdošanas priekšlikumu atsaukšana ir Komisijas regulāra 
prakse, kas ne reizi nav bijis iemesls, lai celtu prasību Eiropas Kopienu Tiesā;

M. senāk pats Parlaments dažkārt pieprasīja, lai Komisija atsauc savus priekšlikumus;

N. 2005. gada 26. maija pamatnolīgumā1 par Parlamenta un Komisijas attiecībām ir noteikts:

– ikvienā likumdošanas procedūrā „Komisija apņemas rūpīgi iepazīties ar Parlamenta 
pieņemtajiem grozījumiem Komisijas likumdošanas priekšlikumos, lai tos ņemtu vērā 
jebkurā grozītajā priekšlikumā” (31. punkts),

– ikvienā likumdošanas procedūrā „pirms sava priekšlikuma atsaukšanas Komisija par to 
paziņo Parlamentam un Padomei” (32. punkts),

– likumdošanas procedūrās, kurās nav vajadzīga koplēmuma procedūra, Komisija apņemas 
„vajadzības gadījumā” atsaukt Parlamenta noraidītos likumdošanas priekšlikumus, kā arī 
paskaidrot iemeslus, kādēļ tā atsakās to darīt, ja nolemj uzturēt priekšlikumu spēkā 
(33. punkts);

O. uz triju iestāžu kopīgām pamatnostādnēm balstīta vienošanās par kārtību, kādā Komisija atsauc 
un vajadzības gadījumā groza likumdošanas priekšlikumus, būtu pozitīvs ieguldījums, kas 
veicina likumdošanas procedūru netraucētu norisi,

1. atzinīgi vērtē augstāk minēto Komisijas paziņojumu un uzskata, ka vairuma šajā paziņojumā 
minēto priekšlikumu atsaukšana vai grozīšana faktiski palīdzētu vienkāršot Kopienas 
likumdošanas vidi, taču pieprasa, lai Komisija pienācīgi ņem vērā iebildumus, kas saistībā ar 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0194, pielikums.
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dažiem priekšlikumiem izklāstīti Parlamenta priekšsēdētāja 2006. gada 23. janvāra vēstulē;

2. atzinīgi vērtē to, ka pirms galīgās nostājas pieņemšanas Komisija ir vēlreiz pārskatījusi savus 
priekšlikumus, ņemot vērā Parlamenta iebildumus; atzīst, ka ikreiz, kad Komisija nav pieņēmusi 
šos iebildumus, tā ir izklāstījusi šādas rīcības iemeslus un ka dažos gadījumos Komisija turklāt 
ir norādījusi iespējamās iniciatīvas, ar kuru palīdzību varētu īstenot Parlamenta vēlmes;

3. uzsver, ka turpmāk šādos gadījumos Komisijai vajadzētu izklāstīt konkrētus iemeslus katra 
priekšlikuma atsaukšanai vai grozīšanai, nevis tikai atsaukties uz vispārējiem principiem, kas 
tieši nepaskaidro, kāpēc Komisija uzskata par vajadzīgu atsaukt vai grozīt konkrēto 
priekšlikumu;

4. atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija ņem vērā Lisabonas programmas mērķus, pirms tā ierosina 
atsaukt likumdošanas priekšlikumu; taču izsaka nožēlu, ka Komisija ir atsaukusi direktīvas 
priekšlikumu par Eiropas savstarpējām sabiedrībām, kas veido vienu no galvenajiem Lisabonas 
stratēģijas elementiem; izsaka izbrīnu, ka Komisija izvirza valstu atšķirīgo tiesību aktu 
argumentu kā šķērsli Kopienas iniciatīvām; aicina šajā sakarā Komisiju līdz gada beigām uzsākt 
iniciatīvu, kas ļautu izstrādāt Eiropas savstarpējo sabiedrību un asociāciju statūtus;

5. aicina Komisiju pēc jauna sastāva apstiprināšanas nekavējoties sagatavot un iesniegt 
Parlamentam un Padomei sarakstu, norādot, kurus no iepriekšējo Komisijas sastāvu 
likumdošanas priekšlikumiem tā ir iecerējusi uzturēt spēkā;

6. aicina Komisiju savā ikgadējā likumdošanas un darba programmā iekļaut to priekšlikumu 
sarakstu, kurus tā ir iecerējusi atsaukt vai grozīt, lai ļautu Parlamentam izteikt viedokli saskaņā 
ar līgumos paredzētajām Parlamenta prerogatīvām un augstāk minētajā pamatnolīgumā noteikto 
kārtību;

7. atzīmē, ka nevienā no spēkā esošajiem līgumiem nav atrunāta iespēja Komisijai atsaukt 
likumdošanas priekšlikumu, turpretim iespēju grozīt likumdošanas priekšlikumu paredz 
princips, saskaņā ar kuru Komisija var grozīt savu priekšlikumu, kamēr turpinās Kopienas 
tiesību akta pieņemšanas procedūra, kā tas skaidri noteikts EK līguma 250. panta 2. punktā; 
atzīst, ka šis princips ir piemērojams arī koplēmuma procedūrai, kā noteikts 251. pantā, un 
sadarbības procedūrai, kā noteikts 252. pantā;

8. tomēr atzīst, ka precīzi noteiktos gadījumos Komisijas spēja atsaukt likumdošanas priekšlikumu, 
kamēr turpinās tā pieņemšanas procedūra,

– izriet no Komisijas tiesībām uz likumdošanas iniciatīvu un ir loģisks papildinājums spējai 
grozīt priekšlikumu,

– var palīdzēt stiprināt Komisijas lomu likumdošanas procesā, un

– to var uzskatīt par pozitīvu elementu, kas nodrošina, lai Kopienas tiesību akta pieņemšanas 
procedūru un iestāžu savstarpējā dialoga mērķis ir veicināt „Kopienas intereses”;

9. tomēr apgalvo, ka šī iespēja ir jāapsver, ņemot vērā dažādo iestāžu prerogatīvas likumdošanas 
procesā, kā noteikts līgumos, un saskaņā ar iestāžu lojālas savstarpējās sadarbības principu;

10. uzsver, ka iespējas atsaukt vai grozīt likumdošanas priekšlikumu nedrīkst mainīt nevienas 
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iestādes lomu likumdošanas procesā tā, lai apdraudētu iestāžu līdzsvaru, un ka iespēja atsaukt 
likumdošanas priekšlikumu nenozīmē, ka tiek atzītas Komisijas zināmas „veto tiesības”;

11. uzsver, ka likumdošanas priekšlikumu atsaukšanai vai grozīšanai ir jāpiemēro tie paši vispārējie 
principi, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedz priekšlikumus, proti, ir jāņem vērā Kopienas 
intereses un šādai rīcībai ir jābūt pienācīgi pamatotai;

12. neskarot Eiropas Kopienu Tiesas kompetenci noteikt līgumos iestādēm piešķirto prerogatīvu 
precīzu jomu un robežas, uzskata — ja iestādes definētu kopīgas pamatnostādnes, saskaņā ar 
kurām Komisija atsauc vai groza likumdošanas priekšlikumus un kuras papildina attiecīgos 
principus, kas jau ir noteikti Pamatnolīgumā par Parlamenta un Komisijas attiecībām un Iestāžu 
nolīgumā par tiesību aktu labāku izstrādi, tas būtu atzinīgi vērtējams solis, lai veicinātu 
likumdošanas procesa norisi un iestāžu savstarpējo dialogu;

13. ierosina izskatīt šādas pamatnostādnes kārtībai, kādā Komisija atsauc un groza likumdošanas 
priekšlikumus:

a) Komisija principā var atsaukt vai grozīt likumdošanas priekšlikumu jebkurā brīdī, kamēr 
turpinās šā priekšlikuma pieņemšanas procedūra, ja vien Padome nav pieņēmusi lēmumu. 
Tas nozīmē, ka koplēmuma procedūrā un sadarbības procedūrā Komisija to vairs nevar 
darīt pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi kopējo nostāju, ja vien, pieņemot lēmumu par 
kopējo nostāju, Padome nav pārsniegusi pilnvaras grozīt Komisijas priekšlikumu, kā 
rezultātā lēmums faktiski ir pielīdzināms pašas Padomes likumdošanas iniciatīvai, kas 
Līgumā nav paredzēta;

b) ja Parlaments ir noraidījis likumdošanas priekšlikumu vai ir ierosinājis tajā izdarīt būtiskus 
grozījumus vai ja Parlaments kā citādi ir pieprasījis, lai Komisija atsauc vai būtiski groza 
likumdošanas priekšlikumu, Komisija to pienācīgi apsver. Ja svarīgu iemeslu dēļ Komisija 
nolemj neņemt vērā Parlamenta pausto nostāju, tā paskaidro šāda lēmuma iemeslus, 
sniedzot Parlamentam paziņojumu;

c) ja Komisija ir iecerējusi atsaukt vai grozīt likumdošanas priekšlikumu pēc pašas iniciatīvas, 
tā šo nodomu vispirms dara zināmu Parlamentam. Šo paziņojumu sniedz savlaicīgi, 
nodrošinot Parlamentam iespēju izteikt savu viedokli šajā jautājumā, un paziņojumā skaidri 
izklāsta iemeslus, kādēļ Komisija uzskata par vajadzīgu atsaukt vai grozīt konkrēto 
priekšlikumu. Komisija pienācīgi apsver Parlamenta viedokli. Ja svarīgu iemeslu dēļ 
Komisija nolemj atsaukt vai grozīt savu priekšlikumu pretēji Parlamenta gribai, tā 
paskaidro šāda lēmuma iemeslus, sniedzot Parlamentam paziņojumu;

14. uzsver — tas, cik lielā mērā Komisija ņem vērā Parlamenta viedokli par likumdošanas 
priekšlikumu atsaukšanu vai grozīšanu, ir šo divu iestāžu stabilas sadarbības pamatā esošās 
politiskās uzticības būtisks elements;

15. uzskata — ja Komisija atsauktu vai būtiski grozītu likumdošanas priekšlikumu, ietekmējot 
Parlamenta likumdevēja prerogatīvas, jautājumu vajadzētu nodot izskatīšanai attiecīgajās 
Parlamenta politiskajās institūcijās; turklāt uzskata — ja Komisija atsauktu likumdošanas 
priekšlikumu, ietekmējot abu likumdevēju iestāžu prerogatīvas, abas likumdevējas iestādes 
varētu uzskatīt, ka šī atsaukšana nav spēkā, un turpināt līgumos paredzēto procedūru līdz 
konkrētā tiesību akta pieņemšanai;
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16. uzskata — ja likumdošanas priekšlikums ir sagatavots saskaņā ar Līguma 138. pantu, Komisijai 
savlaicīgi jāinformē Eiropas Savienības darba devēji un darba ņēmēji par savu nodomu atsaukt
vai būtiski grozīt likumdošanas priekšlikumu;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 22. maija lēmums par Kopīgās deklarācijas noslēgšanu par 
koplēmuma procedūras piemērošanas noteikumiem (2005/2125(ACI)) — Jo Leinen ziņojums

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 251. pantu,

 ņemot vērā tā 1999. gada 5. maija rezolūciju par Kopīgo deklarāciju par jaunās koplēmuma 
procedūras piemērošanas noteikumiem1,

 ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 8. marta lēmumu,

 ņemot vērā pārskatīto Kopīgās deklarācijas projektu par koplēmuma procedūras piemērošanas 
noteikumiem (turpmāk tekstā – „pārskatītā deklarācija”),

 ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu un Reglamenta VI pielikuma XVIII punkta 
4. apakšpunktu,

 ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0142/2007),

A. tā kā koplēmuma procedūras nemitīgā piemērošanas jomas paplašināšana palielina tās nozīmi 
ES tiesību aktu izstrādes procesā un rada izmaiņas iestāžu – Parlamenta, Padomes un Komisijas 
– attiecībās;

B. tā kā Parlaments, Padome un Komisija ir centušās padarīt ES tiesību aktu izstrādi 
pārredzamāku, saskaņotāku, efektīvāku un demokrātiskāku;

C. tā kā lai gan 1999. gada Kopīgā deklarācija par koplēmuma procedūras piemērošanas 
noteikumiem ir apliecinājusi savu noderīgumu, dažu praktisku risinājumu piemērošana laika 
gaitā ir norādījusi uz nepieciešamību to grozīt;

D. tā kā vairākas Eiropas Savienības paplašināšanās kārtas ir radījušas problēmas, kas ietekmē gan 
procedūru vienkāršošanu, gan resursu optimizāciju;

E. tā kā pārskatītā deklarācija atbilst šīm cerībām un ļauj veidot iestāžu turpmāko sadarbību 
konstruktīvi un elastīgi;

F. tā kā iestāžu nolīgumiem un pamatnolīgumiem ir svarīga nozīme un tā kā tāpēc ir būtiski 
apkopot visus spēkā esošos nolīgumus un publicēt tos kā Parlamenta Reglamenta pielikumu, lai 
nodrošinātu piekļuvi šiem nolīgumiem un garantētu pārskatāmību,

1. atkārtoti apstiprina apņemšanos ievērot pārskatāmības, atbildības un efektivitātes principus un 
uzsver nepieciešamību pievērst uzmanību ES tiesību aktu izstrādes procesa vienkāršošanai, 
vienlaikus ievērojot Eiropas Savienības tiesisko kārtību;

2. atzinīgi vērtē pārskatīto deklarāciju, kurā ir uzlabota gan 1999. gada deklarācijas struktūra, tās 
gan saturs, pievienojot virkni svarīgu noteikumu, kas saskaņo ar pašreizējām paraugpraksēm 

                                               
1 OV C 279, 1.10.1999., 229. lpp.
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dokumentu, kura mērķis ir stiprināt sadarbību starp trim iestādēm, lai uzlabotu ES likumdošanas 
efektivitāti un kvalitāti;

3. vēlas, lai Parlaments izstrādātu metodi, ar kuru saskaņotu parlamentāro komiteju praksi trialogu 
laikā, paredzot konkrētus noteikumus par parlamentāro delegāciju sastāvu un pienākumu ievērot 
ar darbu saistītu konfidencialitāti;

4. jo īpaši atzinīgi vērtē šādus pārskatītās deklarācijas uzlabojumus:

a) jaunos noteikumus par Padomes prezidentūras pārstāvju piedalīšanos parlamentāro 
komiteju sanāksmēs un par informācijas pieprasījumiem attiecībā uz Padomes nostāju, kas 
kopīgi nodrošina virzību uz mērķi uzlabot dialogu starp šīm divām likumdevējām 
iestādēm,

b) tādas prakses atzīšanu, kurā neoficiālu iestāžu sarunu laikā panāktas vienošanās galīgo 
redakciju izstrādā ar vēstuļu apmaiņas palīdzību,

c) apstiprinājumu principam, ka, veicot juridisko un valodas redakciju, Parlamenta un 
Padomes dienesti sadarbojas kā vienlīdzīgi partneri,

d) vienošanos pēc iespējas organizēt svarīgu saskaņotu dokumentu parakstīšanu kopīgā 
ceremonijā, klātesot plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kā arī organizēt kopīgus 
paziņojumus presei un konferences, lai informētu par paveiktā darba sekmīgu iznākumu;

5. ir pārliecināts, ka pārskatītā deklarācija vēl vairāk palielinās koplēmuma procedūrā veiktā 
likumdošanas darba pārredzamību un atbildību;

6. apstiprina pārskatīto deklarāciju, kas ir pievienota šim lēmumam kā pielikums, un nolemj 
pievienot pārskatīto deklarācija tā Reglamentam;  aicina publicēt pārskatīto deklarāciju Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un tā pielikumu Padomei un Komisijai.
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PIELIKUMS
EIROPAS PARLAMENTS

PADOME

KOMISIJA

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR KOPLĒMUMA PROCEDŪRAS PRAKTISKAJIEM ASPEKTIEM 
(EK LĪGUMA 251. PANTS)

VISPĀRĪGI PRINCIPI

1. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija (turpmāk tekstā "iestādes") atzīmē, ka sevi ir 
attaisnojusi pašreizējā prakse risināt sarunas starp Padomes prezidentvalsti, Komisiju, attiecīgo 
Eiropas Parlamenta komiteju priekšsēdētājiem un/vai referentiem un starp Samierināšanas 
komitejas līdzpriekšsēdētājiem.

2. Iestādes apstiprina, ka šī prakse, kas ir izveidojusies visās koplēmuma procedūras stadijās, ir 
jāatbalsta arī turpmāk. Iestādes apņemas izvērtēt savas darba metodes, lai vēl efektīvāk izmantotu 
visas ar EK līgumu izveidotās koplēmuma procedūras piedāvātās iespējas.

3. Šī kopīgā deklarācija precizē šīs darba metodes un to izmantošanas praktiskos aspektus. Tā 
papildina Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu1 un jo īpaši tā noteikumus par 
koplēmuma procedūru. Iestādes apņemas pilnībā ievērot šādas saistības saskaņā ar pārredzamības, 
atbildīguma un efektivitātes principiem. Šajā ziņā iestādēm būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
vienkāršošanas priekšlikumu virzības veicināšanai, vienlaikus ievērojot acquis communautaire.

4. Iestādes sadarbojas labā ticībā visas procedūras laikā, lai saskaņotu savas pozīcijas, ciktāl tas 
iespējams, un tādējādi vajadzības gadījumā sagatavotu pamatu attiecīgā tiesību akta pieņemšanai 
agrīnā procedūras stadijā.

5. Paturot prātā šo mērķi, tās sadarbojas, izmantojot attiecīgus starpiestāžu kontaktus, lai uzraudzītu
darba gaitu un analizētu visās koplēmuma procedūras stadijās sasniegto konverģences līmeni.

6. Atbilstīgi saviem iekšējiem reglamentiem iestādes apņemas regulāri apmainīties ar informāciju 
par koplēmuma dokumentu virzību. Lai veicinātu procesa saskaņotu un efektīvu norisi, tās, cik vien 
iespējams, pielāgo savus darba grafikus. Tādēļ tās centīsies izveidot orientējošu grafiku dažādām 
stadijām līdz tiesību aktu priekšlikumu galīgai pieņemšanai, vienlaikus pilnībā ievērojot lēmumu 
pieņemšanas procesa politisko raksturu.

7. Iestāžu sadarbība koplēmuma procedūras gaitā, bieži notiek kā trīspusējas sanāksmes ("trialogs"). 

                                               
1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
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Šī trialoga sistēma ir izrādījusies dzīvotspējīga un elastīga, ievērojami palielinot iespēju panākt 
vienošanos pirmā un otrā lasījuma stadijā, kā arī palīdzot sagatavot Samierināšanas komitejas 
darbu.

8. Šādi trialogi parasti ir neoficiāli. Atkarībā no paredzamās diskusijas rakstura tie var notikt 
jebkurā procedūras stadijā, un ar dažādu pārstāvības līmeni. Atbilstīgi savam reglamentam katra 
iestāde izvirzīs pārstāvjus katrai sanāksmei, noteiks savas pilnvaras sarunās un laikus informēs 
pārējās iestādes par sanāksmju praktiskajiem aspektiem.

9. Ja vien iespējams, visiem sanāksmes dalībniekiem jau iepriekš izplata jebkuru kompromisa teksta 
projektu, kas iesniegts apspriedei nākamajā sanāksmē. Lai palielinātu pārredzamību, Eiropas 
Parlamentā un Padomē rīkoto trialogu izziņo, ja tas iespējams.

10. Padomes prezidentvalsts centīsies apmeklēt Parlamenta komiteju sanāksmes. Tā rūpīgi izskatīs 
jebkuru saņemto pieprasījumu attiecīgos gadījumos sniegt informāciju par Padomes nostāju. 

PIRMAIS LASĪJUMS

11. Iestādes visos procedūras posmos sadarbojas labā ticībā, pēc iespējas saskaņojot pozīcijas, lai 
kad vien tas iespējams, tiesību aktus varētu pieņemt pirmajā lasījumā.

Vienošanās Eiropas Parlamentā pirmā lasījuma stadijā

12. Iestādes uztur atbilstīgus kontaktus, lai veicinātu procedūras norisi pirmajā lasījumā. 

13. Komisija veicina šādu kontaktu uzturēšanu un konstruktīvi izmanto savas iniciatīvas tiesības, lai 
saskaņotu Eiropas Parlamenta un Padomes nostājas, pienācīgi ievērojot līdzsvaru starp iestādēm un 
Līgumā noteikto Komisijas lomu.

14. Ja vienošanos panāk neoficiālās sarunās trialoga gaitā, Pastāvīgo pārstāvju komitejas (Coreper) 
priekšsēdētājs nosūta vēstuli attiecīgās Parlamenta komitejas priekšsēdētājam, kurā Komisijas 
priekšlikuma grozījumu formā izklāstīts panāktās vienošanās saturs pēc būtības. Šajā vēstulē 
Padome norāda uz tās gatavību pēc juridiski-lingvistiskās pārbaudes pieņemt šo rezultātu, ja to ar 
balsojumu apstiprina plenārsēdē. Šīs vēstules kopiju nosūta Komisijai.

15. Šajā kontekstā, ja ir sagaidāms, ka dokumentus noteikti pieņems pirmajā lasījumā, informācija 
par nodomu panākt vienošanos būtu jādara pieejama tik agri, cik vien iespējams.

Vienošanās Padomes kopējās nostājas stadijā

16. Ja Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā neizdodas panākt vienošanos, var turpināt kontaktu 
uzturēšanu, lai varētu panākt vienošanos kopējās nostājas stadijā.

17. Komisija veicina šādu kontaktu uzturēšanu un konstruktīvi izmanto iniciatīvas tiesības, lai 
saskaņotu Eiropas Parlamenta un Padomes nostājas, ievērojot līdzsvaru starp iestādēm un Līgumā 
noteikto Komisijas lomu.
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18. Ja šajā stadijā ir panākta vienošanās, attiecīgās Parlamenta komitejas priekšsēdētājs vēstulē 
Coreper priekšsēdētājam iekļauj ieteikumu plenārsēdē apstiprināt Padomes pieņemto kopējo 
nostāju bez grozījumiem, ar nosacījumu, ka Padome apstiprina šo kopējo nostāju, un pēc juridiski-
lingvistiskās pārbaudes. Šīs vēstules kopiju nosūta Komisijai.

OTRAIS LASĪJUMS

19. Paskaidrojuma paziņojumā Padome pēc iespējas nepārprotami izskaidro iemeslus, kuru dēļ tā 
pieņēmusi kopējo nostāju. Otrajā lasījumā Eiropas Parlaments, cik vien iespējams, ņem vērā gan šos 
iemeslus, gan Komisijas nostāju.

20. Lai nodrošinātu, ka otrajā lasījumā likumdošanas procedūra noris pēc iespējas efektīvāk, pirms 
kopējās nostājas nosūtīšanas Padome, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu un Komisiju, cenšas 
noskaidrot tās nosūtīšanai piemērotāko datumu.

Vienošanās Eiropas Parlamentā otrā lasījuma stadijā

21. Lai labāk izprastu attiecīgās nostājas un līdz ar to panāktu pēc iespējas ātrāku likumdošanas 
procedūras pabeigšanu, turpinās uzturēt atbilstīgus kontaktus, tiklīdz Padomes kopējā nostāja ir 
iesniegta Eiropas Parlamentam.

22. Komisija veicina šādu kontaktu uzturēšanu un sniedz atzinumu, lai saskaņotu Eiropas 
Parlamenta un Padomes nostājas, pienācīgi ievērojot līdzsvaru starp iestādēm un Līgumā noteikto 
Komisijas lomu.

23. Ja vienošanos panāk neoficiālās sarunās trialoga gaitā, Coreper priekšsēdētājs nosūta vēstuli 
attiecīgās Parlamenta komitejas priekšsēdētājam, kurā Padomes kopējās nostājas grozījumu formā 
izklāstīts vienošanās saturs pēc būtības. Šajā vēstulē Padome norāda uz gatavību pēc juridiski-
lingvistiskās pārbaudes pieņemt minēto rezultātu, ja to ar balsojumu apstiprina plenārsēdē. Šīs 
vēstules kopiju nosūta Komisijai.

SAMIERINĀŠANA

24. Ja kļūst skaidrs, ka Padome nepieņems visus Eiropas Parlamenta otrajā lasījumā izdarītos 
grozījumus, un tad, kad Padome ir gatava paziņot savu nostāju, organizēs pirmo trialogu. Atbilstīgi 
savam reglamentam katra iestāde izvirzīs tās pārstāvjus katrai sanāksmei un noteiks savas pilnvaras 
sarunās. Komisija pēc iespējas agrīnā stadijā darīs abām delegācijām zināmus tās nodomus attiecībā 
uz savu atzinumu par Eiropas Parlamenta otrā lasījuma grozījumiem.

25. Trialogi notiek visas samierināšanas procedūras laikā ar mērķi atrisināt atlikušos problemātiskos 
jautājumus un sagatavot pamatu vienošanās panākšanai Samierināšanas komitejā. Trialogu 
rezultātus apspriež un, ja iespējams, apstiprina attiecīgo iestāžu sanāksmēs.

26. Samierināšanas komiteju sasauc Padomes priekšsēdētājs, saņemot Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja piekrišanu un pienācīgi ievērojot Līguma noteikumus.
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27. Komisija piedalās samierināšanas procedūrā un uzņemas visas iniciatīvas, kas nepieciešamas, 
lai saskaņotu Eiropas Parlamenta un Padomes nostājas. Viena no šādām iniciatīvām var būt 
kompromisa tekstu projekti, kuros ņemtas vērā Eiropas Parlamenta un Padomes nostājas un 
pienācīgi ņemta vērā Līgumā noteiktā Komisijas loma.

28. Samierināšanas komiteju kopīgi vada Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Padomes 
priekšsēdētājs. Komitejas sanāksmes pārmaiņus vada katrs līdzpriekšsēdētājs.

29. Līdzpriekšsēdētāji kopīgi nosaka Samierināšanas komitejas sanāksmju datumus un darba 
kārtības, lai nodrošinātu Samierināšanas komitejas efektīvu darbību visās koplēmuma procedūras 
stadijās. Paredzētos sanāksmju datumus apspriež ar Komisiju. Eiropas Parlaments un Padome 
nosaka orientējošus samierināšanas sanāksmju datumus un paziņo tos Komisijai.

30. Jebkuras Samierināšanas komitejas sanāksmes darba kārtībā līdzpriekšsēdētāji var iekļaut 
vairākus dokumentus. Papildus galvenajam jautājumam, par kuru vēl nav panākta vienošanās, („B 
jautājums”) var atklāt un/vai slēgt samierināšanas procedūras par citiem jautājumiem („A 
jautājumi”), tos neapspriežot. 

31. Ievērojot Līguma noteikumus par termiņiem, Eiropas Parlaments un Padome pēc iespējas ņem 
vērā darba plānošanas prasības, jo īpaši prasības, kas ir saistītas ar pārtraukumiem iestāžu darbā un 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Jebkurā gadījumā darba pārtraukums ir tik īss, cik vien iespējams.

32. Lai vienlīdzīgi izmantotu iestāžu infrastruktūru, tostarp mutiskās tulkošanas infrastruktūru, 
Samierināšanas komitejas sanāksmes pārmaiņus notiek Eiropas Parlamenta un Padomes telpās.

33. Samierināšanas komitejas rīcībā ir jābūt Komisijas priekšlikumam, Padomes kopējai nostājai un 
Komisijas atzinumam par to, Eiropas Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem un Komisijas 
atzinumam par tiem, un Eiropas Parlamenta un Padomes delegāciju kopīgajam darba dokumentam. 
Šim darba dokumentam ir jābūt tādam, kas ļauj tā lietotājiem noteikt problemātiskos jautājumus un 
uz tiem efektīvi atsaukties. Komisija sniedz tās atzinumu trīs nedēļās pēc Eiropas Parlamenta 
balsojuma rezultātu oficiālas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz samierināšanas procedūras sākumam.

34. Līdzpriekšsēdētāji var iesniegt tekstus apstiprināšanai Samierināšanas komitejā.

35. Vienošanos par kopīgo dokumentu panāk Samierināšanas komitejas sanāksmē vai vēlāk 
līdzpriekšsēdētāju sarakstē. Šādu vēstuļu kopijas nosūta Komisijai.

36. Ja Samierināšanas komiteja panāk vienošanos par kopīgo dokumentu, pēc galīgās juridiski-
lingvistiskās pārbaudes to iesniedz līdzpriekšsēdētājiem oficiālai apstiprināšanai. Taču izņēmuma 
gadījumos, lai ievērotu termiņus, līdzpriekšsēdētājiem apstiprināšanai var iesniegt kopīgā 
dokumenta projektu.

37. Apstiprināto tekstu līdzpriekšsēdētāji ar kopīgi parakstītu vēstuli nosūta Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājam un Padomes priekšsēdētājam. Ja Samierināšanas komiteja nespēj vienoties par 
kopīgo dokumentu, līdzpriekšsēdētāji ar kopīgi parakstītu vēstuli par to informē Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāju. Šīs vēstules uzskata par oficiālu protokolu. Šādu vēstuļu 
kopijas nosūta Komisijai informācijai. Samierināšanas procedūrā izmantotie darba dokumenti būs 
pieejami katras iestādes kancelejā pēc procedūras noslēgšanas.
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38. Eiropas Parlamenta Sekretariāts un Padomes Ģenerālsekretariāts, sadarbojoties ar Komisijas 
Ģenerālsekretariātu, kopīgi darbojas kā Samierināšanas komitejas sekretariāts.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

39. Ja Eiropas Parlaments vai Padome uzskata, ka ir nepieciešams pagarināt Līguma 251. pantā 
minētos termiņus, tās attiecīgi informē otras iestādes priekšsēdētāju un Komisiju.

40. Ja vienošanās ir panākta pirmajā vai otrajā lasījumā vai samierināšanas procedūras laikā, teksta, 
par kuru panākta vienošanās, galīgo redakciju ciešā sadarbībā un savstarpēji vienojoties sagatavo 
Eiropas Parlamenta un Padomes juristu-lingvistu dienesti.

41. Tekstos, par kuriem panākta vienošanās, nedrīkst izdarīt izmaiņas bez Eiropas Parlamenta un 
Padomes attiecīga līmeņa nepārprotamas piekrišanas. 

42. Teksta galīgās redakcijas sagatavošanu veic, pienācīgi ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes dažādās procedūras un jo īpaši ņemot vērā iekšējo procedūru noslēgšanas termiņus. 
Iestādes apņemas laiku, kas paredzēts tiesību aktu galīgajai juridiski-lingvistiskai pārbaudei, 
neizmantot tam, lai atsāktu diskusijas par jautājumiem pēc būtības.

43. Eiropas Parlaments un Padome vienojas par abu iestāžu kopīgi sagatavoto tekstu iesniegšanu. 

44. Ciktāl tas iespējams, iestādes apņemas izmantot savstarpēji pieņemamus standarta noteikumus, 
ko iekļauj saskaņā ar koplēmuma procedūru pieņemtajos tiesību aktos, jo īpaši attiecībā uz 
noteikumiem par ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (atbilstīgi "komitoloģijas" lēmumam1), 
tiesību aktu stāšanos spēkā, transponēšanu un piemērošanu un Komisijas iniciatīvas tiesību 
ievērošanu.

45. Iestādes centīsies rīkot kopīgas preses konferences, kurās paziņo par likumdošanas procesa 
sekmīgu rezultātu pirmajā vai otrajā lasījumā vai samierināšanas gaitā. Tās centīsies izplatīt arī 
kopīgus paziņojumus presei.

46. Pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar koplēmuma procedūru ir pieņēmuši 
tiesību aktu, tā tekstu iesniedz parakstīšanai Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam un Padomes 
priekšsēdētājam, kā arī šo iestāžu ģenerālsekretāriem.

47. Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji saņem parakstīšanai sagatavoto tekstu viņu 
attiecīgajās valodās un, ja vien tas iespējams, to paraksta kopīgā ceremonijā, ko katru mēnesi rīko, 
lai plašsaziņas līdzekļu klātbūtnē parakstītu svarīgus tiesību aktus.

48. Kopīgi parakstīto tekstu nosūta publicēšanai "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". Tiesību 
aktu parasti publicē divos mēnešos pēc tā pieņemšanas Eiropas Parlamentā un Padomē.

                                               
1 Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 
2006/512/EK (OV L 200, 27.7.2006., 11. lpp.).
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49. Ja viena no iestādēm tekstā (vai kādā no valodu versijām) konstatē pārrakstīšanās vai 
nepārprotamu kļūdu, tā nekavējoties paziņo par to pārējām iestādēm. Ja kļūda konstatēta tiesību 
aktā, kas vēl nav pieņemts ne Eiropas Parlamentā, ne Padomē, Eiropas Parlamenta un Padomes 
juristu-lingvistu dienesti ciešā sadarbībā sagatavo nepieciešamo kļūdu labojumu. Ja kļūda 
konstatēta tiesību aktā, ko jau pieņēmusi viena iestāde vai abas iestādes, neatkarīgi no tā, vai teksts 
jau ir publicēts, Eiropas Parlaments un Padome, kopīgi vienojoties, pieņem saskaņā ar to 
attiecīgajām procedūrām sagatavotu kļūdu labojumu.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 17. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikuma projektu 
Padomes (datums) lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (2002/0298(CNS)) — Richard Corbett 
ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un it īpaši tā 202. panta trešo ievilkumu,

– ņemot vērā Līguma par Konstitūciju Eiropai I-36. pantu1,

– ņemot vērā Padomes projektu (10126/1/2006)2, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2002)0719)3 un grozīto priekšlikumu 
(KOM(2004)0324)4, 

– ņemot vērā 2003.gada 2. septembra nostāju5, 

– ņemot vērā EK līguma 202. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-
0190/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 55. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0236/2006),

1. apstiprina Padomes projektu;

2. aicina atbildīgo komiteju izskatīt, vai būtu lietderīgi grozīt Reglamentu, proti, tā 81. pantu, lai 
Parlamentam sniegtu iespēju izmantot savas tiesības saskaņā ar jauno regulatīvo kontroles 
procedūru pēc iespējās labākos apstākļos;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV C 310, 16.12.2004., 1. lpp.
2 OV vēl nav publicēts.
3 OV vēl nav publicēts.
4 OV vēl nav publicēts.
5 OV C 76 E, 23.3.2004., 82. lpp.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 6. jūlija lēmums par iestāžu nolīguma noslēgšanu kopīgas 
deklarācijas veidā attiecībā uz Padomes lēmuma projektu, ar kuru groza Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (jaunā 
regulatīvā kontroles procedūra) (2006/2152(ACI)) — Richard Corbett ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un it īpaši tā 202. panta trešo ievilkumu,

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 28. jūnija lēmumu, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību1,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 1999/468/EK 
(KOM(2002)0719)2, 

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja R. Prodi paziņojumu Eiropas Parlamentā 2002. gada 
5. februārī („Prodi deklarācija”)

– ņemot vērā 2003.gada 2. septembra nostāju3, 

– ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (KOM(2004)0324)4,

– ņemot vērā Padomes projektu (10126/1/2006 – C6-0208/2006)5, 

– ņemot vērā kopīgās deklarācijas projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0237/2006),

tā kā

A. Padome un Komisija pagājušā gada rudenī vienojās sākt sarunas par iespējām turpināt 
komitoloģijas procedūru reformu, pamatojoties uz Komisijas grozīto priekšlikumu;

B. Priekšsēdētāju konference 2005. gada 10. novembrī pieņēma lēmumu sākt sarunas ar Padomi un 
Komisiju par komitoloģijas procedūrām un pilnvaroja Komiteju priekšsēdētāju konferences 
priekšsēdētāju un atbildīgās komitejas referentu vadīt šīs sarunas, un pilnvaras atjaunoja 2006. 
gada 19. janvārī;

C. šo sarunu noslēgumā tika izstrādāts jaunas procedūras projekts, kā arī paziņojumu projekti 
saistībā ar lēmumu, kas jāpieņem par šo procedūru;

                                               
1 Padomes 1999. gada 28. jūnija lēmums 1999/468/EK , OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
2 OV vēl nav publicēts.
3 OV C 76 E, 23.3.2004., 82. lpp.
4 OV vēl nav publicēts.
5 OV vēl nav publicēts.
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D. Padomes 1999. gada lēmumā par komitoloģijas procedūru tiks ieviesta jauna procedūra –
regulatīva kontroles procedūra, kas dos tiesības Eiropas Parlamentam un Padomei kontrolēt 
kvazinormatīvus pasākumus, ar kuriem ievieš vienlīdzīgā koplēmuma procedūrā pieņemtu 
tiesību aktu, vai šādus pasākumus noraidīt;

E. Konstitucionālais līgums, ko parakstījuši visu valstu un valdību vadītāji, piešķir Parlamentam 
tiesības atsaukt deleģētās pilnvaras (I – 36. pants). Jaunās regulatīvās kontroles procedūras 
kompromisa teksta galīgā redakcija Parlamentam šādas tiesības neparedz  Tiesības atsaukt 
piešķirtās pilnvaras tādējādi ir galvenā Eiropas Parlamenta prasība, kuras izpildi nodrošinās tieši 
Konstitucionālais līgums;

F. lēmumam pievienos Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopēju deklarāciju, Komisijas 
deklarāciju, kas jāieraksta Padomes protokolā, kā arī Komisijas deklarācijas par jaunās 
procedūras ieviešanu un piemērošanu;

G. šajās deklarācijās ir atspoguļoti svarīgi jautājumi, kurus pēc visu trīs iestāžu ierosinājuma 
apsprieda sarunu laikā, jo bez šīm sarunām nebūtu iespējams kompromiss saistībā ar jauno 
procedūru un nevarētu nodrošināt tās praktisko ietekmi,

1. apstiprina nolīguma noslēgšanu kopīgas deklarācijas veidā, kura pievienota šim lēmumam;

2. atzīmē saistībā ar kopīgo deklarāciju izstrādāto Komisijas deklarāciju par tās apņemšanos 
īstenot pārredzamības pasākumus;

3. atzīmē Komisijas deklarāciju par valodu režīmu un par termiņu, kad sākas kontroles periods, kā 
arī par spēkā esošo tiesību aktu pielāgošanu šādos gadījumos;

4. uzdod priekšsēdētājam informācijas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.
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Deklarācija, kas jāpieņem nākamajā trialoga sanāksmē starp
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju

1. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija pauž gandarījumu par to, ka drīz plānots pieņemt 
Padomes Lēmumu, ar kuru groza Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību 1. Jaunas procedūras jeb 
"regulatīvās kontroles procedūras" iekļaušana 1999. gada Lēmumā ļaus likumdevējam 
kontrolēt kvazinormatīvu pasākumu pieņemšanu, ar ko īsteno tiesību aktu, kurš pieņemts, 
īstenojot koplēmuma procedūru.

2. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija uzsver, ka saskaņā ar spēkā esošo līgumu šajā 
lēmumā ir piedāvāts pietiekams un uz visām jomām attiecināms risinājums Eiropas 
Parlamenta vēlmei kontrolēt koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu īstenošanu.

3. Neskarot likumdevēju iestāžu prerogatīvas, Eiropas Parlaments un Padome atzīst, ka, 
atbilstīgi laba likumdošanas procesa principiem ieviešanas pilnvaras Komisijai jāpiešķir bez 
laika ierobežojuma. Tomēr, ja pieņemšana ir jāveic konkrētā termiņā, Eiropas Parlaments, 
Padome un Komisija uzskata, ka likumdevēja veikto kontroli varētu stiprināt klauzula, ar ko 
Komisijai prasa iesniegt priekšlikumu par tādu noteikumu pārskatīšanu vai atcelšanu, kas ir 
saistīti ar īstenošanas pilnvaru deleģēšanu.

4. Šo jauno procedūru pēc tās spēkā stāšanās piemēros kvazinormatīviem pasākumiem, kas 
paredzēti tiesību aktos, kurus pieņems, īstenojot koplēmuma procedūru, tostarp 
pasākumiem, kas paredzēti tiesību aktos, ko nākotnē pieņems finanšu pakalpojumu jomā 
("Lamfalisī" akti). Turpretī, lai šo procedūru varētu piemērot jau spēkā esošiem aktiem, kas 
pieņemti, īstenojot koplēmuma procedūru, šie tiesību akti jāpielāgo atbilstīgi piemērojamām 
procedūrām, lai Lēmuma 1999/468/EK 5. pantā paredzēto regulatīvo procedūru aizstātu ar 
regulatīvo kontroles procedūru ikreiz, kad apskata pasākumus tās piemērošanas jomā.

5. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija uzskata, ka ir steidzami jāpielāgo šādi tiesību akti:

a. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par to, kā uz pārtikas produktiem norādīt to 
uzturvērtību un ietekmi uz veselību (vēl nav publicēta Oficiālajā Vēstnesī)

b. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko pārstrādā Padomes Direktīvu 
93/6/EEK (1993. gada 15. marts) par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla 
pietiekamību (vēl nav publicēta Oficiālajā Vēstnesī)

c. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko pārstrādā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/12/EK (2000. gada 20. marts) par kredītiestāžu darbības 
sākšanu un veikšanu (vēl nav publicēta Oficiālajā Vēstnesī)

d. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK ( 2006. gada 17. maijs ), ar ko 

paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes 

                                               
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 

84/253/EEK (OV L 157, 9.06.2006., 87. lpp.)

e. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 562/2006 ( 2006. gada 15. marts ), ar 
kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos 
pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 105, 13.04.2006., 1. lpp.)

f. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/60/EK (2005. gada 26. oktobris) par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un 
teroristu finansēšanai (OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.)

 g. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/32/EK (2005. gada 6. jūlijs), ar ko 
izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem 
ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK (OV L 191, 22.07.2005., 29. lpp.)

h. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/1/EK (2005. gada 9. marts), ar ko groza 
Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, 
kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 
2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju 
jaunu organizatorisko struktūru (OV L 79, 24.03.2005., 9. lpp.)

i. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), 
ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku 
izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 
16.03.2005., 1. lpp.)

j. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par 
atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru 
vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV 
L 390, 31.12.2004., 38. lpp.)

k. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK 
un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ 
Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.)

l. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/71/EK (2003. gada 4. novembris) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, 
un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.)

m. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. 
septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.)

n. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/41/EK (2003. gada 3. jūnijs) par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 235, 
23.09.2003., 10. lpp.)
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o. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/6/EK (2003. gada 28. janvāris) par 
iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu) (OV L 96, 12.04.2003., 16. lpp.)

p. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.)

q. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par 
dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV 
L 37, 13.02.2003., 19. lpp.)

r. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par 
papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu
sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 
73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 
11.02.2003., 1. lpp.)

s. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par 
starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.09.2002., 1. lpp.)

t. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/107/EK (2002. gada 21. janvāris), ar ko 
groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem 
(PVKIU), lai paredzētu noteikumus attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām un 
vienkāršotiem prospektiem (OV L 41, 13.02.2002., 20. lpp.)

u. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 
28.11.2001., 67. lpp.)

v. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par 
ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 
90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.04.2001., 1. lpp.)

w. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 
1. lpp.)

x. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par 
nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.)

y. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par 
biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.)

Lai minēto paveiktu, Komisija ir norādījusi, ka tā tuvākajā laikā Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniegs grozījumu priekšlikumus minētajiem tiesību aktiem, lai tajos iekļautu 
regulatīvo kontroles procedūru un, attiecīgi, vajadzības gadījumā atceltu šo tiesību aktu 
noteikumus, kas paredz ierobežojumus, ieviešanas pilnvaras deleģējot Komisijai. Eiropas 
Parlaments un Padome centīsies panākt, lai minētos priekšlikumus pieņemtu pēc iespējas 
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drīzāk.

6. Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu (2003/C 321/01) Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija atgādina par to, cik svarīga nozīme likumdošanas procesā 
ir īstenošanas pasākumiem. Tās uzskata arī, ka Iestāžu nolīguma par kopējām Kopienas 
tiesību aktu izstrādes kvalitātes pamatnostādnēm (1999/C 73/01) vispārīgajiem principiem 
jebkurā gadījumā būtu jāattiecas uz vispārīgiem pasākumiem, kas pieņemti ar jauno 
regulatīvo kontroles procedūru.
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija lēmums par Iestāžu nolīguma slēgšanu starp Eiropas 
Parlamentu un Komisiju par procedūrām, lai īstenotu Padomes Lēmumu 1999/468/EK, ar ko 
nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību un kas grozīts ar 
Lēmumu 2006/512/EK (2008/2002(ACI)) — Monica Frassoni ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2008. gada 27. marta vēstuli par iestāžu nolīgumu, ko Priekšsēdētāju 
konference apstiprināja 2007. gada 12. decembrī,

– ņemot vērā EK līguma 202. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 17. jūlija Lēmumu 2006/512/EK, ar kuru groza 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību1,

– ņemot vērā projektu Eiropas Parlamenta un Komisijas nolīgumam par procedūrām, lai īstenotu 
Padomes Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību un kas grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK (turpmāk tekstā — „jaunais 
nolīgums”),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 120. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0107/2008),

A. tā kā dažus noteikumus Eiropas Parlamenta un Komisijas nolīgumā par procedūrām, lai īstenotu 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EEK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību2 („2000. gada nolīgums”), Komisija diemžēl nav 
pildījusi, piemēram, noteikumu, ka dažādi ar komitoloģijas procedūru saistīti dokumenti 
Parlamentam un komitejas locekļiem ir jāsaņem vienlaicīgi un ar vienādiem nosacījumiem, 
ievērojot, ka šos dokumentus Parlamentam gandrīz vienmēr nosūta pārāk vēlu un jebkurā 
gadījumā vēlāk nekā komitejas locekļiem;

B. tā kā Padomes Lēmuma 1999/468/EEK īstenošanas procedūras darbojās ārkārtīgi 
neapmierinoši, un, izņemot procedūras jaunajai regulatīvajai kontroles procedūrai, cita starpā 
joprojām ir viens no iemesliem, kas noteicis komitoloģijas datubāzes līdzšinējo darbību; tā kā 
dokumenti bieži tiek nosūtīti fragmentāri, precīzi nenorādot to statusu un dažkārt ar 
maldinošiem virsrakstiem, piemēram, īstenošanas pasākumu projekti, par kuriem komiteja vēl 
nav balsojusi, tiek nosūtīti ar virsrakstu „pārbaudei”, kaut gan tos vajadzētu apzīmēt ar 
virsrakstu „informācijai”, tāpēc nav skaidrs, kādi termiņi ir piemērojami;

C. tā kā šī problēma praksē vēl vairāk samazina jau tā ļoti ierobežoto Parlamenta kontroli pār 
komitoloģijas procedūras jautājumiem;

D. tā kā tagad Komisija ir apņēmusies izveidot visu Parlamentam nosūtīto dokumentu elektronisku
reģistru, kam jābūt tieši pieejamam Parlamentam un kas ļaus precīzi identificēt vienas 

                                               
1 OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.
2 OV L 256, 10.10.2000., 19. lpp.
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procedūras dokumentus, sameklēt norādi uz sasniegto procedūras posmu un grafiku, precīzi 
nošķirt Parlamenta saņemtos pasākumu projektus no galīgajiem projektiem, kas tapuši pēc 
komitejas atzinuma, un precīzi identificēt jebkuru grozījumu salīdzinājumā ar Parlamentam jau 
nosūtītajiem dokumentiem;

E. tā kā jaunajam nolīgumam ir ļoti liela praktiska nozīme ne tikai attiecībā uz jauno regulatīvo 
kontroles procedūru, bet arī uz visām komitoloģijas procedūrām; tā kā jaunais nolīgums var kļūt 
par precedentu turpmākiem iestāžu nolīgumiem, kam ir līdzīgi mērķi,

F. tā kā pieredze, ko gūtu īsajā pārejas laikā, kurš noteikts jaunajā nolīgumā, tomēr varētu būt ļoti 
pamācoša un tā kā jauno nolīgumu slēdz, lai pēc tam, kad būs stājies spēkā Lisabonas līgums, 
pienācīgi darbotos visas komitoloģijas procedūras, ko trīs iestādes īsteno;

1. uzsver, ka attiecīgā gadījumā norāde uz regulatīvo kontroles procedūru ir obligāta visām trim 
iestādēm un par to nedz kaulējas, nedz mēģina vienoties; aicina Padomi, Komisiju un visas 
Parlamenta komitejas to pienācīgi ņemt vērā ikvienā attiecīgajā likumdošanas procedūrā;

2. atgādina, ka regulatīvā kontroles procedūra ir jāīsteno attiecībā uz jebkuru vispārēji 
piemērojamu pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu nebūtiskus elementus Līguma 251. pantā 
norādītajā kārtībā pieņemtajos pamata tiesību aktos, tai skaitā svītrojot dažus šādus elementus 
vai papildinot tiesību aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem;

3. aicina Padomi un Komisiju nenoteiktos gadījumos, kad nav skaidrs, vai jāpiemēro jaunā 
regulatīvā kontroles procedūra vai kāda cita komitoloģijas procedūra, īstenot jauno regulatīvo 
kontroles procedūru;

4. uzsver, ka jaunās regulatīvās kontroles procedūras vienīgais mērķis ir stiprināt Parlamenta 
tiesības veikt kontroli un ka tā nekādi nemaina Komisijai piešķiramo ieviešanas pilnvaru 
apjomu;

5. uzskata, ka jaunais nolīgums ir solis pareizajā virzienā, ciktāl tas skar Parlamenta tiesības un 
pilnvaras attiecībā uz sekundārajiem tiesību aktiem;

6. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā nolīgumā ir precīzāk definēts Komisijas pienākums informēt 
Parlamentu atbilstīgi Lēmuma 1999/468/EK 7. panta 3. punktam, nosakot, ka Parlamentam ir 
jāsaņem informācija par komiteju darbu saskaņā ar kārtību, kas nodrošina iesniegšanas sistēmas 
pārredzamību un efektivitāti un iesniegtās informācijas un dažādu procedūras posmu 
identificēšanu;

7. sagaida, ka Komisija pilnībā ievēros visus jaunā nolīguma noteikumus, kā tas diemžēl nenotiek 
attiecībā uz 2000. gada nolīgumu;

8. prasa konsekventi nodrošināt kvalitatīvus protokola kopsavilkumus, tiem pievienojot 
apmeklējuma reģistru, kurā obligāti norādīts katra attiecīgās sanāksmes dalībnieka uzvārds, 
pārstāvētā iestāde un e-pasta adrese;

9. norāda, ka jaunā reģistra efektīvai darbībai būs izšķiroša nozīme, lai pilnībā un pietiekami 
īstenotu jauno nolīgumu, un tāpēc ar nepacietību gaida, kad jaunais reģistrs būs izmantojams 
praksē; iesaka Parlamentam un Komisijai pēc pārejas laika kopīgi pārskatīt jauno reģistru un 
novērst jebkuras iespējamās praktiskās grūtības un kļūmes; iesaka ieinteresētajām personām 
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sākumposmā sniegt Parlamentam informāciju par reģistra darbību;

10. īpaši atzinīgi vērtē jaunos noteikumus, saskaņā ar kuriem reģistrā precīzi jānorāda ikviena 
saņemtā komitoloģijas dokumenta statuss un iespējamā saikne ar citiem jau iesniegtajiem 
dokumentiem, kā arī jebkuras veiktās izmaiņas;

11. šajā sakarā aicina Komisiju mainīt iekšējās procedūras, nodrošinot, ka tiek nošķirti, no vienas 
puses, pasākumu projekti, kas vienlaicīgi jānosūta gan Parlamentam, gan attiecīgajai komitejai 
informācijai, un, no otras puses, pasākumu projekti, kuri jānosūta Parlamentam, lai tas varētu 
īstenot pārbaudes tiesības;

12. atzinīgi vērtē „agrā brīdinājuma sistēmas” ieviešanu, kura nodrošina, ka Parlaments tiek 
informēts, tiklīdz vairs nav šaubu par steidzamu īstenošanas pasākumu projektu drīzu 
iesniegšanu komitejā, taču uzstāj, ka šo sistēmu nedrīkst izmantot, lai ierastā kārtībā risināmus 
jautājumus padarītu steidzamus, jo īsākus ierobežojumus laikā drīkst piemērot tikai pienācīgi 
pamatotos izņēmuma gadījumos;

13. norāda — lai īstenotu pārbaudes tiesības, pamatojoties uz pietiekamu informāciju, Parlamentam 
regulāri jāsaņem visi pamatojuma dokumenti, kuros paskaidrots, kāpēc Komisija ierosina 
attiecīgus pasākumus; atzinīgi vērtē Komisijas gatavību palīdzēt Parlamentam, lai pilnībā 
nodrošinātu sadarbību īpašu īstenošanas pasākumu gadījumā, un tādēļ aicina Komisiju pēc 
Parlamenta pieprasījuma iesniegt tam jebkuru ar īstenošanas pasākumu projektu saistītu 
pamatojuma dokumentu;

14. nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka iesniegtos īstenošanas pasākumu projektus nedrīkst publicēt, 
kamēr komiteja par tiem nav balsojusi, un uzstāj, ka par jebkuru pasākumu projektu tam ir 
tiesības pēc saviem ieskatiem konsultēties ar jebkuru personu; aicina Komisiju pārdomāt savu 
viedokli un informēt sabiedrību par īstenošanas pasākumu projektiem, tiklīdz tie ir oficiāli 
ierosināti;

15. piekrīt slēgt jauno nolīgumu un sagaida, ka pēc apstiprināšanas tas nekavējoties tiks pilnībā 
īstenots;

16. nolemj pievienot jauno nolīgumu Reglamentam, aizstājot Reglamenta XII pielikumu;

17. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu ar pielikumu nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem informācijai.
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PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTS
KOMISIJA

EIROPAS PARLAMENTA UN KOMISIJAS NOLĪGUMS

par īstenošanas procedūrām Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumam 1999/468/EK, kas grozīts ar 
2006. gada 22. jūlija Lēmumu 2006/512/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 

īstenošanas kārtību

Informācija Eiropas Parlamentam

1. Ievērojot Lēmuma 1999/468/EK1 7. panta 3. punktu, Komisijai regulāri jāinformē Eiropas 
Parlaments par komiteju2 darbu saskaņā ar kārtību, kas nodrošina iesniegšanas sistēmas 
pārredzamību un efektivitāti un iesniegtās informācijas un dažādu procedūras posmu identificēšanu. 
Šajā sakarā tas vienlaicīgi ar komitejas locekļiem un saskaņā ar vienādiem noteikumiem saņem 
komiteju sanāksmju darba kārtības, saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru pieņemto 
pamataktu īstenošanas pasākumu projektus, kas iesniegti komitejās, balsošanas rezultātus, 
sanāksmju protokolu kopsavilkumus un to iestāžu sarakstus, no kurām dalībvalstis ir izraudzījušās 
savus pārstāvjus.

Reģistrs

2. Komisija izveidos visu Eiropas Parlamentam nosūtīto dokumentu reģistru3. Eiropas Parlamentam 
būs tieša piekļuve šim reģistram. Saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 7. panta 5. punktu visu Eiropas 
Parlamentam nosūtīto dokumentu norādes būs publiski pieejamas.

3. Saskaņā ar Komisijas saistībām tās paziņojumā par Lēmuma 1999/468/EK 7. panta 3. punktu un 
pēc attiecīgu tehnisku pasākumu veikšanas 2. punktā minētais reģistrs sniegs iespēju it īpaši:

– katrā procedūras posmā skaidri identificēt dokumentus, uz kuriem attiecas tā pati procedūra un 
kuri attiecas uz izmaiņām īstenošanas pasākumā,

– norādi par procedūras posmu un grafiku,

– skaidri nošķirt pasākumu projektus, ko Eiropas Parlaments saņem vienlaikus ar komitejas 
locekļiem saskaņā ar tiesībām uz informāciju, un galīgo projektu, ko pēc komitejas atzinuma nosūta 
Eiropas Parlamentam;

                                               
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 

22.7.2006., 11. lpp.).
2 Visā šajā nolīgumā vārds „komiteja” attiecas uz komitejām, kas izveidotas saskaņā ar Lēmumu 

1999/468/EK, izņemot gadījumus, ja ir norādīts, ka runa ir par kādu citu komiteju.
3 Reģistra izveides termiņš ir 2008. gada 31. marts.
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– skaidri identificēt visas izmaiņas salīdzinājumā ar dokumentiem, kas jau nosūtīti Eiropas 
Parlamentam.

4. Kad pēc pārejas laika, kas sākas ar šā nolīguma stāšanos spēkā, Eiropas Parlaments un Komisija 
secina, ka sistēma darbojas apmierinoši, Eiropas Parlamentam dokumentus nosūta ar elektronisku 
paziņojumu, kurā ir saite uz 2. punktā minēto reģistru. Šo lēmumu pieņem, abu iestāžu 
priekšsēdētājiem apmainoties ar vēstulēm. Pārejas laikā Eiropas Parlamentam dokumentus nosūta 
kā elektroniskā pasta pielikumus.

5. Turklāt Komisija piekrīt nosūtīt Eiropas Parlamentam pēc atbildīgās Parlamenta komitejas 
pieprasījuma informēšanas nolūkā noteiktus pasākumu projektus tādu pamataktu īstenošanai, kuri, 
lai gan nav pieņemti saskaņā Līguma 251. pantu, tomēr ir īpaši svarīgi Eiropas Parlamentam. Šādus 
pasākumus ievada 2. punktā minētajā reģistrā, un nosūta paziņojumu par to Eiropas Parlamentam.

6. Papildus 1. punktā minētajiem kopsavilkumiem Eiropas Parlaments var pieprasīt piekļuvi 
komitejas sanāksmju protokoliem1. Komisija katru pieprasījumu izskata atsevišķi un saskaņā ar 
konfidencialitātes noteikumiem, kas noteikti Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas 
attiecībām 1. pielikumā.

Konfidenciāli dokumenti

7. Konfidenciālus dokumentus apstrādā saskaņā ar katras iestādes iekšējām administratīvām 
procedūrām, lai nodrošinātu visas nepieciešamās garantijas.

Eiropas Parlamenta rezolūcijas saistībā ar Lēmuma 1999/468/EK 8. pantu

8. Atbilstoši Lēmuma 1999/468/EK 8. pantam, Eiropas Parlaments var norādīt rezolūcijā, kas 
nosaka pamatojumu, uz ko tā ir balstīta, ka pasākumu projekti saskaņā ar Līguma 251. pantā 
noteikto procedūru pieņemtu pamataktu īstenošanai pārsniedz šajā pamataktā paredzētās 
īstenošanas pilnvaras.

9. Eiropas Parlaments šādas rezolūcijas pieņem saskaņā ar tā Reglamentu; tas jāpaveic viena 
mēneša laikā no dienas, kad saņemts īstenošanas pasākumu projekta galīgais projekts tajās valodās, 
kādās tas iesniegts attiecīgās komitejas locekļiem.

10. Eiropas Parlaments un Komisija vienojas, ka jānosaka pastāvīgs īsāks termiņš dažu veidu 
steidzamiem īstenošanas pasākumiem, par kuriem pareizas pārvaldības nolūkā lēmums jāpieņem 
ātrāk. Tas it īpaši attiecas uz dažu veidu pasākumiem saistībā ar ārējām darbībām, tostarp humāno 
un ārkārtas palīdzību, un ar veselības un nekaitīguma aizsardzību, transporta aizsardzību un drošību 
un publiskā iepirkuma noteikumu izņēmumiem. Attiecīgos pasākumu veidus un termiņus tiem 
noteiks Komisijas locekļa un atbildīgās Parlamenta komitejas priekšsēdētāja vienošanās. Šādu 
vienošanos jebkura no pusēm var atcelt jebkurā laikā.

                                               
1 Skatīt Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas 1999. gada 19. jūlija spriedumu lietā T-188/97 Rothmans

pret Komisiju (1999), Eiropas Kopienu Tiesas prakses apkopojums II-2463.
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11. Neierobežojot 10. punktā minētos gadījumus, steidzamos gadījumus un ja pasākumi saistīti ar 
ikdienas administratīvajiem jautājumiem un/vai tie ir spēkā ierobežotu laiku, termiņš būs īsāks. Šis 
termiņš var būt ļoti īss sevišķi steidzamos gadījumos, it īpaši saistībā ar sabiedrības veselību. 
Atbildīgais Komisijas loceklis nosaka piemērotu termiņu un sniedz pamatojumu šādam termiņam. 
Eiropas Parlaments šādos gadījumos var izmantot procedūru, kurā Lēmuma 1999/468/EK 8. panta 
īstenošanu uztic atbildīgajai Parlamenta komitejai, kura var nosūtīt Komisijai atbildi attiecīgā 
termiņā.

12. Tiklīdz Komisijas dienesti paredz, ka 10. un 11. punktā minētie pasākumu projekti varētu būt 
jāiesniedz komitejai, tie neoficiāli brīdinās attiecīgās Parlamenta komitejas sekretariātu vai 
atbildīgās komitejas. Tiklīdz sākotnējie pasākumu projekti ir iesniegti komitejas locekļiem, 
Komisijas dienesti informē Parlamenta komitejas sekretariātu vai atbildīgās komitejas par 
steidzamību un termiņiem, ko piemēros pēc galīgā projekta iesniegšanas.

13. Pēc 8. punktā minētās Eiropas Parlamenta rezolūcijas pieņemšanas vai pēc 11. punktā minētās 
atbildes atbildīgais Komisijas loceklis informē Eiropas Parlamentu vai attiecīgā gadījumā atbildīgo 
Parlamenta komiteju par darbību, ko Komisija šajā sakarā plāno veikt.

14. Ar 10. līdz 13. punktu saistītos datus ievada reģistrā.

Regulatīvā kontroles procedūra

15. Ja piemēro regulatīvo kontroles procedūru, pēc balsojuma komitejā Komisija informē Eiropas 
Parlamentu par piemērojamiem termiņiem. Ievērojot 16. punktu, šie termiņi sākas tikai tad, kad 
Eiropas Parlaments saņem visas valodu versijas.

16. Ja piemēro īsākus termiņus (Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 5. punkta b) apakšpunkts) un 
steidzamos gadījumos (Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punkts) termiņš sākas dienā, kad Eiropas 
Parlaments saņem īstenošanas pasākumu galīgo projektu valodu versijās, kas iesniegtas komitejas 
locekļiem, izņemot gadījumu, ja Parlamenta komitejas priekšsēdētājs iebilst. Jebkurā gadījumā 
Komisija cenšas nosūtīt Eiropas Parlamentam visas valodu versijas pēc iespējas ātrāk. Tiklīdz 
Komisijas dienesti paredz, ka 5.a panta 5. punkta b) apakšpunktā un 5.a punkta 6. punktā minētie 
pasākumu projekti varētu būt jāiesniedz komitejai, tie neoficiāli brīdina attiecīgās atbildīgās 
Parlamenta komitejas sekretariātu.

Finanšu pakalpojumi

17. Ievērojot tās paziņojumu par Lēmuma 1999/468/EK 7. panta 3. punktu, attiecībā uz finanšu 
pakalpojumiem Komisija apņemas:

– nodrošināt, ka Komisijas amatpersona, kas vada komitejas sanāksmi, pēc Eiropas Parlamenta 
pieprasījuma pēc katras sanāksmes informē par visām diskusijām saistībā ar īstenošanas pasākumu 
projektiem, kas iesniegti šai komitejai;

– sniedz mutisku vai rakstisku atbildi uz jautājumiem par diskusijām saistībā ar īstenošanas 
pasākumu projektiem, kas iesniegti šai komitejai.
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Visbeidzot, Komisija nodrošina, ka saistības, kuras tā uzņēmās Parlamenta 2002. gada 5. februāra 
plenārsēdē1 un vēlreiz apliecināja 2004. gada 31. marta plenārsēdē2, un saistības, kuras minētas 1. 
līdz 7. punktā komisāra F. Bolkesteina 2001. gada 2. oktobra vēstulē3, kas adresēta Eiropas 
Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājam, tiek ievērotas attiecībā uz visu 
finanšu pakalpojumu sektoru (ieskaitot vērtspapīrus, bankas, apdrošināšanu, pensijas un 
grāmatvedību).

Parlamenta darba kalendārs

18. Izņemot gadījumus, ja piemēro īsākus termiņus, vai steidzamus gadījumus, Komisija, saskaņā ar 
šo nolīgumu nosūtot priekšlikumus īstenošanas pasākumiem, ņems vērā Eiropas Parlamenta darba 
pārtraukumus (ziemas brīvdienas, vasaras brīvdienas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas), lai 
nodrošinātu Parlamenta prerogatīvu īstenošanu Padomes Lēmuma 1999/468/EK un šajā nolīgumā 
paredzēto termiņu ietvaros.

Eiropas Parlamenta un Komisijas sadarbība

19. Abas iestādes pauž gatavību palīdzēt viena otrai, lai nodrošinātu pilnīgu sadarbību saistībā ar 
īpašajiem īstenošanas pasākumiem. Šajā sakarā nodibina attiecīgus sakarus administratīvajā līmenī.

Iepriekšējie nolīgumi

20. Ar šo aizstāj 2000. gada nolīgumu starp Eiropas Parlamentu un Komisiju par procedūrām, lai 
īstenotu Padomes Lēmumu 1999/468/EK4. Eiropas Parlaments un Komisija uzskata šādus 
nolīgumus par aizstātiem un līdz ar to bez juridiska spēka: 1988. gada Plumb/Delors nolīgums, 
1996. gada Samland/Williamson nolīgums un 1994. gada modus vivendi5.

                                               
1 OV C 284 E, 21.11.2002., 19. lpp.
2 OV C 103 E, 29.4.2004., 446. lpp., un Parlamenta 2004. gada 31. marta debašu stenogramma (CRE), sadaļa 

„Balsojums”.
3 OV C 284 E, 21.11.2002., 83. lpp.
4 OV L 256, 10.10.2000., 19. lpp.
5 OV C 102, 4.4.1996., 1. lpp.
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. jūnija rezolūcija par priekšlikumu pieņemt Eiropas 
Parlamenta lēmumu, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 
94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē 
ombuda pienākumu izpildi (2006/2223(INI)) — Anneli Jäätteenmäki ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas ombuda 2006. gada 11. jūlija vēstuli Parlamenta priekšsēdētājam,

– ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētāja 2006. gada 21. septembra vēstuli Konstitucionālo 
jautājumu komitejai,

– ņemot vērā EK līguma 195. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Euratom līguma 107.d panta 4. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par 
noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi1, kurš 
iekļauts Parlamenta Reglamenta X pielikumā,

– ņemot vērā 2008. gada 22. aprīļa sanāksmē apstiprināto Komisijas atzinumu1 par lēmuma 
projektu, ar kuru groza tā Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom,

– ņemot vērā to, ka Padome ir apstiprinājusi balsojuma rezultātā grozīto lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Lūgumrakstu komitejas atzinumu 
(A6-0076/2008),

1. pieņem lēmumu, ar kuru groza Eiropas Parlamenta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom; 

2. uzdod priekšsēdētājam kā pieņemtu tekstu publicēt lēmuma, ar kuru 2008. gada 22. aprīļa un 
18. jūnija balsojumu rezultātā groza tā Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom, galīgo versiju un 
nosūtīt to kopā ar šo rezolūciju Padomei un Komisijai;

3. uzdod priekšsēdētājam nodrošināt Parlamenta lēmuma, ar kuru groza Lēmumu 94/262/EOTK, 
EK, Euratom, savlaicīgu publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

                                               
1 OV L 113 4.5.1994., 15. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/262/EK, EOTK, 

Euratom (OV L 92, 9.4.2002., 13. lpp.).
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0129.
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Eiropas Parlamenta Lēmums,
ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par

noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 195. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 107.d panta 4. 
punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. aprīlī apstiprināto lēmuma projektu1 un 2008. gada 
18. jūnijā apstiprinātos šī lēmuma grozījumus2,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

ņemot vērā Padomes apstiprinājumu3,

tā kā:

(1) Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir atzīts, ka tiesības uz labu pārvaldi ir Eiropas 
Savienības pilsoņu pamattiesības.

(2) Pilsoņu ticība ombuda spējai pamatīgi un objektīvi izmeklēt pārvaldē pieļautus pārkāpumus 
ir būtiski svarīga sekmīgai ombuda darbībai.

(3) Ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai novērstu jebkādas iespējamas šaubas par ombuda 
spēju pamatīgi un objektīvi izmeklēt iespējamus pārvaldē pieļautus pārkāpumus.

(4) Ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai būtu iespējama tālāka tiesību normu un tiesu prakses 
attīstība jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru 
iestāšanos lietās, kuras izskata Eiropas Kopienu Tiesa.

(5) Ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai ņemtu vērā to, kā pēdējos gados mainījusies Eiropas 
Savienības iestāžu un struktūru loma, apkarojot krāpnieciskas darbības pret Eiropas 
Savienības finanšu interesēm, proti, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izveidi, 
lai Eiropas ombuds varētu darīt zināmu šīm iestādēm vai struktūrām jebkādu informāciju, 
kas ietilpst to kompetencē.

                                               
1 OV vēl nav publicēts.
2 OV vēl nav publicēti.
3 Padomes 2008. gada 12. jūnija Lēmums.
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(6) Ir vēlams veikt pasākumus, lai ļautu ombudam veidot sadarbību ar līdzīgām valstu un 
starptautiskām struktūrām, kā arī valstu vai starptautiskām iestādēm pat tad, ja šo struktūru 
vai iestāžu kompetence ir plašāka nekā Eiropas ombudam – piemēram, ja to kompetencē 
ietilpst arī cilvēktiesību aizsardzība –, jo šāda sadarbība var palielināt ombuda darbības 
efektivitāti.

(7) Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums zaudēja spēku 2002. gadā,

IR NOLĒMIS:

1. pants

Grozījumi Lēmumā 94/262/EOTK, EK, Euratom

Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom groza šādi:

1. Lēmuma 1. ievilkumā vārdus "Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 20.d 
panta 4. punktu " svītro.

2. Lēmuma 3. ievilkumu aizstāj ar šādu:

"Tā kā ombudam, kas var darboties arī pēc savas iniciatīvas, ir jābūt pieejamām visām viņa 
pienākumu veikšanai vajadzīgajām sastāvdaļām; tā kā šajā nolūkā Kopienas iestādēm un 
struktūrām pēc ombuda pieprasījuma ir jāsniedz visa informācija, ko viņš tām lūdz, neskarot 
ombuda pienākumu neizpaust šādu informāciju; tā kā piekļuvei klasificētai informācijai vai 
dokumentiem, īpaši slepeniem dokumentiem Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta 
izpratnē1, būtu jānotiek saskaņā ar attiecīgās Kopienas iestādes vai struktūras drošības 
noteikumiem; tā kā iestādēm vai struktūrām, kas sniedz piekļuvi klasificētai informācijai vai 
dokumentiem, kā minēts 3. panta 2. punkta pirmajā daļā, būtu jāinformē ombuds par to, ka 
šī informācija vai dokumenti ir klasificēti; tā kā, lai īstenotu 3. panta 2. punkta pirmās daļas 
noteikumus, ombudam būtu iepriekš ir jāvienojas ar attiecīgo iestādi vai struktūru par 
noteikumiem, kas attiecas uz darbu ar slepenu informāciju un dokumentiem, un cita veida 
informāciju, uz kuru attiecas pienākums neizpaust dienesta noslēpumu; tā kā, ja ombuds 
konstatē, ka prasītā palīdzība netiek sniegta, viņš informē Eiropas Parlamentu, kas veic 
atbilstošus pasākumus;

3. Lēmuma 1. panta 1. punktā vārdus "Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 
20.d panta 4. punktu" svītro;

4. Lēmuma 3. panta 2. punktu aizstāj ar šo:

"2. Kopienas iestādēm un struktūrām ir pienākums sniegt ombudam visu informāciju, ko 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.)".
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viņš tām pieprasa, kā arī ļaut tam piekļūt attiecīgajām lietām. Piekļuve klasificētai 
informācijai vai dokumentiem, īpaši slepeniem dokumentiem Regulas (EK) Nr. 1049/20011 
9. panta  izpratnē, notiek saskaņā ar attiecīgās Kopienas iestādes vai struktūras drošības 
noteikumiem.

Iestādes vai struktūras, kas sniedz piekļuvi slepenai informācijai vai dokumentiem kā 
noteikts iepriekšējā punktā, informē ombudu par to, ka šī informācija vai dokumenti ir 
slepeni.

Lai īstenotu pirmā apakšpunkta noteikumus, ombuds iepriekš vienojas ar attiecīgo iestādi 
vai struktūru par noteikumiem, kas attiecas uz darbu ar slepenu informāciju vai 
dokumentiem un cita veida informāciju, uz kuru attiecas pienākums neizpaust dienesta 
noslēpumu.

Attiecīgās iestādes vai struktūras sniedz piekļuvi dalībvalstu izcelsmes dokumentiem, kuri ar 
likumu vai noteikumiem ir klasificēti kā slepeni, tikai tad, ja attiecīgā dalībvalsts tam ir 
iepriekš piekritusi.

Tās sniedz piekļuvi citiem dalībvalstu izcelsmes dokumentiem tikai pēc tam, kad par to 
informēta attiecīgā dalībvalsts.

Abos gadījumos ombuds saskaņā ar 4. pantu nedrīkst atklāt šādu dokumentu saturu.

Kopienas iestāžu un struktūru ierēdņiem un citiem darbiniekiem pēc ombuda pieprasījuma ir 
jāsniedz liecības; viņu pienākums aizvien ir ievērot attiecīgās Civildienesta noteikumu 
normas, proti, glabāt dienesta noslēpumu.

5. Lēmuma 4. pantu aizstāj ar šo:

"4. pants

1. Ombudam un viņa darbiniekiem, kam piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 287. 
pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 194. pantu, ir pienākums 
neizpaust informāciju vai dokumentus, ko viņi iegūst izmeklēšanas gaitā. Viņiem jo īpaši ir 
pienākums neizpaust nekādu slepenu informāciju vai jebkādu dokumentu, kas iesniegts 
ombudam, jo īpaši slepenus dokumentus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta izpratnē, vai 
dokumentus, uz kuriem attiecas Kopienas tiesību akti par personas datu aizsardzību, kā arī 
jebkādu informāciju, kas varētu kaitēt sūdzības iesniedzējam vai kādai citai iesaistītai 
personai, neskarot 2. punktu.

2. Ja izmeklēšanas gaitā ombuds uzzina faktus, uz kuriem pēc viņa domām varētu attiekties 
krimināllikums, viņš tūlīt ar dalībvalstu pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Kopienās 
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starpniecību informē kompetentās valsts iestādes, un, ciktāl lieta ietilpst kompetentās 
Kopienas iestādes kompetencē, – Kopienas iestādi, struktūru vai dienestu, kas ir atbildīgs 
par krāpšanas apkarošanu; vajadzības gadījumā ombuds informē arī Kopienas iestādi vai 
struktūru, kurai ir pakļauts attiecīgais ierēdnis vai darbinieks un kura var piemērot Protokola 
par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti 18. panta otro daļu. Ombuds var arī informēt 
attiecīgo Kopienas iestādi vai struktūru par faktiem, kas liek apšaubīt tās darbinieka rīcību 
no disciplinārā viedokļa."

6. Iekļauj šādu 4.a pantu:

4.a pants

Ombuds un viņa darbinieki pieprasījumus publiskai piekļuvei dokumentiem, kas nav 
4. panta 1. punktā minētie dokumenti, izskata saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1049/2001 
paredzētajiem noteikumiem un ierobežojumiem.

7. Lēmuma 5. pantu aizstāj ar šo:

"5. pants

1. Ciktāl tas var palīdzēt padarīt izmeklēšanu efektīvāku un labāk aizsargāt to personu 
tiesības un intereses, kas ombudam iesniedz sūdzības, ombuds var sadarboties ar tāda paša 
veida iestādēm konkrētās dalībvalstīs ar nosacījumu, ka viņš ievēro piemērojamos valsts 
tiesību aktus. Ombuds tādā veidā nedrīkst pieprasīt piekļuvi dokumentiem, kas viņam 
nebūtu pieejami saskaņā ar 3. pantu.

2. Pildot savus pienākumus, kas noteikti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 195. pantā un 
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 107.d pantā, un, izvairoties no citu 
iestāžu vai struktūru darbības dublēšanas, ombuds ar tādiem pašiem nosacījumiem var 
sadarboties ar dalībvalstu iestādēm un struktūrām, kas ir atbildīgas par pamattiesību 
ievērošanas veicināšanu un aizsardzību.".

2. pants

Šo lēmumu publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā četrpadsmit dienas pēc tā publicēšanas „Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī”.

Strasbūrā, 
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Eiropas Parlamenta vārdā
priekšsēdētājs
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Eiropas Parlamenta 2009. gada 19. februāra lēmums par par Eiropas Parlamenta, Padomes, 
Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu 
komitejas lēmuma projektu par Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju biroja struktūru un 
darbību (2008/2164(ACI)) — Hanne Dahl ziņojums (Pagaidu izdevums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2008. gada 1. oktobra vēstuli,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas lēmuma projektu par Eiropas Savienības Oficiālo 
publikāciju biroja struktūru un darbību (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008),

– ņemot vērā EK līguma 254. panta 1. un 2. punktu,

– ņemot vērā Deklarāciju Nr. 3 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 10. pantu, kas 
pievienota Starpvaldību konferences, kurā tika pieņemts Nicas līgums, Nobeiguma aktam1,

– ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu 
(A6-0426/2008),

A. tā kā Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroju (turpmāk tekstā — „Publikāciju birojs” vai 
EKOPB) dibināja 1969. gadā ar Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas un 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas lēmumu2,

B. tā kā 1980. gadā šo lēmumu grozīja3 un 2000. gadā atcēla un aizstāja ar jaunu lēmumu4,

C. tā kā Parlaments 2004. gada 29. janvāra rezolūcijas par 2001. gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu5 45. punktā ir iekļāvis šādu apsvērumu: „[Parlaments...] uzskata, ka ir īpaši grūti 
noteikt skaidru politisko atbildību attiecībā uz starpiestāžu struktūrām, kā to pierāda EKOPB 
gadījums; tāpēc aicina iestādes pārskatīt tiesību normas, kuras tiek piemērotas starpiestāžu 
struktūrām, tomēr neapstrīdot iestāžu sadarbības principu, kuru ievērojot Eiropas budžetā tiek 
ietaupīti ievērojami līdzekļi; tāpēc aicina Eiropas iestādes mainīt starpiestāžu struktūru tiesisko 
pamatojumu tā, lai varētu skaidri sadalīt administratīvo un politisko atbildību;”,

D. tā kā Komisija ir iesniegusi jauna lēmuma projektu, ar kuru atsauktu un aizstātu pašreiz spēkā 

                                               
1 OV C 80, 10.3.2001., 77. lpp.
2 1969. gada 16. janvāra Lēmums 69/13/Euratom/EOTK/EEK (OV L 13, 18.1.1969., 19. lpp.).
3 1980. gada 7. februāra Lēmums 80/443/EEK, Euratom, EOTK, ar ko groza 1969. gada 16. janvāra 

Lēmumu, ar kuru izveido Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroju (OV L 107, 25.4.1980., 44. lpp.).
4 Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 

un Reģionu komitejas 2000. gada 20. jūlija Lēmums 2000/459/EK, EOTK, Euratom par Eiropas 
Kopienu Oficiālo publikāciju biroja struktūru un darbību (OV L 183, 22.7.2000, 12. lpp.).

5 Parlamenta 2004. gada 29. janvāra rezolūcija par Komisijas veiktajiem pasākumiem saistībā ar 
apsvērumiem, kas minēti rezolūcijā, kura ir pievienota lēmumam par Eiropas Savienības 2001. gada 
vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu (OV C 96 E, 21.4.2004., 112. lpp.)
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esošo Lēmumu 2000/459/EK, Euratom;

E. tā kā lēmuma projektā ir paredzēts precīzāk noteikt Eiropas Savienības Publikāciju biroja 
kompetences un uzdevumus, iestāžu atbildību, kā arī pārvaldības komitejas un Publikāciju 
biroja direktora lomu;

F. tā kā Publikāciju birojs ir struktūra, kas izveidota iestāžu savstarpējas vienošanās rezultātā, un 
tādējādi atbilst iestāžu nolīguma kritērijiem;

G. tā kā iesaistīto iestāžu ģenerālsekretāri 2008. gada 18. aprīlī apstiprināja projektu un 2008. gada 
3. septembrī to apstiprināja Parlamenta Prezidijs;

H. tā kā Reglamenta 120. panta 1. punktā paredzēts, ka iestāžu nolīgumus paraksta priekšsēdētājs 
pēc tam, kad tos ir izvērtējusi komiteja, kuras pārziņā ir konstitucionālie jautājumi, un kad tos ir 
apstiprinājis Parlaments,

1. apstiprina lēmuma projektu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu informācijai nosūtīt Padomei, Komisijai, Tiesai, Revīzijas 
palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES, KOMISIJAS, TIESAS, REVĪZIJAS PALĀTAS, 
EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS UN REĢIONU KOMITEJAS LĒMUMA PROJEKTS 

par Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju biroja struktūru un darbību 

EIROPAS PARLAMENTS,

PADOME,

KOMISIJA,

TIESA,

REVĪZIJAS PALĀTA,

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA,

REĢIONU KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā: 

(1) Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs (šeit turpmāk — „Birojs") atrodas 
Luksemburgā, tas ir noteikts 8. pantā dalībvalstu valdību pārstāvju 1965. gada 8. aprīļa 
lēmumā par dažu Kopienu iestāžu un struktūrvienību pagaidu atrašanās vietu1. Minēto 
noteikumu pēdējo reizi īstenoja ar Lēmumu 2000/459/EK, EOTK, Euratom2.

(2) Uz Biroju attiecas noteikumi un reglaments, ko piemēro Eiropas Kopienu ierēdņiem un 
pārējiem darbiniekiem. Jāņem vērā jaunākie grozījumi šajos noteikumos un reglamentā.

(3) 2002. gada 25. jūnija Finanšu Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam3, paredzēti īpaši noteikumi saistībā ar Biroja darbību.

(4) Izdošanas pakalpojumu jomā ir notikusi ievērojama tehnoloģiskā attīstība, kas jāņem vērā 
Biroja darbībā.

(5) Skaidrības labad Lēmums 2000/459/EK, EOTK, Euratom ir jāatceļ un jāaizstāj ar šo 
lēmumu, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

                                               
1 OV L 152, 13.7.1967., 18. lpp.
2 OV L 183, 22.7.2000., 12. lpp.
3 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
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1. pants

Publikāciju birojs

1. Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju birojs (turpmāk tekstā — „Birojs”) ir starpiestāžu 
birojs, kura uzdevums ir cik vien iespējams efektīvi publicēt Eiropas Kopienu un Eiropas 
Savienības iestāžu publikācijas. 

Šim nolūkam Birojs, no vienas puses, ļauj iestādēm pildīt to pienākumus tiesību aktu 
nodrošināšanas jomā un, no otras puses, veicina informācijas un komunikācijas politikas 
tehnisko risinājumu un īstenošanu savas kompetences jomās.

2. Biroju vada direktors atbilstoši stratēģiskajām pamatnostādnēm, ko noteikusi pārvaldības 
komiteja. Izņemot šajā lēmumā paredzētos noteikumus par Biroja starpiestāžu funkcijām, 
Birojs piemēro Komisijas administratīvās un finanšu procedūras. Minēto procedūru 
izveidošanā Komisija ņem vērā Biroja specifiku.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1. „publicēšana” – visas darbības jebkāda veida un formas publikāciju izstrādei, pārbaudei, 
starptautisku standarta numuru un/vai kataloga numuru piešķiršanai, šo publikāciju 
izdošanai, katalogu sagatavošanai, indeksēšanai, izplatīšanai, veicināšanai, pārdošanai, 
uzglabāšanai un arhivēšanai ar jebkādiem pašreizējiem vai nākotnē izmantojamiem 
līdzekļiem; 

2. „publikācijas” — visi teksti, kas publicēti jebkurā formātā un jebkuros datu nesējos un kam 
ir starptautisks standarta numurs un/vai kataloga numurs;

3. „obligātās publikācijas” — publikācijas, kas izdotas saskaņā ar Līgumiem vai citiem 
tiesību aktiem;

4. „neobligātās publikācijas” — publikācijas, kas izdotas katras iestādes vai struktūras 
prerogatīvu ietvaros;

5. „autortiesību pārvaldība” — apstiprinājums, ka autoru dienestiem ir autortiesības vai 
atkārtotas izmantošanas tiesības, un Biroja veikta šo tiesību pārvalde attiecībā uz 
publikācijām, kuru izdošana uzticēta Birojam; 

6. „tīrie ieņēmumi no pārdošanas" — kopējā rēķinu summa, no kuras atņemtas piešķirtās 
tirdzniecības atlaides, kā arī pārvaldības, iekasēšanas un banku pakalpojumu izmaksas;

7. „iestādes” — ar Līgumiem vai saskaņā ar tiem izveidotās iestādes, biroji un aģentūras.
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3. pants

Biroja pilnvaras

1. Biroja pilnvaras aptver šādas jomas:

(a) Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša (turpmāk tekstā — „Oficiālais 
Vēstnesis”) izdošana un tā autentiskuma nodrošināšana; 

(b) citu obligāto publikāciju izdošana;

(c) Birojam uzticēto neobligāto publikāciju izdošana vai kopīga izdošana katras 
iestādes prerogatīvu ietvaros, jo īpaši saistībā ar iestāžu komunikācijas 
pasākumiem; 

(d) publikāciju izdošana vai kopīga izdošana pēc savas iniciatīvas, iekļaujot 
publikācijas, kuru mērķis ir veicināt paša Biroja pakalpojumus, kā arī 
publikāciju izdošana vai kopīga izdošana citās valodās; šajā saistībā Birojs 
var nodrošināt tulkojumus, izmantojot pakalpojumu līgumu; 

(e) sabiedrībai paredzēto elektroniskās versijas izdevumu izstrāde, uzturēšana 
un atjaunināšana;

(f) visu tiesību aktu un citu oficiālo tekstu piekļuves nodrošināšana sabiedrībai;

(g) iestāžu un biroju visu elektroniskā formāta publikāciju uzglabāšana un 
piekļuves nodrošināšana sabiedrībai; 

(h) starptautisku standarta numuru un/vai kataloga numuru piešķiršana iestāžu 
publikācijām;

(i) iestāžu publikāciju pavairošanas un tulkošanas tiesību pārvalde;

(j) to publikāciju un pakalpojumu veicināšana un pārdošana, ko Birojs piedāvā 
sabiedrībai.

2. Birojs iestādēm sniedz padomus un palīdzību saistībā ar: 

(a) šo iestāžu publikāciju programmu izstrādi un plānošanu;

(b) izdošanas projektu īstenošanu, neraugoties uz izdošanas veidu;

(c) izdevumu projektu izkārtojumu un dizainu;

(d) informāciju par publikāciju tirgus tendencēm dalībvalstīs, ka arī par 
tematiem un virsrakstiem, kas varētu piesaistīt visplašākās publikas interesi;

(e) tirāžas noteikšanu un izplatīšanas plānu sagatavošanu; 

(f) publikāciju un to pārdošanas cenu noteikšanu; 
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(g) iestāžu bezmaksas vai maksas publikāciju veicināšanu, izplatīšanu un 
izvērtēšanu;

(h) sabiedrībai paredzēto tīmekļa vietņu un interneta pakalpojumu analīzi, 
izvērtēšanu un izveidi;

(i) pamatlīgumu sagatavošanu attiecībā uz izdevējdarbību;

(j) sekošanu līdzi tehnoloģijas jaunumiem saistībā ar publicēšanas sistēmām.

Article 4

4. pants

Iestāžu pienākumi

1. Lēmumi par katras iestādes publikāciju izdošanu ir vienīgi šīs iestādes ziņā. 

2. Iestādes izdod savas obligātās publikācijas, izmantojot Biroja pakalpojumus.

3. Iestādes var izdod savas neobligātās publikācijas, neiesaistot Biroju. Šādā gadījumā 
iestādes Biroju lūdz piešķirt starptautiskus standarta numurus un/vai kataloga numurus un 
iesniedz Birojam jebkura formāta publikācijas elektronisko versiju, kā arī, vajadzības
gadījumā, publikācijas divus eksemplārus papīra formā.

4. Iestādes apņemas garantēt jebkuru publikācijas sastāvdaļu visas pavairošanas, tulkošanas 

un izplatīšanas tiesības.

5. Attiecībā uz savām publikācijām iestādes apņemas sagatavot izplatīšanas plānu, ko 

apstiprina Birojs. 

6. Iestādes ar Biroju var noslēgt nolīgumus par pakalpojumiem, lai noteiktu sadarbības kārtību.

5. pants

Biroja pienākumi

1. Biroja uzdevumu veikšanā iekļautas šādas darbības:

(a) dokumentu apkopošana publicēšanai;

(b) jebkura formāta un datu nesēja tekstu un citu elementu sagatavošana, 
grafiskais dizains, labošana, noformēšana un pārbaude saskaņā ar iestāžu 
norādījumiem un tipogrāfiskā un lingvistiskā noformējuma normām, kas 
noteiktas sadarbībā ar iestādēm; 
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(c) publikāciju indeksācija un kataloģizēšana;

(d) Oficiālajā Vēstnesī publicēto tekstu un citu oficiālo tekstu dokumentārā 
analīze;

(e) tiesību aktu konsolidācija;
(f) daudzvalodu vārdnīcas Eurovoc pārvaldība, izveide, atjaunināšana un 

izplatīšana;
(g) drukāšana, izmantojot līgumu partneru pakalpojumus;

(h) darba izpildes uzraudzība;
(i) kvalitātes kontrole;

(j) pieņemšana saistībā ar kvalitāti un kvantitāti;
(k) Oficiālā Vēstneša, citu oficiālo tekstu un neobligāto publikāciju fiziskā un 

elektroniskā izplatīšana; 
(l) uzglabāšana;

(m) fiziska un elektroniska arhivēšana;
(n) izpārdoto publikāciju pārpublicēšana un drukāšana pēc pieprasījuma;

(o) iestāžu publikāciju konsolidēta kataloga izveide;
(p) pārdošana, tostarp rēķinu izrakstīšana, ieņēmumu iekasēšana un izmaksāšana 

un parādu pārvaldība;
(q) veicināšanas pasākumi;

(r) iestāžu adresātu sarakstu un mērķa adresātu sarakstu izveide, pirkšana, 
pārvaldība, atjaunināšana, uzraudzība un kontrole. 

2. Savas kompetences ietvaros vai pamatojoties uz iestāžu piešķirtajām kredītrīkotāja 

pilnvarām Birojs veic:

(a) valsts pasūtījumu piešķiršanu, ieskaitot juridisku saistību uzņemšanos;

(b) ar līgumu partneriem noslēgto līgumu finanšu uzraudzību;
(c) izdevumu nokārtošanu, tostarp pieņemšanu saistībā ar kvalitāti un kvantitāti, 

ko apliecina paraksts par maksājuma apstiprinājumu;
(d) izdevumu apstiprināšanu;

(e) ieņēmumu operācijas.

6. pants

Oficiālā Vēstneša valodu versijas

Birojs nodrošina to, lai Oficiālo Vēstnesi publicētu vienlaicīgi visās Eiropas Savienības oficiālajās
valodās. Ja teksti atsevišķās valodās nav pieejami, Birojs izdod publikācijas vienīgi pēc iestāžu 
rakstiska pieprasījuma.
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7. pants

Pārvaldības komiteja

1. Izveido Biroja pārvaldības komiteju, kas pārstāv visas parakstītājas iestādes. Pārvaldības 
komitejā piedalās Tiesas sekretārs, Padomes ģenerālsekretāra vietnieks, kā arī citu iestāžu 
ģenerālsekretāri vai viņu pārstāvji. Eiropas Centrālā banka piedalās pārvaldības komitejas 
darbā kā novērotāja.

2. Pārvaldības komiteja kādu no saviem locekļiem ievēl par priekšsēdētāju uz diviem gadiem.

3. Pārvaldības komiteja sanāk pēc priekšsēdētāja iniciatīvas vai kādas iestādes pieprasījuma 
un vismaz četras reizes gadā.

4. Pārvaldības komiteja pieņem savu reglamentu, ko publicē Oficiālajā Vēstnesī.

5. Pārvaldības komitejā lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja nav noteikts 
citādi.

6. Katrai šā lēmuma parakstītājai iestādei Pārvaldības komitejā ir viena balss. 

8. pants

Pārvaldības komitejas uzdevumi un pienākumi

1. Atkāpjoties no 7. panta noteikumiem, iestāžu kopīgo interešu labad un savas kompetences 
ietvaros pārvaldības komiteja vienprātīgi pieņem šādus lēmumus:

(a) pēc direktora priekšlikuma tā nosaka Biroja stratēģiskos mērķus un pieņem 
noteikumus, kas reglamentē Biroja darbību; 

(b) nosaka Biroja vispārējās politikas pamatnostādnes, jo īpaši attiecībā uz 
pārdošanu, izplatīšanu un publicēšanu, un nodrošina to, ka Birojs veicina 
informācijas un komunikācijas politikas izveidi un īstenošanu savas 
kompetences jomās.

(c) pamatojoties uz Biroja direktora sagatavoto projektu, pieņem iestādēm 
paredzētu gada pārvaldes ziņojumu par Biroja stratēģijas īstenošanu un 
sniegtajiem pakalpojumiem; komiteja nosūta iestādēm ziņojumu par 
iepriekšējo finanšu gadu līdz katra gada 1. maijam; 

(d) saskaņā ar budžeta procedūru Biroja darbības budžetam komiteja apstiprina 
Biroja ienākumu un izdevumu tāmi.

(e) apstiprina Biroja veiktās analītiskās uzskaites kritērijus, ko pieņem Biroja 
direktors;

(f) iesniedz iestādēm priekšlikumus, kas varētu atvieglot Biroja darbību.
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2. Pārvaldības komiteja ievēro nostādnes par komunikāciju un informāciju, ko šim nolūkam 
izstrādājušas starpiestāžu struktūras. Pārvaldības komitejas priekšsēdētājs ik gadu 
apspriežas ar šīm struktūrām. 

3. Lai pieņemtu stratēģiskos lēmumus Biroja kompetences jomās, pārvaldības komitejas 
priekšsēdētājs, atbilstoši viņa kā starpiestāžu sadarbības pārstāvja pilnvarām, ir 
kontaktpersona sadarbībai ar iestādi, kas apstiprina budžeta izpildi.

4. Pārvaldības komitejas priekšsēdētājs un Biroja direktors, kopīgi vienojoties, izstrādā 
savstarpējas informēšanas un komunikācijas noteikumus, kas oficiāli apstiprina to 
sadarbību. Par šo vienošanos paziņo pārvaldības komitejas locekļiem zināšanai.

9. pants

Biroja direktors

Biroja direktors ir atbildīgs par Biroja nevainojamu darbību, rīkojoties pārvaldības komitejas 
pakļautībā un ievērojot tās pilnvaras. Administratīvo un finanšu procedūru piemērošanā direktors 
darbojas Komisijas pakļautībā.

10. pants

Biroja direktora uzdevumi un pienākumi

1. Biroja direktors pārvaldības komitejai nodrošina sekretariāta pakalpojumus un sniedz 
ceturkšņa ziņojumus par savu pienākumu izpildi. 

2. Biroja direktors pārvaldības komitejai iesniedz priekšlikumus Biroja darbības uzlabošanai.

3. Apspriežoties ar pārvaldības komiteju, Biroja direktors nosaka to pakalpojumu veidus un 
attiecīgās izmaksas, ko Birojs par samaksu var sniegt iestādēm.

4. Pēc pārvaldības komitejas apstiprinājuma Biroja direktors nosaka Biroja analītiskās 
uzskaites kritērijus. Direktors nosaka procedūru, kādā Birojs sadarbojas ar iestādēm 
grāmatvedības jautājumos, to saskaņojot ar Komisijas grāmatvedi. 

5. Biroja direktors saskaņā ar budžeta procedūru Biroja darbības budžetam izveido Biroja 
ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu. Pēc tam, kad pārvaldības komiteja šos 
priekšlikums apstiprinājusi, tos iesniedz Komisijai. 

6. Biroja direktors lemj par to, vai un kā var izdot trešo pušu publikācijas.

7. Biroja direktors piedalās iestāžu sadarbībā Biroja kompetencē esošās informācijas un 
komunikācijas jomās.

8. Attiecībā uz tiesību aktu un ar likumdošanas procesu saistītu oficiālo dokumentu, tostarp 
Oficiālā Vēstneša, publicēšanu Biroja direktors:
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(a) nodrošina to, ka katras iestādes kompetentās amatpersonas pieņem kopīgi 
piemērojamus pamatlēmumus;

(b) iesniedz priekšlikumus par Oficiālā Vēstneša un oficiālo tiesību aktu struktūras un 
noformējuma uzlabošanu;

(c) iesniedz iestādēm priekšlikumus par publicējamo tekstu noformējuma saskaņošanu;

(d) pārbauda visus sarežģījumus, ar kuriem sastopas ikdienas darbā, kā arī dod 
nepieciešamos norādījumus Birojam un iesniedz attiecīgos ieteikumus iestādēm, lai 
pārvarētu šos sarežģījumus;

9. Biroja direktors saskaņā ar Finanšu regulu sagatavo gada darbības pārskatu, ietverot 
informāciju par to apropriāciju pārvaldīšanu, kuras piešķīrusi Komisija un citas iestādes 
atbilstoši Finanšu regulai. Šo pārskata ziņojumu nosūta Komisijai un attiecīgajām 
iestādēm, kā arī informēšanas nolūkos — pārvaldības komitejai.

10. Komisijas apropriāciju piešķiršanas un budžeta izpildes nolūkos kopīgi vienojas par 
informēšanas un komunikācijas kārtību starp Komisijas locekli, kurš ir atbildīgs par 
sadarbību ar Biroju, un Biroja direktoru. 

11. Biroja direktors ir atbildīgs par pārvaldības komitejas pieņemto stratēģisko mērķu 
īstenošanu, kā arī par Biroja pārvaldību, tā darbību un budžeta pienācīgu pārvaldi.

12. Ja Biroja direktors nav ieradies vai nav pieejams, piemēro aizstāšanas noteikumus, kuru 
pamatā ir pakāpe un darba stāžs, izņemot, ja pārvaldības komiteja pēc priekšsēdētāja vai 
Biroja direktora ierosinājuma nolemj par citu kārtību. 

13. Biroja direktors ceturkšņa ziņojumā informē iestādes par resursu plānošanu, izmantošanu 
un darba gaitu.

11. pants

Personāls

1. Iecelšanu ģenerāldirektora un direktora amatā Komisija veic pēc tam, kad iegūts 
pārvaldības komitejas vienprātīgs labvēlīgs atzinums. Komisijas noteikumi par augstākā 
līmeņa vadības mobilitāti un novērtēšanu attiecas uz ģenerāldirektoru un direktoriem 
(AD 16/AD 15/AD 14 pakāpe). Kad attiecīgajos noteikumos paredzētais parastais 
mobilitātes termiņš ierēdnim, kas ieņem šādu amatu, tuvojas beigām, Komisija informē 
pārvaldības komiteju, kura par šo lietu var sniegt vienprātīgu atzinumu.

2. Pārvaldības komiteja cieši iesaistās jebkurās procedūrās, kas jāpaveic pirms Biroja ierēdņi 
un citi darbinieki tiek iecelti ģenerāldirektora (AD 16/AD 15 pakāpe) un direktora amatā 
(AD 15/AD 14 pakāpe), īpaši paziņojuma par vakanci sagatavošanā, pieteikumu 
izskatīšanā un konkursu atlases komisiju izveidošanā.

3. Komisija īsteno iecēlējinstitūcijas pilnvaras un tās iestādes pilnvaras, kura ir pilnvarota 
slēgt līgumus, saistībā ar Biroja ierēdņiem un citiem darbiniekiem. Komisija var dažas no 
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šīm pilnvarām deleģēt Komisijas iekšienē un Biroja direktoram. Šāda deleģēšana notiek, 
ievērojot tādus pašus nosacījumus kā Komisijas ģenerāldirektoriem.

4. Saskaņā ar 2. pantu Komisijas pieņemtie noteikumi un procedūras, lai īstenotu 
Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, Birojā 
nodarbinātajiem ierēdņiem un citiem darbiniekiem piemērojami ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā Luksemburgā nodarbinātajiem Komisijas ierēdņiem un citiem 
darbiniekiem. 

5. Visus publicējamos paziņojumus par vakancēm Birojā dara zināmus ierēdņiem visās 
iestādēs tiklīdz iecēlējinstitūcija vai iestāde, kura ir pilnvarota slēgt līgumus, ir nolēmusi 
šos amatus piedāvāt.

6. Biroja direktors pārvaldības komitejai katru ceturksni ziņo par personāla pārvaldību.

12. pants

Finansiālie aspekti

1. Birojam piešķirtās apropriācijas, kuru kopējo summu iekļauj atsevišķā budžeta pozīcijā 
vispārējā budžeta Komisijas iedaļā, sīki izklāsta minētās iedaļas pielikumā. Šo pielikumu 
veido kā ieņēmumu un izdevumu tāmi, ko iedala sīkāk tāpat kā budžeta iedaļas.

2. Biroja personāla plāns ir pievienots Komisijas personāla plāna pielikumā.

3. Katra iestāde darbojas kā kredītrīkotājs sava budžeta iedaļas „publicēšanas izdevumi" 
apropriācijām. 

4. Katra iestāde var deleģēt kredītrīkotāja pilnvaras Biroja direktoram attiecībā uz tās sadaļā 
iekļauto apropriāciju pārvaldīšanu un nosaka robežas un nosacījumus šai pilnvaru 
deleģēšanai saskaņā ar Finanšu regulu. Biroja direktors pārvaldības komitejai katru 
ceturksni ziņo par pilnvaru deleģēšanu.

5. Biroja budžeta un finanšu pārvaldību, tostarp to apropriāciju pārvaldību, kuras piešķīrušas 
citas iestādes, izņemot Komisiju, īsteno saskaņā ar Finanšu regulu un tās īstenošanas 
kārtību, kā arī saskaņā ar Komisijā spēkā esošo finanšu shēmu.

6. Biroja pārskatus izveido saskaņā ar uzskaites noteikumiem un metodēm, ko apstiprinājis 
Komisijas grāmatvedis. Birojam ir atsevišķa grāmatvedība saistībā ar Oficiālā Vēstneša un 
publikāciju pārdošanu. Tīros ieņēmumus no pārdošanas nodod iestādēm. 

13. pants

Kontrole

1. Iekšējā revidenta funkcijas Birojā veic Komisijas iekšējais revidents saskaņā ar Finanšu 
regulu. Birojs izveido iekšējās revīzijas resursus līdzīgi Komisijas ģenerāldirektorātiem un 
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dienestiem paredzētajai kārtībai. Iestādes var Biroja direktoram lūgt Biroja iekšējās 
revīzijas darba programmā iekļaut īpašas revīzijas.

2. Birojs atbild uz visiem tā kompetencē esošiem jautājumiem saistībā ar Eiropas Biroja 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) uzdevumiem. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības interešu 
aizsardzību, pārvaldības komitejas priekšsēdētājs un OLAF direktors vienojas par 
savstarpējās informēšanas kārtību.

14. pants

Sūdzības un lūgumi 

1. Birojs savas kompetences ietvaros ir atbildīgs sniegt atbildes uz Eiropas Ombuda un 
Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja lūgumiem.

2. Visas sūdzības tiesā Biroja kompetencē esošajās jomās izvirza pret Komisiju.

15. pants

Dokumentu publiskums

1. Biroja direktors pieņem lēmumus, kas minēti 7. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem1. Atteikuma gadījumā lēmumus par 
apstiprinājuma pieteikumiem pieņem Komisijas ģenerālsekretārs. 

2. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 11. pantu Birojam ir dokumentu reģistrs.

16. pants

Atcelšana

Lēmumu 2000/459/EK, EOTK, Euratom atceļ.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 1. decembrī.

                                               
1 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
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Sagatavots Briselē un Luksemburgā, 

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

Tiesas vārdā —

priekšsēdētājs

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
vārdā —

priekšsēdētājs

Reģionu komitejas vārdā —

priekšsēdētājs
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Eiropas Parlamenta 2005. gada 1. decembra rezolūcija attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 
par Iestāžu nolīgumu Eiropas regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipu noteikšanai (B6-
0634/2005)
Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (KOM(2005)0059),

– ņemot vērā tā 2004. gada 13. janvāra rezolūciju par Komisijas paziņojumu "Par Eiropas 
regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipiem"1,

– ņemot vērā valdību konferencē Nicā pieņemtā paziņojuma 3. punktu attiecībā uz Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 10. pantu par Kopienas iestāžu lojālas sadarbības pienākumu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 2005. gada 
11. oktobra atzinumu par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EEK) 
Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas vides informācijas un 
novērojumu tīklu, attiecībā uz aģentūras izpilddirektora amata pilnvaru termiņu;

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas un Budžeta komitejas kopīgi iesniegto 
jautājumu Padomei, uz ko sniedz mutisku atbildi, un Padomes atbildi, kas sniegta 2005. gada 
15. novembra sanāksmē,

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu un tā Reglamenta 103. panta 2. punktu;

A. tā kā  tā 2004. gada 13. janvāra rezolūcijā esošie apsvērumi būtiskos aspektos nav zaudējuši 
savu aktualitāti, tā kā jo īpaši pašreizējo un turpmāko aģentūru struktūras racionalizēšana un 
vienkāršošana ir skaidrības, pārredzamības un juridiskās drošības interesēs, kā arī ir vajadzīga, 
raugoties no 25 dalībvalstu Eiropas Savienības perspektīvas, un tā kā jaunu aģentūru 
izveidošanai jāvērtē, ņemot vērā visstingrākos kritērijus, kas cita starpā attiecas uz to darbības 
atbilstību mērķim un attaisnojamību;

B. tā kā Komisija, iesniedzot priekšlikumu par iestāžu nolīgumu ir ievērojusi Parlamenta 
aicinājumu noslēgt tādu iestāžu nolīgumu pirms pamatregulas pieņemšanas, kurā skaidri tiek 
noteiktas attiecīgās kopīgās vadlīnijas;

C. tā kā iepriekšminētajā deklarācijā, saskaņā ar Līguma 10. pantu,  ir noteikts, ka Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija var noslēgt iestāžu nolīgumus, ja tas ir nepieciešams saistībā 
ar to lojālas sadarbības pienākumu, lai atvieglotu līguma noteikumu piemērošanu;

1. atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija iesniegusi priekšlikumu;

2. izsaka nožēlu par to, ka Padome nav gatava uzsākt sarunas par nolīguma noslēgšanu, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu;

                                               
1 OV C 92 E, 16.4.2004., 119. lpp
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3. aicina Komisiju turpināt centienus, lai panāktu Padomes viedokļa maiņu;

4. vērš uzmanību uz to, ka, pārbaudot turpmākos priekšlikumus par aģentūru izveidošanu, par 
pamatu jo īpaši izmanto šādus principus:

a) aģentūras izveidošana notiek, īstenojot parasto likumdošanas procedūru, tātad parasti, 
īstenojot koplēmuma procedūru, bet Līguma 308. pantā paredzētās procedūras pielietošana 
paliek ierobežota un izmantojama tikai izņēmuma gadījumos, kuros ar attiecīgo jautājumu 
saistītie Līguma noteikumi nav pietiekams juridiskais pamats;

b) ikvienam priekšlikumam par aģentūras izveidošanu pievieno izmaksu lietderīguma analīzi 
un precīzu rezultātu prognozi, kas pamato problēmas risinājuma rentabilitāti, dibinot 
aģentūru, salīdzinājumā ar iespēju, ja attiecīgos uzdevumus pildītu Komisijas dienesti;

c) aģentūrai atbilstoši tās uzdevumu jomai piešķiramā autonomija attiecīgajā jomā neatbrīvo 
Komisiju no politiskās atbildības par aģentūru darbību;

d) Komisijas lomai, izvēloties un nozīmējot izpildu instanci, parasti tas ir direktors, jāatbilst 
šai politiskās atbildības un kompetences prasībai;

e) Parlaments īsteno iepriekšēju pārbaudi, uzklausot direktora amata kandidātu vai 
kandidātus, retrospektīvu kontroli, apstiprinot budžeta pareizu izpildi, kā arī nepārtrauktu 
pārbaudi, sekojot aģentūras darbībai ar tā attiecīgo atbildīgo komiteju starpniecību; par 
direktora amata pilnvaru laika pagarināšanu lemj tikai administratīvā valde, pamatojoties 
uz direktora amata pirmā pilnvaru laika novērtējumu;

f) uzraudzības instancē – valdē Padome nozīmē pārstāvjus, kuri ir pierādījuši savu 
kompetenci un kurus pirms viņu iecelšanas amatā Parlaments var uzaicināt uz 
noklausīšanos, ja to uzskata par nepieciešamu; šos pārstāvjus nosūta skaitā, kas sapratīgā 
veidā ir proporcionāls aģentūras uzdevumiem un nozīmīgumam, turklāt ilgtermiņā 
paredzēts samazināt valdes sastāvu ar efektivitāti saistītu apsvērumu dēļ. Kamēr pārstāvju 
skaits valdē atbilst dalībvalstu skaitam, Parlaments darbam valdē nozīmē divus pārstāvjus 
no Parlamenta;

g) par aģentūras darbībām, kuras rada juridiskas sekas trešām personām, Komisijai var 
iesniegt administratīvu sūdzību, kas var grozīt pieņemtos lēmumus, turklāt Komisijas 
lēmumu var pārsūdzēt Eiropas Kopienu Tiesā;

5. izsaka bažas par decentralizēto aģentūru skaita nemitīgo pieaugumu (pašreiz divdesmit trīs, 
salīdzinot ar piecām aģentūrām 1995. gadā), jo tādējādi rodas risks, ka Komisijas izpildfunkcija 
tiks noārdīta un sadalīta neskaitāmu iestāžu starpā, kas strādā galvenokārt starpvaldību 
sadarbības formā, un tādēļ izsaka velmi, lai vismaz Līguma par Konstitūciju Eiropai 
ratifikācijas procesa pārdomu posmā jaunas aģentūras netiktu dibinātas;

6. ņemot vērā arvien pieaugošās budžeta izmaksas, kuras Kopienu budžetam rada decentralizētās 
aģentūras, atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar priekšlikumu Komisijas pienākums būtu katru 
priekšlikumu par aģentūras izveidošanu pamatot  ar rezultātu prognozi, kas ievēro ne tikai 
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subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, bet kurā ir iekļauts arī iespējami pilnīgs 
pārbaudes un koordinācijas izdevumu, kā arī ietekmes uz cilvēkresursiem un administratīvajām 
izmaksām iepriekšējs novērtējums.

7. konstatē, ka, kaut gan aģentūras subsidē no Kopienas budžeta, tomēr, neskatoties uz to, 
dalībvalstu nosūtītie pārstāvji, kas darbojas aģentūru valdē, pieņem politiskus lēmumus, kas 
attiecas uz Kopienas tiesību aktu īstenošanu; 

8. izsaka nožēlu, ka Eiropas Komisija acīmredzot nevēlas sagatavot esošo aģentūru pastāvēšanas 
un turpmākas attīstības skaidru finansiālo seku uzskaitījumu laika posmam, uz kuru attiecas 
nākamais finanšu plāns; 

9. prasa, lai par iestāžu nolīguma pamatu tiktu noteikta aģentūru administratīvo izdevumu 
maksimālā kāpinājuma likme, kura būtu pielīdzināma pieejai, ko prasa attiecināt uz Komisiju; 

10. pieprasa, lai pretēji priekšlikuma tekstam iestāžu nolīgumu arvien plašāk piemērotu attiecībā uz 
jau esošajām aģentūrām;

11. aicina Komiteju priekšsēdētāju konferenci apkopot un iesniegt Budžeta komitejai un Budžeta 
kontroles komitejai pastāvīgo komiteju, kas ir atbildīgas par aģentūrām, sadarbības 
rezumējumu par to, kā tās seko aģentūru darbam, un aktualizēt 1998. gada jūlijā pieņemtās 
"vadlīnijas";

12. aicina tā Konstitucionālo jautājumu komiteju sekot turpmākai notikumu attīstībai saistībā ar 
Komisijas priekšlikumu un vajadzības gadījumā jautājumu izskatīt atkārtoti;

13. prasa Konstitucionālās komitejas un Budžeta komitejas priekšsēdētājiem un ziņojumu 
sagatavotājiem politiskā līmenī neformāli sazināties ar Padomes un Komisijas pārstāvjiem, lai 
sekotu līdzi notikumiem Padomē saistībā ar horizontāliem pasākumiem, kas nodarbojas ar 
regulatīvo aģentūru struktūru nākotnē;

14. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. oktobra rezolūcija par stratēģiju regulatīvo aģentūru 
institucionālo aspektu noteikšanai nākotnē (2008/2103(INI)) — Georgios Papastamkos ziņojums
(Pagaidu izdevums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 11. marta paziņojumu “Eiropas aģentūras — turpmākā 
virzība” (COM(2008)0135),

– ņemot vērā 2004. gada 13. janvāra rezolūciju par Komisijas paziņojumu “Eiropas regulatīvo 
aģentūru darbības pamatprincipi”1,

– ņemot vērā 2005. gada 25. februārī iesniegtā Iestāžu nolīguma projektu par Eiropas regulatīvo 
aģentūru darbības pamatprincipiem (COM(2005)0059),

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas un Budžeta komitejas kopīgi Padomei 
iesniegto jautājumu, uz ko jāsniedz mutiska atbilde, un Padomes atbildi, kas sniegta 2005. gada 
15. novembra plenārsēdē (O-0093/05),

– ņemot vērā 2005. gada 1. decembra rezolūciju par Komisijas iesniegto Iestāžu nolīguma 
projektu par Eiropas regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipiem2,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2008. gada 17. aprīļa lēmumu,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja 2008. gada 7. maija vēstuli Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājam un amatā esošajam Padomes priekšsēdētājam par iestāžu darba grupas izveidi 
politiskā līmenī,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, Budžeta 
kontroles komitejas, Ekonomikas un monetāro lietu komitejas un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0354/2008),

A. tā kā Parlamenta un Komisijas centieni noteikt juridiski saistošus Eiropas regulatīvo aģentūru 
darbības pamatprincipus nav devuši rezultātu;

B. tā kā ar 2005. gada Iestāžu nolīguma projektu nav panākts būtisks progress, jo Padome pret to 
iebilda institucionālā un politiskā ziņā, un tā kā Komisija nolēma atsaukt savu priekšlikumu par 
Iestāžu nolīgumu un aizstāt to ar aicinājumu sākt iestāžu dialogu, kura rezultātā izstrādātu 
vienotu pieeju;

C. tā kā regulatīvās aģentūras tomēr rada makroietekmi Eiropas pārvaldes līmenī, kaut gan 
sākotnēji šķiet, ka tās “mikroiestādes”;

D. tā kā joprojām ir jānosaka vismaz galvenās regulatīvo aģentūru strukturālās iezīmes, lai tādējādi 

                                               
1 OV C 92 E, 16.4.2004., 119. lpp.
2 OV C 285 E, 22.11.2006., 123.lpp.
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tās kļūtu par atzītām iestādēm, kas kļūst par atzītu līdzvērtīgu Eiropas Savienības institucionālo 
komponentu;

E. tā kā Komisija ierosina izveidot iestāžu darba grupu, kura izstrādās kopējos regulatīvo aģentūru 
darbības pamatprincipus un noteiks ikvienas Eiropas Savienības iestādes kompetenci attiecībā 
uz šīm aģentūrām;

F. tā kā Komisijai ir jāveic regulatīvo aģentūru horizontālā novērtēšana līdz 2009.–2010. gadam un 
iespējami drīz Parlamentam un Padomei jāiesniedz ziņojums par secinājumiem, kas izdarīti, 
pamatojoties uz šo novērtējumu;

G. tā kā atzinīgi ir vērtējams Komisijas lēmums neierosināt jaunu aģentūru izveidi, kamēr iestāžu 
darba grupa nebūs pabeigusi darbu;

H. tā kā Komisijai nevajadzētu atkāpties no 2005. gada Iestāžu nolīguma projektā ietvertajiem 
pamatprincipiem attiecībā uz grozījumiem galvenajos tiesību aktos, kuri reglamentē pašreizējo 
regulatīvo aģentūru darbību, tādējādi nodrošinot to atbilstību jaunajai pieejai;

I. tā kā patlaban jau ir ieviests vienots to izpildaģentūru regulējums1, kurām uz noteiktu laika 
periodu ir uzticēta Kopienas programmu pārvaldība,

Vispārīgi apsvērumi

1. uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir teicama iniciatīva, un pauž gatavību ar savu pārstāvju 
palīdzību piedalīties iestāžu darba grupas darbā, bet uzskata, ka “vienotā pieeja” tomēr 
neattaisno EP cerības attiecībā uz Iestāžu nolīguma noslēgšanu; atzīmē, ka iepriekš minētais 
neizslēdz iespēju darba grupas darba rezultātā panākt cita veida savstarpējas vienošanās;

2. aicina Padomi kā vienu no budžeta lēmējiestādēm sniegt konstruktīvu ieguldījumu šīs darba 
grupas darbā;

3. aicina Padomi un Komisiju iespējami drīz kopīgi ar Parlamentu izstrādāt iestāžu darba grupas 
darba programmu, lai šī grupa varētu sākt strādāt 2008. gada rudenī;

4. uzskata, ka iestāžu darba grupas darba programmā jāietver arī šādi uzdevumi:

– jānosaka jomas par kurām Komisijai līdz 2009. gada beigām jāveic horizontālais 
novērtējums;

– jānosaka objektīvi kritēriji, uz kuriem pamatojoties varētu novērtēt aģentūru izveides 
nepieciešamību, ņemot vērā iespējamus alternatīvus risinājumus;

– regulāri, koordinēti un saskaņoti jānovērtē aģentūru darbs un sasniegtie rezultāti, tostarp 
jāveic arī ārējais novērtējums, analizējot izmaksas un ieguvumus; 

– jāizvērtē, vai izmaksu ziņā aģentūru izveide ir izdevīgāka nekā attiecīgo uzdevumu 
uzticēšana Komisijas dienestiem;

                                               
1 Padomes 2002. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, 

kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.).
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– jānovērtē iespējamais ieguvumu zaudējums gadījumā, ja noteiktas darbības veiks nevis 
Komisijas dienesti, bet gan regulatīvās aģentūras;

– jāīsteno aģentūru pārredzamības palielināšanas pasākumi, it īpaši tuvinot to būtiskākās 
strukturālās iezīmes;

– jānosaka aģentūru neatkarības un pārraudzības pakāpe, it īpaši Komisijas atbildības veids un 
apjoms attiecībā uz šo aģentūru darbībām, ņemot vērā to, ka Komisijas atbildības apjoms 
nevar būt lielāks par tās faktisko ietekmi uz aģentūru darbību;

– jāieceļ Padomes un Komisijas pārstāvji aģentūru uzraudzības iestādēs un jāuzklausa 
kandidāti Eiropas Parlamenta atbildīgajā komitejā;

– jāieceļ aģentūru izpildpersonāls, it īpaši to direktorus, un jāprecizē Eiropas Parlamenta loma 
šajā procedūrā;

– uz aģentūrām jāattiecina standarta pieeja par to darbību izklāstu attiecīgajā finanšu gadā, kā 
arī par pārskatiem un ziņojumiem par budžeta un finanšu pārvaldību;

– jānosaka standarta prasība visu aģentūru direktoriem sagatavot un parakstīt ticamības 
deklarāciju, vajadzības gadījumā ierakstot atrunas;

– visām aģentūrām un decentralizētām struktūrām jāpiemēro saskaņots paraugs, skaidri 
nodalot:

 plašam lasītāju lokam domātu gada ziņojumu par iestādes darbībām, darbu un 
sasniegumiem,

 finanšu pārskatus un ziņojumu par budžeta izpildi,

 darbības pārskatu atbilstoši Komisijas ģenerāldirektoru darbības pārskatiem,

 iestādes direktora parakstītu ticamības deklarāciju kopā ar visām atrunām vai 
apsvērumiem, kam, pēc direktora ieskatiem, būtu jāpievērš budžeta izpildes 
apstiprinātājas iestādes uzmanība;

– jādefinē principi, uz kuriem pamatojoties nosaka, vai un cik lielā mērā aģentūru finansēšanai 
jāizmanto maksas un maksājumi;

– pastāvīgi jāpārbauda, vai pašreizējās aģentūras joprojām ir nepieciešamas, un jāizstrādā 
kritēriji, lai noteiktu, vai regulatīvā aģentūra ir izpildījusi tai doto uzdevumu un vai tās 
darbību var izbeigt;

5. pauž nožēlu, ka nav vispārējas ES aģentūru izveides stratēģijas; atzīmē, ka jaunas aģentūras 
veido, katru gadījumu izskatot atsevišķi, un tādējādi rodas nepārredzama regulatīvo aģentūru, 
izpildaģentūru un citu Kopienas iestāžu sistēma, kurā ikviena iestāde ir radīta, pamatojoties uz 
atšķirīgiem principiem;

6. atzīmē Komisijas nostāju, kurā pausts, ka regulatīvo aģentūru izveide, kura dažkārt notiek ar 
Parlamenta līdzdalību, ir dalībvalstu sadarbības izpausme un šo aģentūru darbība ir atkarīga no 
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pienākumu savstarpējās sasaistes un izpildes, turklāt, ja šos pienākumus uztic pildīt tikai ES 
iestādēm, varētu rasties iebildumi par centralizāciju;

7. aicina Padomi un Komisiju sadarboties ar Parlamentu, lai kopīgi izveidotu skaidrus, kopējus un
saskaņotus pamatprincipus par aģentūru turpmāko lomu ES pārvaldē;

8. uzskata, ka jānodrošina regulatīvo aģentūru pārredzamība, it īpaši attiecībā uz to darbību, 
informācijas izpaušanu un pieejamību, kā arī darbības plānošanu un atskaitīšanos par to;

9. uzskata, ka, pieņemot iestāžu savstarpējās saprašanās kopējos pamatprincipus, par prioritāti 
jānosaka regulatīvo aģentūru darbības racionalizācija un pievienotās vērtības palielināšana, 
tādējādi panākot lielāku pārredzamību, pamanāmu demokrātisko kontroli un uzlabotu 
efektivitāti;

10. uzskata, ka noteikti ir jāpieņem obligātie kopējie principi un noteikumi par visu regulatīvo 
aģentūru struktūru, darbību un kontroli neatkarīgi no regulatīvo aģentūru veida;

11. uzskata, ka ieinteresēto pušu līdzdalība regulatīvo aģentūru darbībā būs jānodrošina, formāli 
strukturējot apspriešanos un dialogu ar tām;

12. uzskata, ka atšķirības aģentūru struktūrā un darbībā rada būtiskus jautājumus par regulatīvajiem 
parametriem, labu pārvaldību un iestāžu attiecībām centralizācijas un decentralizācijas ziņā;

13. atbalsta viedokli, ka labas pārvaldības principi jānodrošina, izmantojot vienotu pieeju personāla 
atlases norisei, budžeta veidošanai, resursu pārvaldībai, efektīvai vadībai un darbības 
novērtēšanai;

14. vēlas pārliecināties, vai Komisijas apņēmība atlikt jebkura tāda priekšlikuma izskatīšanu, kas 
saistīts ar jaunu regulatīvu aģentūru izveidi, jāattiecina arī uz abiem pašreizējiem pagaidām 
atliktajiem priekšlikumiem enerģētikas un elektronisko sakaru jomā;

15. uzsver, ka jānosaka parlamentārā kontrole attiecībā uz regulatīvo aģentūru izveidi un darbību, 
un tai jāizpaužas galvenokārt šādi:

– aģentūras Parlamentam iesniedz gada pārskatu, 

– ikvienas aģentūras direktoru iecelšanas procedūras laikā var aicināt uzstāties Parlamenta
atbildīgajā komitejā,

– Parlaments apstiprina to aģentūru budžeta izpildi, kuras saņem Kopienas finansējumu;

16. mudina Komisiju laikus, pirms beidzies 2009.–2010. gada periods, iesniegt regulatīvo aģentūru 
horizontālā novērtējuma secinājumus, lai iestāžu darba grupa varētu tos ņemt vērā;

17. aicina Komisiju izstrādāt kritērijus šo rezultātu salīdzināšanai un paredzēt skaidrus noteikumus, 
kā izbeigt aģentūru pilnvaras to neapmierinošas darbības gadījumā;

18. aicina priekšsēdētāju un Priekšsēdētāju konferenci noteikt, ka jautājums par Komisijas 
ierosinātās darba grupas sastāvu ir prioritārs, un uzskata, ka ir lietderīgi šajā darba grupā 
Parlamentu pārstāvēt Konstitucionālo jautājumu komitejai, Budžeta komitejai un divām citām 
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komitejām, kas guvušas pieredzi, praksē veicot regulatīvo aģentūru darba pārraudzību;

19. atkārto 2005. gada Iestāžu nolīguma projektā Komisijas un Parlamenta ierosinājumu 
pamatdokumentā iekļaut lēmumu par aģentūras darba vietu;

Budžeta apsvērumi

20. vēlas atgādināt, cik svarīgi iestāžu līmenī ir nodrošināt 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) 
47. punktā noteiktās procedūras sistemātisku piemērošanu, un uzsver, ka ir jāveic piemēroti 
turpmākie pasākumi saskaņā ar Parlamenta, Padomes un Komisijas 2007. gada 13. jūlija kopīgo 
paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām;

21. ir pārliecināts, ka šā noteikuma piemērošanai noteikti ir vajadzīga detalizēta procedūra; uzskata, 
ka, izmantojot šādu procedūru, būtu iespējams ietvert dažus svarīgus atliktā 2005. gada Iestāžu 
nolīguma projekta aspektus, varbūt kombinējot tos ar dažiem Aģentūru finanšu pamatregulas2

pielāgojumiem; 

22. secina, ka gadījumā, ja novērtēšanas pasākumi parādīs, ka decentralizētā pārvaldība nenodrošina 
izmaksu lietderību un efektivitāti, Eiropas Savienībai nevajadzētu kavēties, bet gan mainīt 
pašreizējo tendenci Kopienas uzdevumus veikt ar ārpakalpojumu palīdzību, un ir jānosaka 
skaidri noteikumi par decentralizēto aģentūru darbības izbeigšanu; 

23. atbalsta Komisijas nodomu neierosināt jaunu decentralizētu aģentūru izveidi, kamēr nav 
pabeigts novērtēšanas process, it īpaši ņemot vērā, ka ar pašreizējā daudzgadu finanšu shēmā 
paredzētajām rezervēm būtu ļoti grūti finansēt jaunu Kopienas struktūru, būtiski nemainot 
plānojumu;

24. uzskata, ka no budžeta viedokļa iestāžu darba grupai par ES aģentūru nākotni darba kārtībā 
galvenie jautājumi ir šādi:

Aģentūras definīcijas noteikšana

25. šajā sakarā atgādina aģentūras definīciju, ko noteica 2007. gada 7. marta trialogā, kad tika 
panākta vienošanās, ka attiecībā uz 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punkta 
piemērošanu aģentūras statusu nosaka atkarībā no tā, vai attiecīgā struktūra ir izveidota, 
pamatojoties uz 185. pantu Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam3 (Finanšu 
regula);

26. vēlas uzsvērt, ka ļoti svarīgi ir kopīgai lietošanai ieviest skaidru un saskaņotu ar aģentūrām 
saistītu vispārējo terminu kopumu; atgādina, ka “regulatīvās aģentūras” ir tikai decentralizēto 
aģentūru apakšgrupa;

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 Komisijas 2002. gada 19. novembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata finanšu regulu 

struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, 
ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.).

3 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
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Jaunas aģentūras — saikne starp likumdošanu un budžeta prerogatīvām

27. uzskata, ka ir svarīgi apspriest ar termiņiem saistītās problēmas, kā arī juridiskos un procesuālos 
aspektus, kas varētu kļūt aktuāli gadījumā, ja paralēli likumdevēja pieņemtajiem lēmumiem 
laikus netiks panākta vienošanās par jaunas aģentūras finansēšanu saskaņā ar 2006. gada 
17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktu; uzskata, ka tikpat būtiski ir apsvērt iespēju noteikt 
procesuālas garantijas, lai nodrošinātu budžeta lēmējinstitūcijas pilnīgu iesaistīšanu visos 
jautājumos, kas ietekmē budžetu, piemēram, attiecībā uz aģentūru uzdevumu saraksta 
papildināšanu;

28. atgādina, ka jau 2005. gadā Parlaments aicināja ieviest izmaksu un ieguvumu obligātu 
novērtējumu pirms jaunu aģentūru izveides ierosināšanas, it īpaši pievēršoties jautājumam, vai 
aģentūras izveide (tostarp iespējamās izmaksas saistībā ar uzraudzību un koordināciju) izmaksu 
ziņā ir efektīvāka nekā tad, ja attiecīgos uzdevumus veiktu Komisijas dienesti, kā arī tādiem 
jautājumiem kā aģentūras pilnvaras un darba metodes vai tās neatkarība no Komisijas, jo bieži 
vien tas likumdevēju interesē īpaši;

Pašreizējās aģentūras — uzraudzība

29. uzsver, ka regulāri un koordinēti, nepieļaujot dublēšanos un pārklāšanos, jāveic novērtēšana un 
pārbaudes, lai novērtētu pievienoto vērtību jau izveidotajām decentralizētajām aģentūrām, uz 
kurām vairs neattiecas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punkta darbības joma; uzskata 
to par turpinājumu iepriekš veiktajam darbam, kura rezultātā Kopienas aģentūras 2007. gada 
18. aprīļa trialogā vienojās par kopīgu paziņojumu, ka regulāri jānovērtē jau izveidotās 
Kopienas aģentūras, īpaši pievēršoties izmaksām un ieguvumiem un sīki paskaidrojot 
novērtējamo aģentūru izvēles kritērijus;

30. atzīmē, ka veiktajai analīzei jāsniedz atbildes uz dažiem pamatjautājumiem par izmaksām un 
ieguvumiem un tā jāveic, inter alia, saskaņā ar šādiem kritērijiem:

– atbilstība: kādā mērā aģentūras izveides regulā noteiktie mērķi atbilst budžetā paredzētajam 
publisko izdevumu līmenim?

– efektivitāte: kādas ir bijušas aģentūras darbības sekas (ietekme)?

– lietderība (izmaksu efektivitāte): cik ekonomiski dažādi ieguldījumi ir pārveidoti par 
iznākumiem un rezultātiem? Vai (paredzētie) rezultāti ir iegūti ar pamatotām izmaksām, it 
īpaši attiecībā uz iesaistītajiem darbiniekiem un iekšējo organizāciju?

31. norāda, ka, ņemot vērā aģentūru kopējo ietekmi uz budžetu, Komisijai ir pārliecinoši jāpierāda, 
ka Eiropas pārvaldība ar aģentūru palīdzību ir izmaksu ziņā lietderīga, efektīva un piemērota 
izvēle Eiropas politikas īstenošanai pašlaik un tuvākajā nākotnē;

Kopējie vispārējie pamatprincipi

32. uzsver, ka jānosaka obligātie kopējie standarti arī par Komisijas lomu un politisko atbildību 
saistībā ar aģentūru, par uzņēmējvalstu piešķiramo palīdzību un savlaicīgu un pārredzamu 
lēmumu par aģentūras atrašanās vietu, ko varētu noteikt aģentūru dibināšanas regulās;

33. atgādina, ka aģentūru darbība jāreglamentē, vadoties pēc skaidriem norādījumiem par atbildību, 
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ievērojot Finanšu regulas noteikumus; uzsver aģentūru saistības attiecībā uz budžeta izpildes 
apstiprināšanu;

34. turklāt uzskata, ka ļoti svarīgi ir censties definēt kopējus aģentūru budžetu sagatavošanas 
noteikumus, lai iegūtu pārredzamākus un salīdzināmākus budžeta rādītājus, piemēram, par 
aģentūru darbību īstenošanas līmeni vai ieņēmumu un izdevumu sastāvdaļām; uzskata, ka tas, 
kā ES budžetā kopumā tiek atainotas subsīdijas aģentūrām, varbūt būs jāpielāgo jaunās 
paaudzes aģentūru uzdevumiem un lomai;

35. norāda, ka saskaņā ar Komisijas iepriekš minētajā paziņojumā sniegtajiem datiem pašlaik ir 
29 regulatīvās aģentūras, kurās strādā apmēram 3800 darbinieku un kuru gada budžets ir 
aptuveni 1100 miljoni eiro, tostarp Kopienas finansējums — aptuveni 559 miljoni eiro;

36. uzstāj, ka revīzijas/ budžeta izpildes apstiprināšanas procesam ir jābūt samērīgam ar aģentūru 
kopējo budžetu; īpaši uzsver, ka Eiropas Revīzijas palātas resursi pēdējo gadu laikā nav
palielinājušies atbilstoši aģentūru skaita pieaugumam;

37. atkārtoti uzsver, ka Parlamenta 2008. gada 22. aprīļa rezolūcijas par aģentūru budžeta izpildes 
apstiprināšanu 7. punktā ir pausta vēlme, lai Eiropas Revīzijas palāta vai cita neatkarīga 
revīzijas iestāde regulāri (un pamatojoties uz ad hoc principu) novērtētu aģentūru darbības 
rezultātus; uzskata, ka, vērtējot aģentūru darbību, jāpārbauda ne tikai ierastie finanšu 
pārvaldības elementi un publisko līdzekļu pienācīgs izlietojums, bet jāizvērtē arī 
administrēšanas efektivitāte un lietderīgums un ikvienas aģentūras finanšu pārvaldība;

38. uzskata, ka katrai aģentūrai papildus amatu sarakstam jāsniedz pārskats par pastāvīgo un 
pagaidu darbinieku un valstu ekspertu skaitu, kā arī jānorāda tajā visas izmaiņas iepriekšējos 
divos gados;

39. vērš uzmanību uz Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 5/2008 par pareizu finanšu 
pārvaldību aģentūrās, īpaši pievēršoties darbības rezultātu novērtējumam;

40. aicina Komisiju apvienot mazo aģentūru administratīvās funkcijas, lai panāktu “kritisko masu”, 
kas nepieciešama, lai aģentūras varētu pienācīgi ievērot spēkā esošos publiskā iepirkuma 
noteikumus, Finanšu regulu un Civildienesta noteikumus1;

41. mudina Komisiju kritiski izvērtēt aģentūru pieprasījumus pēc budžeta līdzekļiem, jo lielākā daļa 
aģentūru neizlieto pieprasīto finansējumu;

°

° °

42. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

                                               
1 Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko nosaka 

Civildienesta noteikumus un Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību un ievieš īpašus 
pasākumus, kas uz laiku attiecināmi uz Komisijas ierēdņiem (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. oktobra lēmums par kopīgās deklarācijas apstiprināšanu 
attiecībā uz partnerību informācijas sniegšanā par Eiropu (2007/2222(ACI)) — Jo Leinen 
ziņojums (pagaidu izdevums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 255. pantu,

 ņemot vērā Parlamenta 2002. gada 13. marta rezolūciju par Komisijas paziņojumu par jaunu 
sadarbības sistēmu pasākumiem, kuri ir saistīti ar Eiropas Savienības informācijas un saziņas 
stratēģiju1,

 ņemot vērā tā 2003. gada 10. aprīļa rezolūciju par informācijas un saziņas stratēģiju Eiropas 
Savienībai2,

 ņemot vērā tā 2005. gada 12. maija rezolūciju par Eiropas Savienības informācijas un saziņas 
stratēģijas īstenošanu3,

 ņemot vērā tā 2006. gada 16. novembra rezolūciju par Balto grāmatu attiecībā uz Eiropas 
Savienības komunikācijas politiku4,

 ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2008. gada 25. septembra lēmumu,

 ņemot vērā priekšlikumu par kopīgo deklarāciju attiecībā uz partnerību informācijas sniegšanā 
par Eiropu,

 ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu un 43. panta 1. punktu,

 ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0372/2008),
A. tā kā saziņa ir svarīga gan pārstāvības, gan līdzdalības demokrātijas sastāvdaļa;

B. tā kā viena no ES demokrātijas elementu priekšrocībām ir Eiropas līmeņa saziņas struktūras, 
kas vieno iestādes un pilsoņus; 

C. tā kā Eiropas Parlamenta vēlēšanās un ES referendumos gūtā pieredze liecina, ka izpratne un 
interese par ES jautājumiem veicina līdzdalību, bet informācijas trūkums to mazina; to vēlreiz 
apstiprināja saistībā ar Īrijas referendumu veiktie pētījumi;

D. tā kā informācijas sniegšanai par Eiropas Savienību ir vajadzīga ES iestāžu un dalībvalstu 
politiska apņemšanās visos līmeņos,

1. apstiprina šim lēmumam pievienoto kopīgo deklarāciju attiecībā uz partnerību informācijas
sniegšanā par Eiropu un nolemj to pievienot Reglamentam; aicina šo deklarāciju publicēt 
„Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un tā pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV C 47 E, 27.2.2003., 400. lpp. 
2 OV C 64 E, 12.3.2004., 591. lpp. 
3 OV C 92 E, 20.4.2006., 403. lpp.
4 OV C 314 E, 21.12.2006., 369. lpp.
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PIELIKUMS
Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu

Mērķi un principi

1. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot informācijas 
sniegšanu par ES jautājumiem, lai palīdzētu Eiropas pilsoņiem izmantot to tiesības piedalīties 
Eiropas Savienības demokrātijas veidošanā, kur lēmumu pieņemšana notiek cik vien iespējams 
atklāti un cik vien iespējamas tuvinot to pilsoņiem, ievērojot plurālisma, dalības, atklātības un 
pārskatāmības principus.

2. Trīs iestādes vēlas sekmēt vispārēju viedokļu saskaņotību par galvenajām ES komunikācijas 
politikas prioritātēm, apzināt papildu ieguvumus, ko informācijas sniegšanā par konkrētiem 
jautājumiem dotu ES pieeja, veicināt informācijas un paraugprakses apmaiņu un rosināt iestāžu 
darbību sinerģiju, īstenojot ar šīm prioritātēm saistītu komunikāciju, kā arī vajadzības gadījumā 
atvieglot iestāžu un dalībvalstu sadarbību.

3. Trīs iestādes atzīst, ka komunikācijai par Eiropas Savienību nepieciešama ES iestāžu un 
dalībvalstu politiska apņemšanās un ka katras dalībvalsts pienākums ir veidot šo saziņu ar 
pilsoņiem par ES jautājumiem.

4. Trīs iestādes ir pārliecinātas, ka informācijas un komunikācijas darbībām par Eiropas Savienības 
jautājumiem būtu jāsniedz ikvienam piekļuvi patiesai un daudzpusīgai informācijai par Eiropas 
Savienību un jādod pilsoņiem iespēju īstenot savas tiesības paust viedokli, kā arī aktīvi 
piedalīties sabiedriskās debatēs par Eiropas Savienības jautājumiem.

5. Īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus, trīs iestādes veicina to, ka ievēro 
daudzvalodības un kultūru daudzveidības principu.

6. Trīs iestādes ir apņēmušās īstenot minētos mērķus. Tās mudina citas ES iestādes un struktūras 
atbalstīt to centienus un, ja tās vēlas, dot ieguldījumu šās pieejas īstenošanā.

Partnerības pieeja

7. Trīs iestādes atzīst to, cik nozīmīgi ir risināt komunikāciju problēmu ar dalībvalstu un ES 
iestāžu partnerības palīdzību, lai atbilstīgā līmenī ar visplašāko auditoriju nodrošinātu efektīvu 
komunikāciju un objektīvu informāciju. 

Tās vēlas izstrādāt sinerģijas ar valstu, reģionālām un vietējām iestādēm, kā arī ar pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem.

Tās šajā nolūkā vēlētos sekmēt pragmatiskas partnerības pieeju un elastīgus koordinēšanas 
mehānismus.

8. Tās šajā sakarā atgādina, ka galvenais Iestāžu informācijas jautājumu grupas (IJG) uzdevums ir 
kalpot kā augsta līmeņa struktūrai iestāžu politisko debašu veicināšanai par informācijas un 
komunikācijas darbībām, kas saistītas ar ES jautājumiem, lai veicinātu sinerģiju un 
papildināmību. Šajā nolūkā IJG, ko kopīgi vada Eiropas Parlaments, Padomes un Komisijas 
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pārstāvji un kurā novērotāja statusā piedalās Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas pārstāvji, principā tiekas divreiz gadā.

Pamatnoteikumi kopīgam darbam

Trīs iestādes ir iecerējušas sadarboties šādi:

9. Ievērojot katras ES iestādes individuālos pienākumus un dalībvalstu komunikācijas stratēģiju un 
prioritātes, trīs iestādes IGJ struktūrā ik gadu nosaka noteiktu kopīgu komunikācijas prioritāšu 
skaitu.

10. Šīs prioritātes balstīsies uz komunikācijas prioritātēm, ko, ievērojot to iekšējās procedūras un 
vajadzības gadījumā papildinot dalībvalstu stratēģiskos viedokļus un centienus šajā jomā 
noteikušas ES iestādes un struktūras, ņemot vērā pilsoņu cerības.

11. Trīs iestādes un dalībvalstis centīsies veicināt atbilstīgu atbalstu, lai sniegtu atbilstīgus līdzekļus 
adekvātai noteikto prioritāšu komunikācijai.

12. Dienestiem, kas ir atbildīgi par komunikāciju dalībvalstīs un ES iestādēs būtu jāuztur 
savstarpējus sakarus, lai nodrošinātu veiksmīgu kopīgu komunikācijas prioritāšu īstenošanu, kā 
arī citas darbības, kas ir saistītas ar ES komunikāciju, ja nepieciešams pamatojoties uz 
atbilstīgiem administratīviem pasākumiem.

13. Iestādes un dalībvalstis apmainīsies ar informāciju par citiem ar ES saistītiem informācijas 
sniegšanas pasākumiem, jo īpaši par atsevišķās nozarēs paredzētajiem iestāžu un struktūru 
informācijas sniegšanas pasākumiem, ja tie saistīti ar dalībvalsts rīkotām informācijas 
kampaņām.

14. Komisija ir aicināta katra gada sākumā ziņot citām ES iestādēm par galvenajiem sasniegumiem 
iepriekšējā gadā, īstenojot kopīgas komunikācijas prioritātes.

15. Šo politisko deklarāciju parakstīja divtūkstoš astotā gada divdesmit otrajā oktobrī.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 17. maija lēmums par Iestāžu nolīguma slēgšanu par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību — 2006/2028(ACI)) — Sérgio Sousa Pinto ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 272. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu 
par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu1 un jo īpaši tā 26. punktu,

– ņemot vērā 2005. gada 8. jūnija rezolūciju par paplašinātās Eiropas Savienības politikas 
uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam2,

– ņemot vērā 2005. gada 1. decembra rezolūciju par Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un 
budžeta procedūras uzlabošanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 18. janvāra rezolūciju par Eiropadomes kopējo 
nostāju attiecībā uz finanšu plānu un Iestāžu nolīguma atjaunošanu 2007.–2013. gadam4,

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Priekšlikums atjaunot Iestāžu nolīgumu par budžeta 
disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu” (KOM(2004)0498),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Ieguldījums iestāžu sarunās par priekšlikumu atjaunot 
Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu” 
(KOM(2006)0075),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Pārskatīts priekšlikums atjaunot Iestāžu nolīgumu par 
budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu” (KOM(2006)0036),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Mūsu kopīgās nākotnes 
veidošana. Paplašinātās Eiropas Savienības politiski risināmie jautājumi un budžeta līdzekļi 
2007.–2013. gadā” (KOM(2004)0101) un paziņojumu „Finanšu plāns laikposmam no 
2007. līdz 2013. gadam”(KOM(2004)0487), kā arī Komisijas darba dokumentu „Tehniski 
pielāgojumi Komisijas priekšlikumam par vairākgadu finanšu plānu 2007.–2013. gadam” 
(SEK(2005)0494),

– ņemot vērā kopīgo deklarāciju par vadlīnijām likumdošanas priekšlikumu izstrādei saistībā ar 
2007.–2013. gada daudzgadu finanšu plānu, par ko vienojās 2005. gada 18. oktobrī,

– ņemot vērā Eiropadomes 2005. gada 15. un 16. decembra secinājumus (dok. 15915/05, 
CADREFIN 268),

– ņemot vērā 2006. gada 23. janvāra, 21. februāra, 21. marta un 4. aprīļa trialogus,

                                               
1 OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmumu 2005/708/EK (OV L 269, 14.10.2005., 24. lpp.).
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0224.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0453.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0010.
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– ņemot vērā šim lēmumam pievienoto Iestāžu nolīguma projektu par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību,

– ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu un Reglamenta VI pielikuma IV nodaļas 1. un 
2. punktu, kā arī XVIII nodaļas 4. punktu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas, Budžeta 
kontroles komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komitejas, Zivsaimniecības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A6-0150/2006), 

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0144/2006),

A. tā kā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir pabeiguši sarunas attiecībā uz jaunu Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību no 2007. līdz 2013. gadam 
(turpmāk tekstā - nolīguma projekts),

B. tā kā saskaņā ar 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīguma 26. punktu Komisija ir ierosinājusi jaunā 
finanšu plāna un jaunā Iestāžu nolīguma gatavošanas procedūru, iesniedzot priekšlikumus 
attiecīgi 2004. gada 10. februārī un 14. jūlijā;

C. tā kā pēc Parlamenta 2005. gada 8. jūnija sarunu nostājas un dalībvalstu 2005. gada decembrī 
panāktās vienošanās Komisija ir iesniegusi pārskatītu priekšlikumu par jauno Iestāžu nolīgumu 
un tehniskos dokumentus par Eiropadomes secinājumu ietekmi, tādējādi ļaujot sākt vienlīdzīgas 
sarunas;

D. tā kā Parlaments bija apņēmies nodrošināt ilgtspējīgu daudzgadu finanšu shēmu, paredzot 
atbilstīgus līdzekļus turpmāko gadu politikām, kā arī atbilstīgus instrumentus un reformas šīs 
shēmas īstenošanas uzlabošanai;

E. tā kā daudzgadu programmu īstenošana, pilnībā izmantojot tām paredzētos līdzekļus, ir atkarīga 
no savlaicīgas Iestāžu nolīguma noslēgšanas un finanšu shēmas pieņemšanas;

F. tā kā Parlaments bija vienīgā iestāde, kas izstrādāja vispārēju stratēģiju un veica vajadzību 
pilnīgu un dziļu analīzi, lai noteiktu politiskās prioritātes pretstatā Padomes pieejai, kurā ir 
noteikti griesti un procenti; 

G. tā kā Budžeta komitejas ziņojumā pozitīvi novērtētas nolīguma projektā norādītās politiskās un 
finanšu iespējas; 

H. tā kā nolīguma projekts nerada tādus sarežģījumus, ka to nevarētu piemērot primārajiem Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, un tajā ir pilnībā ievērotas Parlamenta budžeta prerogatīvas;

I. tā kā nolīguma projekts nekādā veidā nav pretrunā ar Parlamenta Reglamentu; tomēr varētu 
rasties jautājums par to, vai nebūtu vajadzīgs veikt dažus grozījumus Parlamenta Reglamentā, it 
īpaši Reglamenta IV pielikumā, lai Parlamentam ļautu saskaņā ar labākajiem iespējamiem 
nosacījumiem iesaistīties vairākās īpašās procedūrās, kas paredzētas nolīguma projektā; tas it 
īpaši būtu jautājums, kas attiecas uz procedūrām saistībā ar

– budžeta korekcijām liela valsts budžeta deficīta gadījumā,
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– finanšu shēmas pārskatīšanu,

– ārkārtas palīdzības rezerves mobilizāciju,
– Eiropas Savienības Solidaritātes fonda mobilizāciju,

– Elastīguma instrumenta mobilizāciju,
– Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda mobilizāciju,

– finanšu shēmas korekciju, paredzot paplašināšanos,

1. atgādina, ka pirmo reizi kopš vienošanās par finanšu plānu Parlaments ilgāk kā astoņus mēnešus 
ir apspriedies pagaidu komitejā, kas izveidota tieši šim mērķim, un pieņēmis vispārēju sarunu 
nostāju, kura ir balstīta uz trim pīlāriem, kas paredzēti, lai:

- saskaņotu politiskās prioritātes un finansiālās vajadzības,

- modernizētu budžeta struktūru,

- uzlabotu ES budžeta īstenošanas kvalitāti;

2. atgādina, ka ir noraidījis Eiropadomes 2005. gada decembra secinājumus to pašreizējā formā, 
uzskatot, ka tie nenodrošina ES ar kvantitatīviem un kvalitatīviem līdzekļiem nākotnes 
problēmu risināšanai, un ka ir aicinājis Padomi nodrošināt patiesas pilnvaras sarunām ar 
Parlamentu;

3. atgādina, ka ir vīlies par to, kādā veidā Eiropadomē tika panākta vienošanās, kad par sarunu 
centrālo tēmu kļuva atsevišķu valstu vajadzības, nevis kopējie Eiropas mērķi;

4. norāda, ka daudzkārt ir paudis vēlmi uzsākt konstruktīvas sarunas ar Padomi, balstoties uz 
attiecīgajām nostājām, lai panāktu vienošanos, kas būtu balstīta uz pieņemamiem kvantitatīviem 
un kvalitatīviem uzlabojumiem reālos termiņos;

5. uzskata, ka triju iestāžu 2006. gada 4. aprīlī panāktā vienošanās, ņemot vērā attiecīgo sarunu 
iespējas, bija Parlamenta vienīgais iespējamais kompromiss attiecībā uz daudzgadu budžetu, lai 
nodrošinātu ES likumdošanas nepārtrauktību, pareizu ES finanšu pārvaldību un Parlamenta 
likumdošanas un budžeta pilnvaru saglabāšanu nākamajā laikposmā;

6. atzinīgi vērtē Eiropadomes lēmumu aicināt Komisiju sākt ES izdevumu un resursu visu aspektu 
pilnīgu un visaptverošu pārskatu; uzsver, ka Parlaments kā Padomes partneris ar budžetu 
saistītajos jautājumos ir paredzējis piedalīties šajā pārskatā, lai panāktu vienošanos par jaunu, 
visaptverošu finanšu sistēmu, kas ir taisnīga, dinamiska, progresīva un pārskatāma un kas 
Eiropas Savienībai ļaus īstenot ieceres ar atbilstīgiem pašu resursiem un ne tik daudz ar 
dalībvalstu ieguldījumiem;

7. atzinīgi vērtē panākto vienošanos un it īpaši sarunu rezultātus šādās trijās jomās:

politisko prioritāšu un finansiālo vajadzību saskaņošana:

- palielinājums par EUR 4 miljardiem politikas jomām, par kurām Eiropadome 
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vienojās 2005. gada decembrī, tieši piešķirot finansējumu programmām 1.a, 1.b, 2., 
3.b un 4. izdevumu kategorijā,

- būtisks palielinājums EIB rezervēm EUR 2,5 miljardu apmērā, ko dalībvalstis 
nodrošinās saskaņā ar jaunu EIB un ES budžeta līdzfinansēšanas sistēmu, lai 
paaugstinātu ES budžeta izmantošanas efektivitāti pētniecības un attīstības, Eiropas 
komunikāciju tīklu un mazo un vidējo uzņēmumu jomā, paaugstinot kopējo summu 
līdz EUR 60 miljardiem,

- ārpusprogrammu vajadzību finansēšana, piemēram, Ārkārtas palīdzības rezervei 
(EUR 1,5 miljardi) un ES Solidaritātes fondam (līdz EUR 7 miljardiem) papildus 
finanšu shēmai, no dalībvalstīm vajadzības gadījumā pieprasot papildu resursus,

- ārpus finanšu shēmas finansējums Eiropas Pielāgošanās globalizācijai fondam (līdz 
EUR 3,5 miljardiem), piešķirot iepriekš atceltās apropriācijas;

budžeta struktūras uzlabošana, palielinot elastīgumu:

- EUR 1,4 miljardu kopsummas saglabāšana elastīgumam visā laikposmā, ko 
izmantošanas gadījumā finansē no dalībvalstu papildu resursiem, saglabājot iespēju 
gada summu (EUR 200 miljoni) neizmantošanas gadījumā pārnest uz nākamajiem 
diviem gadiem un ar jaunu iespēju izmantot instrumentu tām pašām vajadzībām 
ilgāk nekā gadu,

- iespēja jaunievēlētajam Parlamentam novērtēt Iestāžu nolīguma un finanšu shēmas 
darbību 2009. gada beigās, balstoties uz ziņojumu, ko Komisija vienpusēji apņēmās 
iesniegt, un vajadzības gadījumā pievienotajiem priekšlikumiem;

ES finansēšanas kvalitātes uzlabošana un Parlamenta izņēmuma tiesību saglabāšana:

- pārskatītajā Finanšu regulā iekļautie proporcionalitātes un lietotājdraudzīgu 
procedūru principi, dalībvalstu atbildība dalītas pārvaldības darbībās labākai ES 
finansējuma iekšējai kontrolei, vajadzība ieviest līdzfinansēšanas mehānismu ar EIB, 
lai nodrošinātu ES politiku lielāku efektivitāti, Parlamenta iesaistīšana finanšu 
plānošanā un jaunu aģentūru finansēšanā, neaizmirstot darbības programmas,

- Parlamenta pilnīga dalība plašajā pārskatīšanā, Parlamenta lielāka dalība KĀDP 
lēmumu pieņemšanas procesā un ārējo darbību demokrātiskāka pārraudzība;

8. tomēr apzinās, ka sarunu rezultātā daudzi trūkumi joprojām nav novērsti; uzskata, ka tie 
jānovērš 2008.–2009. gada pārskatīšanā un, ja iespējams, ikgadējo budžeta procedūru gaitā; 
norāda, ka it īpaši pašu resursu sistēma, kā arī izdevumu puse ir steidzami jāreformē, lai saistībā 
ar nākamo finanšu shēmu neatkārtotos dalībvalstu nepatīkamā kaulēšanās;

9. vēlreiz izsaka pārliecību, ka turpmāk finanšu plāni jāveido piecu gadu termiņam, kas atbilst 
Parlamenta un Komisijas pilnvarām;

10. atgādina, ka Parlamenta nostāja, kas noteikta iepriekš minētajā 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā, 
joprojām ir mērķis, kas garantētu optimālu finansējuma līmeni un turpmākās reformas, lai 
īstenotu Eiropas Savienības plānus;
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11. atgādina, ka būs nepieciešams ieviest drošus pārejas pasākumus, ja Konstitucionālais Līgums 
stāsies spēkā pirms jaunā finanšu plāna beigu termiņa;

12. sagaida, ka jaunajā Iestāžu nolīgumā noteiktajām reformām būs strauja ietekme uz budžeta 
kvalitatīvo īstenošanu, tostarp uz administratīvā sloga samazinājumu, kā arī redzama ietekme 
attiecībā uz Eiropas pilsoņiem, atvieglinot viņiem piekļuvi ES finansējumam;

13. piekrīt budžeta un finansiālajām izmaiņām, ko izraisa jaunais Iestāžu nolīgums;

14. uzsver, ka specializēto komiteju atzinumi ir snieguši noderīgu atbalstu sarunās; uzskata, ka 
Iestāžu nolīgums, par kuru panākta vienošanās, kvalitatīvi un/vai kvantitatīvi risina lielāko daļu 
no specializēto komiteju ieteikumiem;

15. apstiprina šim lēmumam pievienotā nolīguma projekta tekstu,

16. lūdz Parlamenta atbildīgajai komitejai izpētīt, cik piemēroti būtu grozīt Parlamenta Reglamentu, 
it īpaši tā IV pielikumu, tā lai nodrošinātu saskaņā ar labākajiem iespējamiem nosacījumiem 
Parlamenta līdzdalību īpašās procedūrās, kas paredzētas nolīguma projektā;

17. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt informēšanas nolūkā šo lēmumu Padomei un Komisijai.
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ANNEXE

EIROPAS PARLAMENTA,
PADOMES UN

KOMISIJAS
IESTĀŽU NOLĪGUMS

par budžeta disciplīnu un PAREIZU FINANšU PĀRVALDĪBU

EIROPAS PARLAMENTS, EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME UN EIROPAS KOPIENU 
KOMISIJA,

turpmāk tekstā - "iestādes",

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO:

1. Šā nolīguma mērķis ir īstenot budžeta disciplīnu un uzlabot ikgadējās budžeta procedūras 
darbību un iestāžu sadarbību budžeta jautājumos, kā arī nodrošināt pareizu finanšu 
pārvaldību.

2. Šajā nolīgumā paredzētā budžeta disciplīna attiecas uz visiem izdevumiem. Tā ir saistoša 
visām iestādēm, kamēr vien ir spēkā šis nolīgums.

3. Šis nolīgums negroza iestāžu attiecīgās budžeta pilnvaras, kas noteiktas Līgumos. Ja ir 
atsauce uz šo punktu, Padome pieņems lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu un Eiropas 
Parlaments pieņems lēmumu ar tā locekļu vairākumu un trim piektdaļām nodoto balsu 
saskaņā ar balsošanas noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
(turpmāk tekstā – „EK līgums”) 272. panta 9. punkta piektajā daļā.

4. Ja 2007. - 2013. gada daudzgadu finanšu shēmas (turpmāk tekstā - "finanšu shēma") laikā  
notiek Līguma pārskatīšana, kas ietekmē budžetu, attiecīgi veiks vajadzīgās korekcijas.

5. Jebkādi grozījumi šajā nolīgumā ir izdarāmi vienīgi ar visu iestāžu piekrišanu. Grozījumi 
finanšu shēmā ir izdarāmi saskaņā ar procedūrām, kas šim nolūkam noteiktas šajā nolīgumā.

6. Šim nolīgumam ir trīs daļas:

– I daļā ir definīcija un īstenošanas noteikumi attiecībā uz finanšu shēmu, un minēto daļu 
piemēro finanšu shēmas laikā;

– II daļa attiecas uz iestāžu sadarbības uzlabošanu budžeta procedūras laikā;

– III daļā ir noteikumi par ES līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību.

7. Kad vien Komisija to uzskata par vajadzīgu un ikreiz, kad tā saskaņā ar 30. punktu iesniedz 
priekšlikumu par jaunu finanšu shēmu, Komisija sniedz pārskatu par šā nolīguma 
piemērošanu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumus par grozījumiem.
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8. Šis nolīgums stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī, un tas aizstāj:

– Iestāžu nolīgumu (1999. gada 6. maijs) starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju 
par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu 1;

– Iestāžu nolīgumu (2002. gada 7. novembris) starp Eiropas Parlamentu, Padomi un 
Komisiju par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansēšanu, papildinot 1999. gada 
6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu 2.

I DAĻA – FINANŠU SHĒMA 2007. - 2013. GADAM:
DEFINĪCIJA UN ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

A. Finanšu shēmas saturs un darbības joma

9. Finanšu shēma ir izklāstīta I pielikumā. Tā ir iestāžu budžeta disciplīnas atsauces shēma.

10. Finanšu shēmas mērķis ir nodrošināt to, ka vidējā termiņā Eiropas Savienības izdevumi, 
sadalot tos plašās kategorijās, attīstās sistemātiski un nepārsniedz pašu resursus.

11. Finanšu shēma paredz izdevumu summas kā saistību apropriācijas, nosakot tās katram gadam 
laika posmā no 2007. - 2013. gadam un katrai izdevumu kategorijai vai apakškategorijai. Arī 
izdevumu gada kopsummas ir norādītas kā saistību apropriācijas un maksājumu apropriācijas. 

Visas minētās summas ir izteiktas 2004. gada cenās.

Finanšu shēmā nav ņemti vērā budžeta posteņi, kurus finansē no ieņēmumiem, kas iezīmēti, 
kā noteikts 18. pantā Finanšu regulā (2002. gada 25. jūnijs), ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam 3, turpmāk tekstā – "Finanšu regula".

Informācija par darbībām, kas nav ietvertas Eiropas Savienības vispārējā budžetā, un 
paredzamā attīstība attiecībā uz Kopienas pašu resursu dažādām kategorijām indikatīvi tiek 
izklāstīta atsevišķās tabulās. Šo informāciju atjauninās katru gadu, kad tiek veikta finanšu 
shēmas tehniska korekcija.

12. Iestādes apzinās, ka visas finanšu shēmā norādītās absolūtās summas  ir ikgadējais izdevumu 
maksimālais apjoms, kas ietverts Eiropas Savienības vispārējā budžetā. Neskarot minēto 
maksimālo apjomu izmaiņas, ko izdara saskaņā ar šo nolīgumu, iestādes apņemas izmantot 
savas attiecīgās pilnvaras tā, lai ievērotu dažādos ikgadējos izdevumu maksimālos apjomus, 
īstenojot katru budžeta procedūru un izpildot attiecīgā gada budžetu.

13. Noslēdzot šo nolīgumu, abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes piekrīt, ka finanšu shēmas 
laikā akceptēs neobligāto izdevumu palielinājuma maksimālās likmes, kas izriet no 
budžetiem, kuri pieņemti atbilstīgi finanšu shēmā noteiktajiem maksimālajiem apjomiem. 

                                               
1 OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp.
2 OV C 283, 20.11.2002., 1. lpp.
3 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
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Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā iestādes budžeta procedūras un budžeta pieņemšanas 
laikā pēc iespējas nodrošinās to, ka dažādās pozīcijās, izņemot finanšu shēmas 
1.B apakškategoriju "Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai", paliek pieejamas pietiekamas 
līdzekļu rezerves līdz maksimālajiem apjomiem.

14. Saskaņā ar koplēmuma procedūru pieņemtos Eiropas Parlamenta un Padomes aktus un 
Padomes pieņemtos aktus, kuros ir paredzēts pārsniegt budžetā pieejamās apropriācijas vai 
finanšu shēmā saskaņā ar 12. punktu paredzētos pieejamos piešķīrumus, finansiālā ziņā 
nedrīkst īstenot, kamēr nav izdarīti grozījumi budžetā un, vajadzības gadījumā, atbilstīgi 
pārskatīta finanšu shēma, ievērojot katram no šiem gadījumiem noteikto procedūru.

15. Nevienā gadā, uz ko attiecas finanšu shēma, vajadzīgā maksājumu apropriāciju kopsumma -
pēc ikgadējās korekcijas un ņemot vērā jebkādas citas korekcijas vai pārskatīšanas - nedrīkst 
radīt vajadzību pēc pašu resursiem, kas pārsniedz pašu resursu maksimālo apjomu.

Vajadzības gadījumā abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes saskaņā ar 3. punktu pieņems 
lēmumu par finanšu shēmā noteikto maksimālo apjomu samazināšanu, lai nodrošinātu 
atbilstību pašu resursu maksimālajam apjomam.

B. Finanšu shēmas ikgadējās korekcijas

Tehniskās korekcijas

16. Katru gadu Komisija pirms budžeta procedūras n+1 gadam finanšu shēmā veiks šādas 
tehniskās korekcijas:

a) maksimālo apjomu un saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju kopsummu 
pārvērtēšanu n+1 gada cenās;

b) aprēķinus par rezervi, kas pieejama līdz pašu resursu maksimālajam apjomam.

Minētās tehniskās korekcijas Komisija veiks, pamatojoties uz fiksētu deflatoru 2 % gadā. 

Šādu korekciju iznākumu un to pamatā esošās ekonomikas prognozes paziņos abām budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādēm.

Attiecībā uz attiecīgo gadu neveiks turpmākas tehniskās korekcijas - ne attiecīgajā gadā, ne 
arī ex-post korekcijas turpmākajos gados.

17. Ja tiek konstatēts, ka kādas dalībvalsts kopējais IKP 2007.-2009. gadā par vairāk nekā +/- 5% 
ir novirzījies no kopējā IKP, kas aplēsts, sagatavojot šo nolīgumu, Komisija tehniskajā 
korekcijā attiecībā uz 2011. gadu koriģēs summas, kuras minētajam laika posmam attiecīgajai 
dalībvalstij piešķirtas no kohēzijas atbalsta fondiem. Minēto korekciju kopējā neto ietekme -
pozitīva vai negatīva - nedrīkst pārsniegt EUR 3 miljardus. Ja neto ietekme ir pozitīva, 
kopējos papildu resursus ierobežo līdz nepilnīgo izdevumu līmenim salīdzinot ar 
maksimālajiem apjomiem 1.B apakškategorijai 2007.-2010. gadam. Nepieciešamās korekcijas 
sadalīs vienādās proporcijās 2011.-2013. gadā, un attiecīgi mainīs atbilstošos maksimālos 
apjomus.
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Korekcijas saistībā ar īstenošanu 

18. Informējot abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes par tehniskajām korekcijām finanšu shēmā, 
Komisija, ņemot vērā īstenošanu, iesniegs priekšlikumus par korekcijām attiecībā uz 
maksājumu apropriāciju kopsummu, kuras tā uzskata par vajadzīgām, lai nodrošinātu 
sistemātisku attīstību attiecībā uz saistību apropriācijām. Saskaņā ar šā nolīguma 3. punktu 
Eiropas Parlaments un Padome lems par šiem priekšlikumiem līdz n gada 1. maijam.

Prognožu atjaunināšana maksājumu apropriācijām laikam pēc 2013. gada

19. Komisija 2010. gadā atjauninās maksājumu apropriāciju prognozes laikam pēc 2013. gada. 
Minētajā atjaunināšanā ņems vērā budžeta saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju 
faktisko īstenošanu, kā arī īstenošanas prognozes. Tajā ņems vērā arī noteikumus, kas 
paredzēti, lai nodrošinātu to, ka maksājumu apropriācijas attīstās sistemātiski, salīdzinot ar 
saistību apropriācijām un Eiropas Savienības nacionālā kopienākuma (NKI) pieauguma 
prognozēm.

Korekcijas saistībā ar pārmērīgu valsts budžeta deficītu

20. Ja saistībā ar pārmērīga valsts budžeta deficīta novēršanas procedūru aptur budžeta saistības 
attiecībā uz Kohēzijas fondu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma un saskaņā ar attiecīgo 
pamataktu lems par atlikto saistību pārvietošanu uz nākamajiem gadiem. N gada atliktās 
saistības nevar atkārtoti paredzēt budžetā pēc n+2 gada.

C. Finanšu shēmas pārskatīšana

21. Papildus parastajām tehniskajām korekcijām un korekcijām, ko veic atbilstīgi īstenošanas 
nosacījumiem, neparedzētos gadījumos finanšu shēmu pēc Komisijas priekšlikuma var 
pārskatīt, ņemot vērā pašu resursu maksimālo apjomu.

22. Parasti šādi pārskatīšanas priekšlikumi saskaņā ar 21. punktu ir jāiesniedz un jāpieņem, pirms 
tiek sākta attiecīgā gada vai pirmā attiecīgā gada budžeta procedūra.

Jebkuru lēmumu par finanšu shēmas pārskatīšanu par ne vairāk kā 0,03 % no Eiropas 
Savienības NKI atbilstīgi neparedzēto izdevumu rezervei kopīgi pieņems abas budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādes saskaņā ar 3. punktu. 

Jebkuru lēmumu par finanšu shēmas pārskatīšanu par vairāk nekā 0,03 % no Eiropas 
Savienības NKI atbilstīgi neparedzēto izdevumu rezervei kopīgi pieņems abas budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādes, Padomei pieņemot vienprātīgu lēmumu.

23. Neskarot 40. punktu, iestādes izvērtēs, kādā apjomā izdevumi pārdalāmi starp tajā kategorijā 
paredzētajām programmām, uz kuru attiecas pārskatīšana, jo īpaši ņemot vērā jebkuru 
apropriāciju paredzamu nepilnīgu izmantošanu. Mērķim vajadzētu panākt to, lai jauno plānoto 
izdevumu nozīmīgs apjoms gan absolūtā izteiksmē, gan procentuāli nepārsniegtu pozīcijai 
noteikto maksimālo apjomu.
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Iestādes izvērtēs, kādā apjomā vienas kategorijas maksimālā apjoma palielinājums 
līdzsvarojams, samazinot kādas citas kategorijas maksimālo apjomu.

Neviena finanšu shēmas obligāto izdevumu pārskatīšana nedrīkst samazināt summu, kas 
pieejama neobligātiem izdevumiem.

Ikvienā pārskatīšanā ir jāsaglabā atbilstīga attiecība starp saistībām un maksājumiem.

D. Gadījumi, kad nav kopīga lēmuma par finanšu shēmas
koriģēšanu vai pārskatīšanu

24. Ja Eiropas Parlaments un Padome nepanāk vienošanos par finanšu shēmas koriģēšanu vai 
pārskatīšanu, ko ierosinājusi Komisija, tad iepriekš noteiktās summas pēc ikgadējās tehniskās 
korekcijas turpina piemērot kā izdevumu maksimālos apjomus attiecīgajam gadam.

E. Ārkārtas palīdzības rezerve

25. Ārkārtas palīdzības rezerves mērķis ir nodrošināt ātru reakciju uz trešo valstu īpašām 
palīdzības vajadzībām pēc notikumiem, kurus nebija iespējams paredzēt, izstrādājot budžetu, 
un - pirmkārt un galvenokārt - humānās palīdzības operācijām, taču arī krīžu civilam 
noregulējumam un aizsardzībai, ja to prasa apstākļi. Rezerves ikgadējais apjoms finanšu 
shēmas darbības laikā tiek noteikts EUR 221 miljonu apjomā nemainīgās cenās. 

Rezervi iekļauj Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājumu. Atbilstošās saistību 
apropriācijas iekļaus budžetā, vajadzības gadījumā pārsniedzot finanšu shēmas I pielikumā 
noteiktos maksimālos apjomus.

Ja Komisija uzskata, ka rezerve ir jāizmanto, tā abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm 
iesniegs priekšlikumu par līdzekļu pārvietojumu no rezerves uz attiecīgajām budžeta 
pozīcijām.

Tomēr pirms ikviena Komisijas priekšlikuma par līdzekļu pārvietojumu, lai izmantotu rezervi, 
ir jāizvērtē apropriāciju pārdalīšanas apjoms.

Iesniedzot priekšlikumu par līdzekļu pārvietošanu, Komisija ierosinās trialoga sarunu 
procedūru, vajadzības gadījumā - vienkāršotā formā, lai nodrošinātu abu budžeta 
lēmējinstitūcijas iestāžu vienošanos par vajadzību izmantot rezervi un par nepieciešamo 
summu. Līdzekļu pārvietojumu veiks saskaņā ar Finanšu regulas 26. pantu.

F. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds

26. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda mērķis ir nodrošināt ātru finansiālo palīdzību nopietnu 
katastrofu gadījumā kādas dalībvalsts vai kandidātvalsts teritorijā, kā noteikts attiecīgajā 
pamataktā. Fondam pieejamais  maksimālais apjoms būs EUR 1 miljards (pašreizējās cenas). 
Lai segtu attiecīgās vajadzības līdz gada beigām, katra gada 1. oktobrī būs pieejama vismaz 
viena ceturtdaļa ikgadējā apjoma. Ikgadējā apjoma  daļu, kas nav iekļauta budžetā, nedrīkst 
pārnest uz nākamajiem gadiem.
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Ārkārtējos gadījumos un gadījumā, ja fondā pieejamie atlikušie finanšu resursi katastrofas 
gadā, kā noteikts attiecīgajā pamataktā, nav pietiekami, lai segtu palīdzības apjomu, ko 
budžeta lēmējinstitūcija uzskata par vajadzīgu, Komisija var ierosināt starpību finansēt no 
nākamajam gadam pieejamajiem ikgadējiem apjomiem. Fonda ikgadējā summa, kas jāiekļauj 
budžetā, nevienā gadā nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt EUR 1 miljardu.

Ja ir izpildīti attiecīgajā pamataktā izklāstītie nosacījumi fonda izmantošanai, Komisija 
iesniegs priekšlikumu to izmantot. Ja ir iespēja pārdalīt apropriācijas kategorijā, kurā 
nepieciešami papildu izdevumi, Komisija to ņem vērā, saskaņā ar Finanšu regulu iesniedzot 
attiecīgo priekšlikumu par atbilstošā budžeta instrumenta izmantošanu. Lēmumu par fonda 
izmantošanu kopīgi pieņems abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes saskaņā ar 3. punktu.

Atbilstošās saistību apropriācijas iekļaus budžetā, vajadzības gadījumā pārsniedzot finanšu 
shēmas I pielikumā noteiktos attiecīgo kategoriju maksimālos apjomus.

Iesniedzot priekšlikumu par līdzekļu pārvietošanu, Komisija ierosinās trīspusēju sarunu 
procedūru, vajadzības gadījumā - vienkāršotā formā, lai nodrošinātu abu budžeta 
lēmējinstitūcijas iestāžu vienošanos par vajadzību izmantot fondu un par nepieciešamo 
summu.

G. Elastības fonds

27. Elastības fonds, kura ikgadējais maksimālais apjoms ir EUR 200 miljoni (pašreizējās cenas), 
ir paredzēts tam, lai konkrētajā finanšu gadā, nepārsniedzot norādīto summu, finansētu skaidri 
noteiktus izdevumus, ko nav iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām 
kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

Ikgadējā apjoma neizmantoto daļu var pārnest uz laika posmu līdz n+2 gadam. Ja elastības 
fonda līdzekļi tiek izmantoti, vispirms izmantos pārnestās summas, sākot ar agrāk pārnestajām 
summām. Tā n gada apjoma daļa, kas nav izmantota n+2 gadā, tiks dzēsta.

Komisija iesniegs priekšlikumu par fonda izmantošanu pēc tam, kad tā būs izvērtējusi visas 
iespējas pārdalīt apropriācijas kategorijā, kurā nepieciešami papildu izdevumi.

Priekšlikumā ņems vērā fonda izmantošanas principu, kā arī norādīs finansējamās vajadzības 
un vajadzīgo summu. Katrā konkrētajā finanšu gadā šādu priekšlikumu var iesniegt budžeta 
procedūras laikā. Komisijas priekšlikums tiks iekļauts provizoriskajā budžeta projektā vai arī 
tam pievienos attiecīgu budžeta instrumentu saskaņā ar Finanšu regulu.

Lēmumu par elastības fonda izmantošanu kopīgi pieņems abas budžeta lēmējinstitūcijas 
iestādes saskaņā ar 3. punktu. Vienošanos panāks, izmantojot saskaņošanas procedūru, kas 
paredzēta II pielikuma C daļā.

H. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds

28. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ir paredzēts tam, lai sniegtu papildu atbalstu darba 
ņēmējiem, kas cieš no pasaules tirdzniecības modeļu nozīmīgu strukturālo izmaiņu sekām, un 
lai palīdzētu viņiem no jauna integrēties darba tirgū.
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Fonds nedrīkst pārsniegt maksimālo ikgadējo apjomu EUR 500 miljonus (pašreizējās cenas), 
ko var saņemt no jebkuras rezerves, kas pastāv iepriekšējā gada kopējo izdevumu 
maksimālajā apjomā, un/vai no atceltajām saistību apropriācijām no iepriekšējiem diviem 
gadiem, izņemot saistību apropriācijas, kas saistītas ar finanšu shēmas 1.B kategoriju.

Apropriācijas iekļaus Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājumu, izmantojot parasto 
budžeta procedūru, tiklīdz Komisija ir noteikusi pietiekamas rezerves un/vai atcēlusi saistības, 
kā noteikts otrajā daļā. 

Ja ir izpildīti attiecīgajā pamataktā izklāstītie nosacījumi fonda izmantošanai, Komisija 
iesniegs priekšlikumu to izmantot. Lēmumu par fonda izmantošanu kopīgi pieņems abas 
budžeta lēmējinstitūcijas iestādes saskaņā ar 3. punktu.

Iesniedzot priekšlikumu par fonda izmantošanu, Komisija ierosinās trīspusēju sarunu 
procedūru, vajadzības gadījumā - vienkāršotā formā, lai nodrošinātu abu budžeta 
lēmējinstitūcijas iestāžu vienošanos par vajadzību izmantot fondu un par nepieciešamo 
summu, un iesniegs abām budžeta abām lēmējinstitūcijas iestādēm priekšlikumu par līdzekļu 
pārvietojumu uz attiecīgajām budžeta pozīcijām. 

Ar fondu saistīto līdzekļu pārvietojumu veiks saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu.

Atbilstošās saistību apropriācijas iekļaus budžetā attiecīgajā kategorijā, vajadzības gadījumā 
pārsniedzot I pielikumā noteiktos maksimālos apjomus.

I. Finanšu shēmas koriģēšana saistībā ar paplašināšanos

29. Ja laika posmā, uz kuru attiecas finanšu shēma, Eiropas Savienībai pievienojas jaunas 
dalībvalstis, tad Eiropas Parlaments un Padome pēc Komisijas priekšlikuma un saskaņā ar 
3. punktu kopīgi koriģēs finanšu shēmu, lai ņemtu vērā izdevumu vajadzības, ko rada 
pievienošanās sarunu iznākums.

J. Finanšu shēmas darbības laiks un finanšu shēmas neesamības sekas

30. Līdz 2011. gada 1. jūlijam Komisija iesniegs priekšlikumus par jaunu vidēja termiņa finanšu 
shēmu.

Ja abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes nevienojas par jaunu finanšu shēmu un ja neviena 
no iestādēm nepārprotami neizbeidz pastāvošo finanšu shēmu, tad pastāvošajā finanšu shēmā 
noteiktos pēdējā gada maksimālos apjomus koriģēs saskaņā ar 16. punktu tā, lai 2013. gada 
maksimālie apjomi tiktu saglabāti nemainīgās cenās. Ja pēc 2013. gada Eiropas Savienībai 
pievienojas jaunas dalībvalstis un ja to uzskatīta par nepieciešamu, pagarināto finanšu shēmu 
koriģēs, lai ņemtu vērā pievienošanās sarunu iznākumu.

II DAĻA – IESTĀŽU SADARBĪBAS UZLABOŠANA
BUDŽETA PROCEDŪRAS LAIKĀ

A. Iestāžu sadarbības procedūra
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31. Iestādes vienojas izstrādāt procedūru iestāžu sadarbībai budžeta jautājumu risināšanā. Sīkāk 
izstrādāti noteikumi par šo sadarbību ir izklāstīti II pielikumā.

B. Budžeta izstrāde

32. Katru gadu Komisija iesniegs provizorisku budžeta projektu, kurā atspoguļotas Kopienas 
faktiskās finanšu vajadzības.

Tajā ņems vērā:

a) dalībvalstu sniegtās prognozes saistībā ar struktūrfondiem;

b) spēju izmantot apropriācijas, cenšoties saglabāt stingru attiecību starp saistību 
apropriācijām un maksājumu apropriācijām;

c) iespējas sākt jaunu politiku, izmantojot izmēģinājuma projektus un/vai jaunas 
sagatavošanās darbības vai turpinot daudzgadu darbības, kas tuvojas nobeigumam, 
iepriekš izvērtējot, vai būs iespējams nodrošināt pamataktu Finanšu regulas 49. panta 
nozīmē (pamatakta definīcija, pamatakta nepieciešamība īstenošanai un izņēmumi);

d) vajadzību nodrošināt to, ka jebkādas izdevumu izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu 
atbilst budžeta disciplīnas noteiktajiem ierobežojumiem.

Provizoriskajam budžeta projektam pievienos darbības pārskatus, kuros ietverta Finanšu 
regulas 27. panta 3. punktā un 33. panta 2. punkta d) apakšpunktā paredzētā informācija 
(mērķi, rādītāji un novērtējuma informācija).

33. Ciktāl tas ir iespējams, iestādes izvairīsies budžetā iekļaut pozīcijas, kurās darbībām ir 
paredzētas nenozīmīgas izdevumu summas.

Abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes apņemas arī ņemt vērā izvērtējumu par iespējām 
izpildīt Komisijas sagatavotos provizoriskos budžeta projektus un saistībā ar kārtējā gada 
budžeta izpildi.

Pirms otrā lasījuma Padomē Komisija nosūtīs vēstuli Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas 
priekšsēdētājam, kopiju nosūtot otrai budžeta lēmējinstitūcijas iestādei, ar saviem 
apsvērumiem par iespējām izpildīt budžeta projekta grozījumus, ko Eiropas Parlaments ir 
pieņēmis pirmajā lasījumā. 

Abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes šos apsvērumus ņems vērā saistībā ar II pielikuma C 
daļā paredzēto saskaņošanas procedūru.

Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā un saistībā ar budžeta nomenklatūras būtiskām izmaiņām 
Komisijas struktūrvienību vadības ziņojumu pienākumu sadaļās un nodaļās abas budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādes apņemas jebkādas šādas būtiskas izmaiņas apspriest ar Komisiju 
saskaņošanas procedūras gaitā.
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C. Izdevumu klasifikācija

34. Iestādes par obligātiem uzskata izdevumus, kuri viennozīmīgi izriet no Līgumiem vai tiesību 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar tiem.

35. Provizoriskajā budžeta projektā ir jāietver priekšlikums par klasifikāciju katrai jaunai budžeta 
pozīcijai un katrai pozīcijai ar grozītu juridisko bāzi.

Ja Eiropas Parlaments un Padome neakceptē provizoriskajā budžeta projektā ierosināto 
klasifikāciju, abas minētās iestādes izvērtēs attiecīgā budžeta pozīcijas klasifikāciju, 
pamatojoties uz III pielikumu. Vienošanos panāks, izmantojot saskaņošanas procedūru, kas 
paredzēta II pielikuma C daļā.

D. Neobligāto izdevumu maksimālā palielinājuma likme
finanšu shēmas neesamības gadījumā

36. Neskarot 13. punkta pirmo daļu, iestādes vienojas par šādiem noteikumiem:

a) EK līguma 272. panta 9. punkta ceturtās daļas nolūkā Eiropas Parlamenta autonomo 
rezervi,- kas ir puse no maksimālās likmes - piemēro no Padomē pirmajā lasījumā 
pieņemtā budžeta projekta, ietverot jebkādas grozījumu vēstules.

Maksimālā likme ir jāievēro saistībā ar gada budžetu, tostarp budžeta grozījumiem. 
Neskarot jaunas likmes noteikšanu, maksimālās likmes neizmantotā daļa, paliks 
pieejama izmantošanai un var tikt izmantota, izskatot budžeta grozījumu projektus;

b) neskarot a) apakšpunktu, ja budžeta procedūras laikā konstatē, ka procedūras 
pabeigšanai varētu būt vajadzīga vienošanās par tādas jaunas palielinājuma likmes 
noteikšanu neobligātajiem izdevumiem, kas attiektos uz maksājumu apropriācijām, 
un/vai tādas jaunas likmes noteikšanu, kas attiektos uz saistību apropriācijām (pēdējā 
minētā likme var būt atšķirīga no pirmās minētās), iestādes centīsies panākt vienošanos 
starp abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm, izmantojot II pielikuma C daļā paredzēto 
saskaņošanas procedūru.

E. Finanšu noteikumu ietveršana tiesību aktos

37. Tiesību aktos par daudzgadu programmām, kurus pieņem saskaņā ar koplēmuma procedūru, 
ietvers noteikumu, kurā likumdevēja institūcija nosaka finansējumu programmai.

Budžeta lēmējinstitūcijai minētais finansējums būs galvenā atsauce ikgadējās budžeta 
procedūras laikā.

Budžeta lēmējinstitūcija un Komisija, sagatavojot provizorisko budžeta projektu, apņemas 
neatkāpties no minētā apjoma par vairāk nekā 5 % attiecībā uz visu attiecīgās programmas 
laiku, ja vien nerodas jauni, objektīvi ilgtermiņa apstākļi,  ko pamato ar skaidriem un 
precīziem iemesliem, ņemot vērā programmas īstenošanas rezultātus, jo īpaši pamatojoties uz 
izvērtējumiem. Ikvienam palielinājumam, kas radies šādu izmaiņu rezultātā, nedrīkst 
pārsniegt attiecīgajai pozīcijai noteikto maksimālo apjomu , neskarot šajā nolīgumā minēto 
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instrumentu izmantošanu.

Šis punkts neattiecas uz apropriācijām kohēzijai, kuras pieņemtas saskaņā ar koplēmuma 
procedūru un iepriekš piešķirtas dalībvalstīm, un kurās ir finansējums visam programmas 
laikam.

38. Tiesību aktos par daudzgadu programmām, kurus nepieņem saskaņā ar koplēmuma 
procedūru, nebūs ietverta "summa, ko uzskata par nepieciešamu".

Ja Padome vēlētos ietvert finanšu atsauci, to uzskatīs par likumdevējas iestādes gribas 
indikāciju, un tas neietekmēs EK līgumā noteiktās budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras. Šo 
noteikumu minēs visos tiesību aktos, kuros būs šāda finanšu atsauce.

Ja par attiecīgo summu ir panākta vienošanās saskaņošanas procedūrā, kas paredzēta Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 1975. gada 4. marta Kopīgajā deklarācijā 1, to uzskatīs par 
atsauces summu šā nolīguma 37. punkta nozīmē.

39. Finanšu pārskats, kas paredzēts Finanšu regulas 28. pantā, atspoguļos ierosinātās programmas 
mērķus finanšu izteiksmē un ietvers grafiku visam programmas laikam. Vajadzības gadījumā 
to pārskatīs, sagatavojot provizorisko budžeta projektu un ņemot vērā programmas 
īstenošanas stadiju. Pārskatīto finanšu pārskatu nosūtīs budžeta lēmējinstitūcijai, gan 
iesniedzot provizorisko budžeta projektu, gan pēc budžeta pieņemšanas.

40. Ievērojot neobligāto izdevumu palielinājuma maksimālās likmes, kas noteiktas 13. punkta 
pirmajā daļā, abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes apņemas ievērot piešķirtās saistību 
apropriācijas, kas noteiktas attiecīgajos pamataktos par strukturālajām darbībām, lauku 
attīstību un Eiropas Zivsaimniecības fondu.

F. Izdevumi saistībā ar zvejniecības nolīgumiem

41. Iestādes vienojas ar zvejniecības nolīgumiem saistītos izdevumus finansēt saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti IV pielikumā.

G. Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) finansēšana

42. Attiecībā uz KĀDP izdevumiem, ko saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 28. pantu sedz 
no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta, iestādes - izmantojot II pielikuma C daļā paredzēto 
saskaņošanas procedūru un pamatojoties uz Komisijas sagatavoto provizorisko budžeta 
projektu - centīsies katru gadu panākt vienošanos par darbības izdevumu summu, kas jāsedz 
no Kopienas budžeta, kā arī par šīs summas sadalījumu starp KĀDP budžeta sadaļas pantiem, 
kā ierosināts šā punkta ceturtajā daļā. Ja vienošanās netiek panākta, uzskata, ka Eiropas 
Parlaments un Padome budžetā iekļaus iepriekšējā budžetā paredzēto summu vai 
provizoriskajā budžeta projektā ierosināto summu, atkarībā no tā, kura no tām ir mazāka.

KĀDP darbības izdevumu kopsummu pilnībā iekļaus vienā budžeta sadaļā (KĀDP) un sadalīs 
starp šīs nodaļas pantiem, kā tas ierosināts šā punkta ceturtajā daļā. Šī summa aptver faktiskās 

                                               
1 OV C 89, 22.4.1975., 1. lpp.
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paredzamās vajadzības, kas izvērtētas, izstrādājot provizorisko budžeta projektu, pamatojoties 
uz prognozēm, ko katru gadu sagatavo Padome, un pietiekamu rezervi neparedzētām 
darbībām. Rezervē neiekļaus fondus. Katrs pants attieksies uz jau pieņemtiem instrumentiem, 
uz instrumentiem, kas ir paredzēti, bet vēl nav pieņemti, un uz visām turpmākiem - proti, 
neparedzētiem - instrumentiem, ko attiecīgajā finanšu gadā pieņems Padome.

Tā kā saskaņā ar Finanšu regulu Komisija ir pilnvarota autonomi pārvietot apropriācijas starp 
KĀDP budžeta sadaļas pantiem, tiks attiecīgi nodrošināts elastīgums, kas vajadzīgs KĀDP 
darbību ātrai īstenošanai. Ja KĀDP budžeta sadaļas apjoms finanšu gadā nebūs pietiekams, lai 
segtu nepieciešamos izdevumus, Eiropas Parlaments un Padome pēc Komisijas priekšlikuma 
steidzami meklēs risinājumu, ņemot vērā 25. punktu.

KĀDP budžeta sadaļā varētu būt šādi panti, kas aptvertu KĀDP darbības:

– krīzes pārvarēšanas operācijas, konfliktu novēršana, atrisināšana un stabilizācija, miera 
un drošības procesu uzraudzība un īstenošana;

– ieroču neizplatīšana un atbruņošanās;

– ārkārtas pasākumi;

– sagatavošanās un papildu pasākumi;

– Eiropas Savienības īpašie pārstāvji.

Iestādes vienojas par to, ka laika posmā no 2007. - 2013. gadam KĀDP būs pieejami vismaz 
EUR 1740 miljoni un ka summa darbībām, kas iekļautas trešajā ievilkumā minētajā pantā, 
nedrīkst pārsniegt 20% no KĀDP budžeta sadaļas kopsummas.

43. Katru gadu Padomes prezidentvalsts apspriedīs ar Eiropas Parlamentu plānotu Padomes 
dokumentu, ko nosūtīs līdz attiecīgā gada 15. jūnijam un kur izklāstīti KĀDP galvenie aspekti 
un prioritātes, tostarp to finansiālā ietekme uz Eiropas Savienības vispārējo budžetu, kā arī n-
1 gadā sākto pasākumu novērtējums. Turklāt Padomes prezidentvalsts informēs Eiropas 
Parlamentu, vismaz piecas reizes gadā sasaucot apvienotas apspriežu sanāksmes saskaņā ar 
regulāru politisko dialogu par KĀDP, par ko jāvienojas, vēlākais, saskaņošanas sanāksmē 
pirms otrā lasījuma Padomē. Dalību šajās sanāksmēs nosaka šādi:

– Eiropas Parlaments – abu attiecīgo komiteju biroji;

– Padome - vēstnieks (Politikas un drošības komitejas priekšsēdētājs).

– Komisija iesaistīsies šajās sanāksmēs un piedalīsies tajās.

Pieņemot lēmumus saistībā ar izdevumiem KĀDP jomā, Padome nekavējoties un jebkurā 
gadījumā, vēlākais, piecas darbadienas pēc galīgā lēmuma pieņemšanas nosūtīs Eiropas 
Parlamentam paredzēto izmaksu tāmi ("finanšu pārskatu"), jo īpaši attiecībā uz termiņu, 
nodarbināto personālu, telpu un citas infrastruktūras izmantošanu, transporta iekārtām, 
apmācības prasībām un drošības pasākumiem.
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Reizi ceturksnī Komisija informēs budžeta lēmējinstitūciju par KĀDP darbību īstenošanu un 
finanšu prognozēm gada atlikušajai daļai.

III – ES LĪDZEKĻU PAREIZA FINANŠU PĀRVALDĪBA

A. Kopienas līdzekļu faktiskas un integrētas iekšējās kontroles nodrošināšana

44. Iestādes ir vienisprātis, ka ir būtiski stiprināt iekšējo kontroli, nepalielinot administratīvu 
slogu, kam priekšnosacījums ir pamatā esošo tiesību aktu vienkāršošana. Šajā sakarā
prioritāra būs pareiza finanšu pārvaldība, kuras mērķis ir pozitīva ticamības deklarācija par 
līdzekļiem, kuru pārvaldība ir dalīta. Šādam nolūkam noteikumus varētu pēc vajadzības 
paredzēt attiecīgajos pamataktos. Saistībā ar to paplašinātajiem pienākumiem saistībā ar 
struktūrfondiem un saskaņā ar attiecīgo valstu konstitucionālajām prasībām attiecīgās 
revīzijas iestādes dalībvalstu izstrādās novērtējumu par pārvaldības un kontroles sistēmu 
atbilstību Kopienas noteikumiem.

Tādēļ dalībvalstis apņemas atbilstīgā valsts līmenī sagatavot ikgadēju kopsavilkumu par 
pieejamām revīzijām un deklarācijām.

B. Finanšu regula

45. Iestādes vienojas, ka šo nolīgumu un budžetu īstenos atbilstīgi pareizai finanšu pārvaldībai, 
kuras pamatā ir ekonomijas, efektivitātes un lietderības principi, finanšu interešu aizsardzība, 
administratīvo izmaksu samērīgums un lietotājiem draudzīgas procedūras. Iestādes veiks 
atbilstīgus pasākumus, jo īpaši Finanšu regulā, kura būtu jāpieņem atbilstīgi saskaņošanas 
procedūrai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1975. gada 4. marta 
Kopīgajā deklarācijā, un gaisotnē, kas ļāva panākt vienošanos 2002. gadā.

C. Finanšu plānojums

46. Komisija divas reizes gadā – pirmo reizi maijā/jūnijā (kopā ar dokumentiem, kas pievienoti 
provizoriskajam budžeta projektam) un otro reizi decembrī/janvārī (pēc budžeta pieņemšanas) 
– iesniegs pilnībā izstrādātu finanšu plānojumu finanšu shēmas 1.A, 2. (videi un 
zivsaimniecībai), 3.A, 3.B un 4. kategorijai. Minētajā dokumentā, kas iedalīts pēc 
kategorijām, politikas jomas un budžeta pozīcijām, būtu jānorāda:

a) spēkā esošie tiesību akti, nodalot daudzgadu programmas un ikgadējas darbības:

– attiecībā uz daudzgadu programmām Komisijai ir jānorāda procedūra, saskaņā ar 
kuru tās pieņemtas (koplēmuma procedūra un apspriežu procedūra), to ilgums, 
atsauces summas, administratīvajiem izdevumiem paredzētā daļa;

– attiecībā uz ikgadējām darbībām (izmēģinājuma projektiem, sagatavošanās 
darbībām, aģentūrām) un pasākumiem, ko finansē saistībā ar Komisijas 
prerogatīvām, Komisijai ir jānorāda daudzgadu tāmes un (attiecībā uz 
izmēģinājuma projektiem un sagatavošanās darbībām) – rezerves kas pieejamas 
līdz maksimālajiem apjomiem, kuri noteikti II pielikuma D daļā;
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b) vēl neizlemti priekšlikumi par tiesību aktiem: procesā esošie Komisijas priekšlikumi pēc 
budžeta pozīcijas (zemākais līmenis), sadaļas un politikas jomas. Nolūkā izvērtēt 
finanšu sekas, būtu jāizstrādā mehānisms tabulu atjaunināšanai katru reizi, kad tiek 
pieņemts jauns priekšlikums. 

Komisijai būtu jāapsver veidi, kā veikt nodrošināt savstarpējas atsauces starp finanšu 
plānojumu un tiesību aktu pieņemšanas plānojumu, lai nodrošinātu precīzākas un uzticamākas 
prognozes. Attiecībā uz katru priekšlikumu par tiesību aktu Komisijai būtu jānorāda, vai tas ir 
ietverts plānojumā laika posmam no maija līdz decembrim. Budžeta lēmējinstitūcija jo īpaši 
būtu jāinformē par:

a) visiem jauniem tiesību aktiem, kas ir pieņemti, bet nav iekļauti maija-decembra 
dokumentā (ar attiecīgajām summām); 

b) visiem vēl neizlemtajiem priekšlikumiem par tiesību aktiem, kas ir iesniegti, bet nav 
iekļauti maija-decembra dokumentā (ar attiecīgajām summām); 

c) Komisijas ikgadējā likumdošanas darba programmā paredzētajiem tiesību aktiem, 
norādot darbības, kurām iespējama finansiāla  ietekme (jā/nē).

Visos attiecīgajos gadījumos Komisijai būtu jānorāda plānojuma maiņa, ko rada jauni 
priekšlikumi par tiesību aktiem.

Pamatojoties uz Komisijas sniegtajām ziņām, visās trialoga sarunās, kas paredzētas šajā 
nolīgumā,  būtu jānodrošina situācijas apzināšana.

D. Aģentūras un Eiropas Skolas

47. Izstrādājot priekšlikumu par ikvienas jaunas aģentūras izveidi, Komisija izvērtēs iespaidu uz 
attiecīgo budžeta izdevumu pozīciju. Pamatojoties uz minēto informāciju un neskarot 
likumdošanas procedūras, kas reglamentē aģentūras izveidi, abas lēmējinstitūcijas iestādes 
apņemas budžeta sadarbības gaitā panākt savlaicīgu vienošanos par attiecīgās aģentūras 
finansēšanu.

Līdzīgu procedūru jāpiemēro, ja paredzēts izveidot jaunu Eiropas Skolu.

E. Struktūrfondu, Kohēzijas fonda,
Lauku attīstības fonda un

Eiropas Zivsaimniecības fonda koriģēšana
saistībā ar to īstenošanas apstākļiem

48. Ja pēc 2007. gada 1. janvāra tiek pieņemti jauni noteikumi vai programmas, kas reglamentē 
struktūrfondus, Kohēzijas fondu, Lauku attīstības fondu un Eiropas Zivsaimniecības fondu, 
abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes apņemas pēc Komisijas priekšlikuma apstiprināt 
2007. gadā neizmantoto piešķīrumu pārvietošanu uz turpmākiem gadiem papildus 
attiecīgajiem izdevumu maksimālajiem apjomiem.
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Lēmumus par 2007. gada neizmantoto piešķīrumu pārvietošanu Eiropas Parlaments un 
Padome pieņem līdz 2008. gada 1. maijam pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar 3. punktu.

F. Jauni finanšu instrumenti

49. Iestādes ir vienisprātis, ka ir jāievieš līdzfinansēšanas mehānismi, lai stiprinātu Eiropas 
Savienības budžeta sviras efektu, palielinot finansējuma veicināšanu.

Tās vienojas sekmēt atbilstīgu daudzgadu finanšu instrumentu izstrādi, kuri darbojas kā 
katalizatori valsts un privātiem ieguldītājiem. 

Iesniedzot provizorisko budžeta projektu, Komisija ziņo budžeta lēmējinstitūcijai par 
darbībām, ko Eiropas Investīciju banka, Eiropas Investīciju fonds un Eiropas Rekonstrukcijas 
un attīstības banka finansē, lai atbalstītu ieguldījumus izpētē un attīstībā, Eiropas 
komunikāciju tīklus, kā arī mazos un vidējos uzņēmumus.
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ANNEXE I
I PIELIKUMS

FINANŠU PLĀNS 2007. -2013. gadam
(EUR miljoni-
2004. gada 
cenās)

SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kopā 
2007-2013

1. Ilgtspējīga izaugsme 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1b Kohēzija izaugsmei un nodarbinātības kohēzija 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
no kuriem: ar tirgu saistīti izdevumi un tiešie maksājumi 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Brīvība, drošība un tiesiskums 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Pilsonība 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. ES nozīme pasaules līmenī 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Administrācija1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Kompensācijas 419 191 190 800

KOPĀ SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
procentos no NKI 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

KOPĀ MAKSĀJUMU APROPRIĀCIJAS 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
procentos no NKI 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Pieejamā rezerve 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Pašu resursu maksimālais apjoms procentos no NKI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) Izdevumus pensijām, kas ietverti šīs pozīcijas maksimālajā apjomā, aprēķina kā tīrās darbinieku iemaksas pensiju shēmā, EUR 500 miljonu robežās 2004. gada cenās 
laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam.
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II PIELIKUMS

IESTĀŽU DARBĪBA BUDŽETA JOMĀ

A. Pēc finanšu shēmas tehniskās korekcijas nākamajam finanšu gadam, ņemot vērā Komisijas 
iesniegto ikgadējo politikas stratēģiju, un pirms lēmuma par provizorisko budžeta projektu, 
tiks sasaukta trīspusēja sanāksme, lai apspriestu iespējamās attiecīgā gada budžeta prioritātes. 
Atbilstīgi tiks ņemtas vērā iestāžu pilnvaras, kā arī paredzamā vajadzību attīstība nākamajā 
finanšu gadā un nākamajos finanšu shēmas gados. Tiks ņemti vērā arī jaunie elementi, kas 
radušies kopš sākotnējās finanšu shēmas izveides un kam varētu būt nozīmīga un ilgstoša 
finansiāla ietekme uz Eiropas Savienības budžetu. 

B. Attiecībā uz obligātajiem izdevumiem Komisija, iesniedzot provizorisko budžeta projektu, 
noteiks:

a) apropriācijas, kas saistītas ar jauniem vai plānotiem tiesību aktiem;

b) apropriācijas, kas saistītas ar tādu tiesību aktu piemērošanu, kas pastāvēja iepriekšējā 
budžeta pieņemšanas laikā.

Komisija veiks rūpīgu aplēsi par finansiālo iespaidu, kāds ir Kopienas saistībām, kuras 
pamatojas uz noteikumiem. Vajadzības gadījumā tā atjauninās savas aplēses budžeta 
procedūras laikā. Tā sniegs budžeta lēmējinstitūcijai visus attiecīgi pamatotos iemeslus, kas 
varētu būt vajadzīgi.

Ja Komisija uzskata par vajadzīgu, tā abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm var iesniegt ad 
hoc grozījumu vēstuli, lai atjauninātu rādītājus, kas ir pamatā lauksaimniecības izdevumu 
aplēsei provizoriskajā budžeta projektā, un/vai lai labotu - balstoties uz jaunāko pieejamo 
informāciju par zvejniecības nolīgumiem, kas ir spēkā no attiecīgā finanšu gada 1. janvāra -
summas un to sadalījumu starp apropriācijām, kas iekļautas starptautisko zvejniecības 
nolīgumu darbības posteņos un rezervē.

Minētā grozījumu vēstule jānosūta budžeta lēmējinstitūcijai līdz oktobra beigām.

Ja tā Padomei tiek iesniegta mazāk nekā vienu mēnesi pirms pirmā lasījumā Eiropas 
Parlamentā, Padome ad hoc grozījuma vēstuli parasti izskatīs budžeta projekta otrajā 
lasījumā.

Tādējādi pirms budžeta otrā lasījuma Padomē abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes mēģinās 
izpildīt nosacījumus, kas ir nepieciešami, lai katra attiecīgā iestāde grozījumu vēstuli 
pieņemtu vienā lasījumā.

C. 1. Attiecībā uz visiem izdevumiem tiek īstenota saskaņošanas procedūra.

2. Saskaņošanas procedūras mērķis ir:

a) turpināt apspriest izdevumu vispārējās tendences un - šajā sakarā - nākamā gada 
budžeta vispārējās tendences, ņemot vērā Komisijas provizorisko budžeta 
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projektu;

b) nodrošināt abu budžeta lēmējinstitūcijas iestāžu vienošanos par:

– B daļas a) un b) punktā minētajām apropriācijām, tostarp par apropriācijām, 
kas ierosinātas minētajā daļā norādītajā ad hoc grozījumu vēstulē;

– budžetā iekļaujamajām summām izvēles izdevumiem saskaņā ar šā 
nolīguma 40. punktu; un

– jo īpaši par jautājumiem, attiecībā uz kuriem šajā nolīgumā ir atsauce uz šo 
procedūru.

3. Procedūra sāksies ar trīspusēju sanāksmi, ko sasauc laikus, lai ļautu iestādēm panākt 
vienošanos ne vēlāk kā dienā, ko Padome noteikusi sava budžeta projekta izstrādes 
pabeigšanai.

Šīs trīspusējās sanāksmes rezultātus saskaņos Padomes un Eiropas Parlamenta 
delegācija, piedaloties arī Komisijai.

Ja vien trīspusējā sanāksmē nenolemj citādi, saskaņošanas sanāksme notiks kā parastā 
minēto dalībnieku sanāksme dienā, ko Padome noteikusi budžeta projekta izstrādes 
pabeigšanai.

4. Ja nepieciešams, pirms pirmā lasījuma Eiropas Parlamentā var sasaukt jaunu trīspusēju 
sanāksmi pēc Komisijas rakstiska priekšlikuma vai Eiropas Parlamenta Budžeta 
komitejas priekšsēdētāja vai Padomes priekšsēdētāja (Budžeti) rakstiska pieprasījuma. 
Lēmumu par šīs trīspusējās sanāksmes sasaukšanu iestādes pieņems pēc Padomes 
budžeta projekta apstiprināšanas un pirms balsošanas par grozījumiem pirmajā lasījumā
Eiropas Parlamenta Budžeta komitejā.

5. Iestādes turpinās saskaņošanu pēc budžeta pirmā lasījuma abās budžeta lēmējinstitūcijas 
iestādēs, lai panāktu vienošanos par obligātajiem un izvēles izdevumiem un jo īpaši lai 
apspriestu B daļā minēto ad hoc grozījumu vēstuli.

Trīspusēja sanāksme šādā nolūkā notiks pēc pirmā lasījuma Eiropas Parlamentā.

Trīspusējās sanāksmes rezultātus apspriedīs otrajā saskaņošanas sanāksmē, kas notiks 
dienu pirms otrā lasījuma Padomē.

Vajadzības gadījumā iestādes turpinās apspriedes par izvēles izdevumiem pēc otrā 
lasījuma Padomē.

6. Šajās trīspusējās sanāksmēs iestāžu delegācijas vadīs Padomes priekšsēdētājs (Budžeti), 
Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas priekšsēdētājs un par budžetu atbildīgais 
Komisijas loceklis.

7. Abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai 
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nodrošinātu to, ka saskaņošanas procesa iespējamie rezultāti tiek ievēroti visā budžeta 
procedūrā.

D. Lai Komisija varētu laikus novērtēt grozījumu īstenošanas iespējamību, kurus paredzējusi 
budžeta lēmējinstitūcija, izstrādājot jaunas sagatavošanas darbus/izmēģinājuma projektus vai 
pagarinot esošos, abas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes līdz jūnija vidum informē Komisiju 
par saviem nodomiem šajā jomā, lai pirmā apspriede varētu notikt jau Padomes pirmā 
lasījuma saskaņošanas sanāksmē. Piemēros arī turpmākos saskaņošanas procedūras 
pasākumus, kas paredzēti C daļā, kā arī šā nolīguma 36. punktā minētos noteikumus par 
īstenošanas iespējamību.

Turklāt iestādes vienojas ierobežot apropriāciju kopsummu izmēģinājumu plāniem līdz 
EUR 40 miljoniem katrā budžeta gadā. Tās vienojas arī ierobežot līdz EUR 50 miljoniem 
apropriāciju kopsummu jauniem sagatavošanas darbiem katrā budžeta gadā, un līdz 
EUR 100 miljoniem apropriāciju kopsummu, par ko jau ir radītas saistības sagatavošanas 
darbiem.
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III PIELIKUMS

IZDEVUMU KLASIFIKĀCIJA

1. KATEGORIJA Ilgtspējīga izaugsme

1A Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai Neobligātie 
izdevumi (NI)

1B Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai NI
2. KATEGORIJA Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana NI

Izņemot:
Kopējās lauksaimniecības politikas izdevumi attiecībā uz 
tirgus pasākumiem un tiešo atbalstu, ieskaitot tirgus 
pasākumus zivsaimniecībām un zivsaimniecības 
nolīgumiem ar trešām personām

Obligātie 
izdevumi (OI)

3. KATEGORIJA Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums NI

3A Brīvība, drošība un tiesiskums NI

3B Pilsonība NI

4. KATEGORIJA ES nozīme pasaules līmenī NI
Izņemot:

Izdevumi starptautisku nolīgumu rezultātā, kurus Eiropas 
Savienība noslēgusi ar trešām personām OI

Iemaksas starptautiskām organizācijām vai iestādēm OI

Iemaksas aizdevumu garantijas fonda nodrošināšanai OI

5. KATEGORIJA Administrācija NI
Izņemot: 

Pensijas un atlaišanas pabalsti OI

Pabalsti un dažādi maksājumi saistībā ar darba izbeigšanu OI

Tiesvedības izdevumi OI

Zaudējumu atlīdzināšana OI

6. KATEGORIJA Kompensācijas OI
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IV PIELIKUMS

ZVEJNIECĪBAS NOLĪGUMU IZDEVUMU FINANSĒŠANA

A. Zvejniecības nolīgumu izdevumus finansē no divām pozīcijām, kas ietilpst "zivsaimniecības" 
politikas jomā (ar atsauci uz budžeta nomenklatūru, kas balstīta uz darbību):

a) starptautiskie zvejniecības nolīgumi (11 03 01);

b) iemaksas starptautiskās organizācijās (11 03 02).

Visi apjomi saistībā ar nolīgumiem un protokoliem, kas ir spēkā attiecīgā gada 1. janvārī, tiks 
iekļauti 11 03 01. pozīcijā. Visu jauno vai atjaunojamo nolīgumu apjomi, kas stāsies spēkā 
attiecīgā gada 1. janvārī, tiks ietverti 40 02 41 02. pozīcijā – Rezerves/diferencētās 
apropriācijas (obligātie izdevumi).

B. Saskaņošanas procedūrā, kas paredzēta II pielikuma C daļā, Eiropas Parlaments un Padome 
centīsies panākt vienošanos par summu, kas pēc Komisijas priekšlikuma iekļaujama budžeta 
pozīcijās un rezervē.

C. Komisija apņemas regulāri informēt Eiropas Parlamentu par pārrunu gatavošanu un gaitu, 
tostarp par to ietekmi uz budžetu.

Ar zvejniecības nolīgumiem saistītā likumdošanas procesa gaitā iestādes apņemas darīt visu, 
lai nodrošinātu, ka visas procedūras tiek veiktas pēc iespējas ātrāk.

Ja ar zvejniecības nolīgumiem saistītās apropriācijas (ieskaitot rezervi) izrādīsies 
nepietiekamas, Komisija budžeta lēmējinstitūcijai sniegs nepieciešamo informāciju, lai 
apmainītos ar viedokļiem trīspusēju sarunu veidā, iespējams, vienkāršotā formā par situācijas 
iemesliem un par pasākumiem, kurus varētu pieņemt saskaņā ar noteiktajām procedūrām. Ja 
nepieciešams, Komisija ierosinās attiecīgus pasākumus.

Katru ceturksni Komisija budžeta lēmējinstitūcijai sniegs sīki izstrādātu informāciju par spēkā 
esošo nolīgumu īstenošanu un finanšu prognozēm gada atlikušajai daļai.

_______________
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DEKLARĀCIJAS

1. KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR IESTĀŽU NOLĪGUMA DARBĪBAS NOVĒRTĒJUMU

Saistībā ar Iestāžu nolīguma 7. punktu Komisija līdz 2009. gada beigām sagatavos ziņojumu 
par Iestāžu nolīguma darbību, vajadzības gadījumā pievienojot attiecīgus priekšlikumus.

2. DEKLARĀCIJA PAR IESTĀŽU NOLĪGUMA 27. PUNKTU

Ikgadējās budžeta procedūras gaitā Komisija informēs budžeta lēmējinstitūciju par summu, 
kas pieejama iestāžu nolīguma 27. punktā minētajam Elastības fondam.

Visi lēmumi no Elastības fonda izmantot summu, kas pārsniedz EUR 200 miljonus, radīs 
vajadzību pēc lēmuma par pārnešanu.

3. DEKLARĀCIJA PAR DAUDZGADU FINANŠU SHĒMAS PĀRSKATĪŠANU

1. Saskaņā ar Eiropadomes secinājumiem Komisija ir aicināta veikt pilnīgu, plaša spektra 
pārskatīšanu attiecībā uz visiem ES izdevumu aspektiem, tostarp kopējo 
lauksaimniecības politiku, un resursiem, tostarp Apvienotās Karalistes atlaidi, un lai 
2008./2009. gadā sniegtu ziņojumu. Šī pārskatīšana jāpapildina ar iestāžu nolīguma 
darbības novērtējumu. Eiropas Parlaments piedalās visos pārskatīšanas procedūras 
posmos, pamatojoties uz šādiem noteikumiem:

– pārbaudes posmā pēc tam, kad Komisija ir sniegusi pārskatu, nodrošina 
pienācīgas diskusijas Eiropas Parlamentā, pamatojoties uz parasto politisko 
dialogu starp iestādēm, kā arī to, ka Eiropas Parlamenta nostāja tiek atbilstīgi 
ņemta vērā;

– saskaņā ar 2005. gada decembra secinājumiem Eiropadome "var pieņemt 
lēmumus par visiem jautājumiem, kas aplūkoti pārskatā"; Eiropas Parlaments 
piedalās ikvienā formālā uzraudzības pasākumā saskaņā ar attiecīgajām 
procedūrām, un pilnībā īstenojot savas noteiktās tiesības.

2. Komisija apņemas saistībā ar konsultāciju un tādu apsvēršanas procesu, kā rezultātā 
izveido pārskatu, par pamatu izmantot nopietnu viedokļu apmaiņu ar Eiropas 
Parlamentu, analizējot situāciju. Turklāt Komisija ņem vērā Eiropas Parlamenta ieceri 
sasaukt konferenci, kurā piedalās Eiropas Parlaments un valstu parlamenti, lai pārskatītu 
pašu resursu sistēmu. Tā uzskata, ka jebkādas šādas konferences rezultāti veicina 
iepriekš minēto konsultāciju procesu. Ir skaidrs, ka Komisijai priekšlikumus sniedz 
pilnībā ar tās atbildību.

4. DEKLARĀCIJA PAR ĀRĒJO DARBĪBU DEMOKRĀTISKU KONTROLI UN 
SASKAŅOTĪBU

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzīst vajadzību racionalizēt dažādus dokumentus 
attiecībā uz ārējo darbību. Tie vienojas, ka šāda dokumentu racionalizācija, kas vienlaicīgi 
sekmētu Eiropas Savienības rīcības saskaņotību un reakciju, nedrīkstētu mazināt likumdevējas 
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iestādes vai budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras (jo īpaši tās stratēģiskās izvēles politiskajā 
kontrolē). Attiecīgo regulu tekstam būtu jāatspoguļo minētie principi un, ja nepieciešams, 
jāietver vajadzīgais politiskais saturs un indikatīvs līdzekļu sadalījums, kā arī, ja 
nepieciešams, noteikums par pārskatīšanu, kura mērķis ir novērtēt regulas īstenošanu, 
vēlākais, pēc trīs gadiem.

Saskaņā ar pamataktiem, kas pieņemti saskaņā ar koplēmuma procedūru, Komisija regulāri 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi un apspriežas ar minētajām iestādēm, nosūtot valsts, 
reģionālo un tematisko stratēģijas dokumentu projektus.

Ja Padome pieņem lēmumu par pirmspievienošanās kandidātvalstu statusa piešķiršanu 
iespējamām kandidātvalstīm laika posmā, uz kuru attiecas Iestāžu nolīgums, Komisija 
pārskatīs un paziņos Eiropas Parlamentam un Padomei indikatīvu daudzgadu shēmu saskaņā 
ar 4. pantu Regulā, ar ko izveido pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (PPI), lai ņemtu 
vērā šādas pārejas rezultātā radušās izdevumu vajadzības.

Komisija provizoriskajā budžeta projektā norāda nomenklatūru, kas nodrošina budžeta 
lēmējinstitūcijas prerogatīvas ārējiem darījumiem.

5. KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR ĀRĒJO DARBĪBU DEMOKRĀTISKU KONTROLI 
UN SASKAŅOTĪBU

Komisija apņemas īstenot regulāru dialogu ar Eiropas Parlamentu par valsts, reģionālo un 
tematisko stratēģijas dokumentu projektu saturu, kā arī atbilstīgi ņemt vērā Eiropas 
Parlamenta nostāju, īstenojot minētās stratēģijas.

Šis dialogs ietver diskusijas par iespējamo kandidātvalstu pāreju pirmspievienošanās statusā 
Iestāžu nolīguma darbības laikā.

6. DEKLARĀCIJA PAR FINANŠU REGULAS PĀRSKATĪŠANU

Saistībā ar Finanšu regulas pārskatīšanu iestādes apņemas pašas uzlabot budžeta izpildi un 
palielināt Kopienas līdzekļu redzamību un sniegto labumu attiecībā uz iedzīvotājiem, 
neapšaubot progresu, kas panākts Finanšu regulas pārstrādāšanā 2002. gadā. Turklāt Finanšu 
regulas un tās īstenošanas noteikumu pārskatīšanas sarunu pēdējā posmā tās centīsies pēc 
iespējas rast līdzsvaru starp finanšu interešu aizsardzību, administratīvo izmaksu samērīguma 
principu un lietotājam labvēlīgām procedūrām.

Finanšu regulas pārskatīšanu veiks, pamatojoties uz grozītu Komisijas priekšlikumu, atbilstīgi 
saskaņošanas procedūrai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
1975. gada 4. marta Kopīgajā deklarācijā, un gaisotnē, kas ļāva panākt vienošanos 2002. gadā. 
Tāpat iestādes cenšas panākt iestāžu ciešu un konstruktīvu sadarbību, lai ātri pieņemtu 
īstenošanas noteikumus nolūkā vienkāršot finansēšanas procedūras, vienlaikus nodrošinot 
augstu aizsardzības līmeni Kopienas finanšu interesēm. 

Eiropas Parlaments un Padome ir stingri apņēmušies noslēgt sarunas par Finanšu regulu, lai 
nodrošinātu tās stāšanos spēkā 2007. gada 1. janvārī, ja iespējams.
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7. KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR FINANŠU REGULAS PĀRSKATĪŠANU

Saistībā ar Finanšu regulas pārskatīšanu Komisija apņemas:

– informēt Eiropas Parlamentu un Padomi, ja tiesību akta priekšlikumā tā uzskata par 
nepieciešamu atkāpties no Finanšu regulas noteikumiem, kā arī norādīt īpašos iemeslus 
šādai rīcībai;

– nodrošināt regulāru ietekmes novērtējumu īstenošanu, veltot atbilstīgu uzmanību 
subsidiaritātes principam un proporcionalitātes principam, attiecībā uz svarīgiem tiesību 
aktu projektiem un visiem būtiskiem to grozījumiem.

8. DEKLARĀCIJA PAR JAUNIEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju un Eiropas Investīciju banku (EIB) sniegt 
priekšlikumus atbilstoši savai kompetences jomai:

– saskaņā ar Eiropadomes 2005. gada decembra secinājumiem, lai palielinātu EIB 
iespējas attiecībā uz izpētes un attīstības aizdevumiem un garantijām līdz EUR 10 
miljardiem laika posmam no 2007. - 2013. gadam, kur EIB ieguldījums ir līdz EUR 1 
miljardam no rezervēm, kas paredzētas riska sadalījuma finansējumam;

– lai stiprinātu instrumentus Eiropas komunikāciju tīklu (EKT) un mazo un vidējo 
uzņēmumu interesēs līdz aptuvenai aizdevumu un garantiju summai attiecīgi EUR 20 
miljardu un EUR 30 miljardu apmērā, kur EIB ieguldījums ir attiecīgi līdz EUR 0,5 
miljardiem no rezervēm (EKT) un līdz EUR 1 miljardam (konkurētspēja un 
jauninājumi).

9. EIROPAS PARLAMENTA DEKLARĀCIJA PAR BRĪVPRĀTĪGU MODULĀCIJU

Eiropas Parlaments ņem vērā Eiropadomes 2005. gada decembra secinājumu 62. punktu  par 
brīvprātīgu modulāciju no pirmā KLP pīlāra uz lauku attīstību līdz maksimāli 20% un tirgus 
izdevumu samazinājumus. Nosakot attiecīgo tiesību aktu modalitātes, Eiropas Parlaments 
novērtē šo noteikumu pamatojumu attiecībā uz ES principiem, piemēram, konkurences un 
citiem noteikumiem. Eiropas Parlaments pašlaik saglabā savu nostāju attiecībā uz procedūras 
rezultātiem. Tas uzskata, ka būtu lietderīgi izvērtēt jautājumu par lauksaimniecības 
līdzfinansēšanu saistībā ar pārskatīšanu 2008/2009. gadā.

10. KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR BRĪVPRĀTĪGU MODULĀCIJU

Komisija ņem vērā Eiropadomes 2005. gada decembra secinājumu 62. punktu, saskaņā ar ko 
dalībvalstis var pārvietot papildu summas no kopējās lauksaimniecības politikas izdevumiem, 
kas saistīti ar tirgu, un tiešajiem maksājumiem uz lauku attīstību, nepārsniedzot maksimālo 
apjomu 20 % no summām, ko tās uzkrājušas no izdevumiem, kas saistīti ar tirgu, vai tiešajiem 
maksājumiem.
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Nosakot attiecīgo tiesību aktu modalitātes, Komisija cenšas nodrošināt brīvprātīgu modulāciju 
iespējamību, vienlaikus pieliekot maksimālas pūles, lai nodrošinātu, ka šāds mehānisms pēc 
iespējas vairāk atbilst pamatnoteikumiem, kas reglamentē lauku attīstības politiku.

11. EIROPAS PARLAMENTA DEKLARĀCIJA PAR NATURA 2000

Eiropas Parlaments pauž bažas par Eiropadomes 2005. gada decembra secinājumiem, kuri 
saistīti ar samazinājumu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas lauku attīstības 
izdevumiem un tā radītajām sekām attiecībā uz Kopienas līdzfinansējumu Natura 2000. Tas 
aicina Komisiju izvērtēt šo noteikumu sekas pirms jaunu priekšlikumu iesniegšanas. Tas 
uzskata, ka atbilstīga prioritāte būtu jāpiešķir Natura 2000 integrēšanai struktūrfondos un 
lauku attīstībā. Kā likumdevējas institūcijas daļa Eiropas Parlaments pašlaik nepauž savu 
nostāju par procedūras iznākumu.

12. EIROPAS PARLAMENTA DEKLARĀCIJA PAR PRIVĀTO LĪDZFINANSĒJUMU UN 
PVN IZAUGSMES UN NODARBINĀTĪBAS KOHĒZIJAI

Eiropas Parlaments ņem vērā Eiropadomes 2005. gada decembra secinājumus par N+3 
noteikuma par automātisku atbrīvošanos no saistībām provizorisku piemērošanu; Eiropas 
Parlaments aicina Komisiju, attiecīgos tiesību aktos paredzot sīki izstrādātus noteikumus šā 
noteikuma piemērošanai, nodrošināt kopējus noteikumus par privātu līdzfinansējumu un PVN 
izaugsmes un nodarbinātības kohēzijai.

13. EIROPAS PARLAMENTA DEKLARĀCIJA PAR BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN 
TIESISKUMA TELPAS FINANSĒŠANU

Eiropas Parlaments uzskata, ka Komisijai, iesniedzot provizorisku budžeta projektu, ir 
jāsniedz rūpīgs izvērtējums plānotajām darbībām attiecībā uz brīvību, drošību un tiesiskumu, 
un ka šo darbību finansēšana ir jāapspriež saistībā ar procedūrām, kas noteiktas Iestāžu 
nolīguma II pielikumā.

_______________
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra lēmums par projektu par grozījumiem 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (2008/2320(ACI)) — Jo Leinen ziņojums
(Pagaidu izdevums
Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu 
par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 un jo īpaši tā 25. punktu,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu projektam par grozījumiem Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību (COM(2008)0834),

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu par projektu par grozījumiem Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību (A6-0504/2008)2,

– ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu un 43. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0509/2008),

A. tā kā Budžeta komiteja iesaka apstiprināt ierosināto grozījumu attiecībā uz 2006. gada 17. maija 
Iestāžu nolīgumu;

B. tā kā ierosinātais grozījums nav pretrunā ar Līgumiem un Parlamenta Reglamentu,

1. apstiprina šim lēmumam pievienoto grozījumu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 
(2007.–2013.);

2. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu un tā pielikumu Padomei un 
Komisijai.

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2008)0618. 
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PIELIKUMS — PROJEKTS PAR GROZĪJUMIEM 2006. GADA 17. MAIJA IESTĀŽU NOLĪGUMĀ STARP 
EIROPAS PARLAMENTU, PADOMI UN KOMISIJU PAR BUDŽETA DISCIPLĪNU UN PAREIZU 

FINANŠU PĀRVALDĪBU

EIROPAS PARLAMENTS, PADOME UN KOMISIJA,

tā kā:

(1) Pārtikas un patēriņa preču cenu attīstība pēdējā laikā izraisa bažas, īpaši attiecībā uz tās sekām 
jaunattīstības valstīs. Komisija ierosināja izveidot jaunu mehānismu ātrai atbildes reakcijai uz 
pārtikas cenu kāpumu jaunattīstības valstīs 1 un abas budžeta lēmējiestādes 2008. gada 21. 
novembra Saskaņošanas sanāksmē vienojās piešķirt daļu finansējuma šim mehānismam no 
Rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos.

(2) Tā kā ar summu, kas Rezervē palīdzībai ārkārtas gadījumos atlikusi 2008. gadam, nepietiek 
Pārtikas mehānisma vajadzībām, tā jāpalielina, lai no rezerves varētu sniegt līdzekļus Pārtikas 
mehānisma finansējumam.

(3) Lai risinātu šo ārkārtas situāciju, Rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos būtu jāpalielina līdz 
EUR 479 218 000 pašreizējās cenās izņēmuma kārtā tikai 2008. gadam.

(4) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza 25. punkts Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību,

IR VIENOJUŠIES PAR TURPMĀKO.

Nolīguma 25. punkta pirmajai daļai pievieno šādu teikumu:

"Šo summu 2008. gadam izņēmuma kārtā palielina līdz EUR 479 218 000 pašreizējās cenās."

Strasbūrā, 2008. gada 18. decembrī.

Eiropas parlamenta vārdā  Padomes vārdā  Komisijas vārdā
priekšsēdētājs  priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

                                               
1 COM(2008)0450 – 2008/0149(COD).
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 13. decembra rezolūcija par Eiropas Savienības spējas 
integrēt jaunas dalībvalstis institucionālajiem aspektiem (2006/2226(INI)) — Alexander Stubb 
ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu,

– ņemot vērā prezidentūras secinājumus Eiropadomes sanāksmēs, kuras notika 1993. gada jūnijā 
Kopenhāgenā, 1995. gada decembrī Madridē, 1997. gada decembrī Luksemburgā, 2003. gada 
jūnijā Salonikos, 2004. gada decembrī un 2005. gada jūnijā un 2006. gada jūnijā Briselē,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Paplašināšanās stratēģijas dokuments — 2005” 
(COM(2005)0561),

– ņemot vērā 2005. gada 12. janvāra rezolūciju par Līgumu par Konstitūciju Eiropai1,

– ņemot vērā 2005. gada 28. septembra rezolūciju par sarunu sākšanu ar Turciju2,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 3. oktobrī pieņemto lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar 
Turciju un Horvātiju,

– ņemot vērā 2006. gada 19. janvāra rezolūciju par pārdomu periodu: struktūra, temati un 
konteksts, lai novērtētu debates par Eiropas Savienību3,

– ņemot vērā 2006. gada 16. marta rezolūciju par Komisijas 2005. gada stratēģisko dokumentu 
attiecībā uz paplašināšanos4,

– ņemot vērā 2006. gada 14. jūnija rezolūciju par turpmākajiem pasākumiem pārdomu un 
analīzes periodā attiecībā uz Eiropas nākotni5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 27. septembra rezolūciju par Turcijas progresu ceļā 
uz pievienošanos6,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0393/2006),

tā kā

                                               
1 OV C 247 E, 6.10.2005., 88. lpp.
2 OV C 227 E, 21.9.2006., 163. lpp.
3 OV C 287 E, 24.11.2006., 306. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0096.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0263.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0381.
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A. 2003. gada 19. un 20. jūnija Eiropadome Rietumbalkānu valstīm pauda skaidri izteiktu Eiropas 
perspektīvu, kur dalība Eiropas Savienībā tām ir galamērķis (Saloniku programma);

B. 2005. gada 16. un 17. jūnija Eiropadome no jauna apstiprināja saistības sakarā ar Saloniku 
programmas pilnīgu īstenošanu, bet 2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadome vēlreiz 
apstiprināja tās vēlmi ievērot saistības pret Dienvidaustrumeiropas valstīm (Turciju un 
Horvātiju, valstīm, ar kurām pašreiz norit pievienošanās sarunas, bijušo Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republiku/FYROM kā kandidātvalsti un Rietumbalkānu valstīm kā potenciālajām 
kandidātvalstīm) sakarā ar paplašināšanos, pasvītrojot nepieciešamību nodrošināt, lai ES „pēc 
paplašināšanās būtu spējīga funkcionēt politiski, finansiāli un institucionāli”;

C. Padome oficiāli uzsāka pievienošanās sarunas ar Turciju un Horvātiju 2005. gada 3. oktobrī;

D. Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembrī bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai 
piešķīra kandidātvalsts statusu;

E. atbilstība Kopenhāgenas kritērijiem kopš 1993. gada ir bijis pamats, lai pievienotos ES, un tā 
tam jābūt arī turpmākos pievienošanās gadījumos;

F. kā svarīgs apsvērums Kopenhāgenas kritērijos ir minēta arī „ES spēja piesaistīt jaunus 
dalībniekus, tajā pašā laikā saglabājot virzību uz Eiropas integrāciju”;

G. pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās arvien lielākā mērā tiek apspriesta ES institucionālā 
jauda integrēt jaunas dalībvalstis sakarā ar paplašināšanos;

H. iepriekš minētajā rezolūcijā par „Paplašināšanās stratēģijas dokumentu – 2005”, Eiropas 
Parlaments aicināja Komisiju līdz 2006. gada beigām iesniegt ziņojumu par principiem, uz 
kuriem ir pamatota ES absorbcijas spēja;

I. 2006. gada 15. un 16. jūnijā Eiropadome nolēma, ka „paplašināšanās gaitā jāņem vērā ES spēja 
uzņemt jaunas dalībvalstis”, un pieņēma lēmumu tā paša gada decembrī organizēt diskusiju 
„par visiem turpmākās paplašināšanās aspektiem, tostarp ES spēju uzņemt jaunas dalībvalstis 
un jauniem veidiem, kā paaugstināt paplašināšanās procesa kvalitāti, pamatojoties uz līdz šim 
gūto pozitīvo pieredzi”, pamatojoties uz ziņojumu „par  visiem būtiskiem aspektiem attiecībā 
uz Eiropas Savienības absorbcijas spēju”, kas Komisijai ir jāiesniedz kopā ar gada ziņojumu 
sakarā ar paplašināšanos un pirmspievienošanās procesu;

J. kā norāda Eiropadome, šajā ziņojumā ir „jāietver arī jautājums par to, kā pilsoņi pašreiz un arī 
nākotnē uztvers paplašināšanos, un jāņem vērā nepieciešamība visā Eiropas Savienībā 
paplašināšanās procesu attiecīgi sabiedrībai izskaidrot”;

K. 2004. gada 16.–17. decembra Briseles Eiropadome paziņoja, ka „pievienošanās sarunas, kas vēl 
jāuzsāk ar kandidātvalstīm, kuru pievienošanās varētu izraisīt nozīmīgas finansiālas sekas, var 
noslēgt tikai pēc finanšu plāna izveidošanas laikposmam, sākot ar 2014. gadu, kopā ar no tā 
izrietošām finansiālām reformām”;

L. integrācijas spējas jēdziens ir saistīts ar ES pielāgošanu, lai būtu iespējams uzņemt jaunas 
dalībvalstis; pašreiz šī problēma un finanšu resursu jautājums joprojām nav atrisināts, it īpaši 
pēc Konstitucionālā līguma noraidīšanas Francijā un Nīderlandē, jo šis līgums būtu 
nodrošinājis efektīvu un demokrātisku Eiropas Savienības funkcionēšanu;



DV\779820LV.doc 215/358 PE423.766

LV

M. turpinās pastāvīgas debates par tā saucamo ES „absorbcijas spēju” nākamo paplašināšanos 
kontekstā;

N. Komisijas priekšsēdētājs Eiropas Parlamentam izklāstīja, ka, viņaprāt, pirms jebkuras nākamās 
paplašināšanās ir jāveic institucionāla sakārtošana, un izteica cerību, ka šādu institucionālu 
sakārtošanu, kā to noteica 2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadome, varēs paveikt līdz 
2008. gada beigām, tādējādi ļaujot ES respektēt saistības attiecībā uz valstīm, ar kurām risinās 
sarunas par pievienošanos, un tām valstīm, kurām tā ir devusi izredzes uz pievienošanos;

O. šāda veida institucionāla sakārtošana galvenokārt vajadzīga, lai saglabātu Eiropas integrācijas 
virzītājspēku, kā 1993. gada Kopenhāgenas Eiropadomes sanāksmē norādīja valstu un valdību 
vadītāji,

1. norāda, ka paplašināšanās mērķis bija stiprināt Eiropas Savienību, veicināt tās ekonomisko 
izaugsmi, palielināt tās lomu pasaulē un sekmēt jaunu ES politikas virzienu izveidi;

2. atgādina, ka oficiāli jēdziens „absorbcijas spēja” pirmo reizi parādījās 1993. gadā, kad 
Kopenhāgenas Eiropadome atzina, ka bez politiskiem un ekonomiskiem kritērijiem, kuriem 
jāatbilst kandidātvalstij, lai pievienotos Eiropas Savienībai, „Eiropas Savienības spēja absorbēt 
jaunas dalībvalstis, tajā pašā laikā saglabājot virzību uz Eiropas integrāciju, ir svarīgs 
apsvērums, kas atbilst gan ES, gan kandidātvalstu vispārīgām interesēm”;

3. atgādina, ka, lai gan jebkurš ES paplašināšanās gadījums ir izraisījis institucionālas, politiskas 
un finansiālas izmaiņas, šīs izmaiņas nebija pietiekamas, lai saglabātu ES lēmumu pieņemšanas 
efektivitāti;

4. uzskata, ka termins „absorbcijas spēja” piemērotā veidā neizsaka ideju, ko ar to domāts izteikt, 
jo ES nekādā veidā neabsorbē dalībvalstis , un tāpēc ierosina šā izteiciena vietā lietot 
„integrācijas spēja”, kas labāk atspoguļo dalības veidu ES;

5. uzsver, ka „integrācijas spēja” nav jauns kritērijs, kas piemērojams kandidātvalstīm, bet 
priekšnoteikums paplašināšanas un Eiropas integrācijas procesa padziļināšanās veiksmīgam 
iznākumam; uzlabot „integrācijas spēju" ir Eiropas Savienības, nevis kandidātvalstu 
pienākums;

6. uzskata, ka „integrācijas spējas” jēdziens ietver to, ka pēc paplašināšanās

– Eiropas iestādes spēs efektīvi un demokrātiski darboties un pieņemt lēmumus saskaņā ar to 
īpašajām procedūrām,

– ES finansiālie resursi būs pietiekoši, lai pēc paplašināšanās attiecīgi finansētu savas 
darbības,

– ES spēs sekmīgi izstrādāt politikas virzienus un sasniegt mērķus, lai īstenotu tās politisko 
projektu;

7. uzskata – lai nodrošinātu integrācijas spēju, pirms vēl notiek kāda turpmākā pievienošanās, ES 
ir jālemj par tai nepieciešamo reformu apjomu un būtību; šajā sakarā tai ir jāveic novērtēšana, 
izmantojot paplašināšanās procesa galvenos posmus un ņemot vērā iespējamo ietekmi, kāda var 
būt jaunajām dalībvalstīm uz tās institucionālo, finansiālo un lēmumu pieņemšanas spēju;
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8. atzīst, ka Eiropas Savienība pašreiz saduras ar grūtībām pildīt saistības attiecībā uz 
Dienvidaustrumeiropas valstīm, jo tās pašreizējā institucionālā, finansiālā un politiskā struktūra 
vēl nav piemērota turpmākam paplašināšanās procesam un ir jāuzlabo;

Integrācijas spējas institucionālie aspekti

9. Uzsver, ka pirms jebkuras nākamās paplašināšanās ir jāveic Savienības reforma, lai tā spētu 
strādāt efektīvāk, pārredzamāk un demokrātiskāk; šinī ziņā jebkura turpmākā paplašināšanās 
padarīs par nepieciešamām šādas institucionālās reformas:

(a) jaunas kvalificētā vairākuma vēlēšanu sistēmas pieņemšanu, kas palielinātu Padomes spēju 
pieņemt lēmumus,

(b) būtisku jautājumu loka paplašināšanu, uz kuriem kvalificētā vairākuma vēlēšanas attiecas,

(c) būtisku Eiropas Parlamenta dalības paplašināšanu vienlīdzīgā koplēmumu procedūrā ar 
Padomi budžeta un tiesiskuma jautājumos,

(d) Eiropadomes un Padomes prezidentūru rotācijas sistēmas pārveidošanu,

(e) ārlietu ministra posteņa radīšanu,

(f) Komisijas sastāva turpmākās izmaiņas pēc izmaiņām, kas noteiktas Nicas Līgumā,

(g) Komisijas priekšsēdētāja lomas stiprināšanu un viņa/viņas demokrātiskās leģitimitātes 
stiprināšanu ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu starpniecību,

(h) Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas attiecināšanu uz visām ES darbību jomām, tai skaitā 
uz pamattiesību ievērošanas uzraudzību,

(i) mehānismu radīšanu dalībvalstu parlamentu iesaistīšanā Eiropas Savienības darbības 
pārbaudē,

(j) elastības uzlabošanu kā reakciju uz palielināto iespēju tam, ka ne visas dalībvalstis 
vienlaicīgi vēlas vai spēj virzīties uz priekšu, izejot no zināmām politiskām nostādnēm,

(k) procedūras izmaiņas grozījumu veikšanai līgumos, lai tos vienkāršotu, padarītu efektīvākus 
un vairotu to demokrātisko raksturu un pārredzamību,

(l) „pīlāru struktūras” atcelšanu un aizstāšanu ar vienu vienību, kam būtu vienota struktūra un 
juridiskas personas statuss,

(m) noteikuma pieņemšanu, kas ļautu dalībvalstīm no Eiropas Savienības izstāties,

(n) skaidri definēt vērtības, kuras ir Eiropas Savienības pamatā, kā arī tās mērķus,

(o) skaidri definēt Eiropas Savienības kompetences un principus, kas ir tās darbības pamatā un 
nosaka attiecības ar dalībvalstīm,

(p) Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamības stiprināšanu, t.i. Padomes 
veikto darbību sabiedrisko pārbaudi, kad tā darbojas kā likumdevējas iestādes filiāle,
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(q) skaidri definēt un vienkāršot instrumentus, ar kuriem Eiropas Savienība īsteno pilnvaras.

Norāda, ka Konstitucionālajā līgumā jau ir iekļautas šīs reformas un ka to stāšanās spēkā 
nodrošinātu paplašinātās Eiropas Savienības labu darbību un spēju pieņemt lēmumus efektīvi 
un demokrātiski;

Integrācijas spējas citi būtiski aspekti

10. norāda, ka bez nepieciešamajām institucionālajām reformām turpmāka Eiropas Savienības 
paplašināšanās radīs nepieciešamību veikt izmaiņas tās struktūras citos svarīgos aspektos, 
piemēram,

(a) pieņemt Eiropas Pamattiesību hartu un uzlabot solidaritātes politiku starp dalībvalstīm,

(b) pārskatīt tās finansiālo pamatu, tai skaitā tās finansēšanas sistēmu, lai to piemērotu 
jaunajām paplašinātās Eiropas vajadzībām, balstoties uz 2007.–2013. gada finanšu shēmas 
„pilnu, plaša mēroga pārskatīšanu”, ko jau plānoja 2008.–2009. gadam saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta 2005. gada 8. jūnija Rezolūciju par paplašinātās Eiropas Savienības politikas
uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam1 un 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību2,

(c) formulēt no jauna vairākas politiskās nostādnes, no kurām dažas tika noteiktas pirms 
50 gadiem, lai tai ļautu īstenot Lisabonas stratēģiju, palielināt savu darbotiesspēju 
starptautiskajā arēnā un pielāgoties jaunajiem uzdevumiem, ar ko globalizētajā pasaulē 
jāsaskaras lielākai un daudzšķautnainākai Eiropas Savienībai,

(d) stiprināt Eiropas Savienības kaimiņattiecību politiku,  kuras mērķis ir radīt piemērotu 
instrumentu savstarpēji izdevīgu sakaru nodibināšanā ar tām Eiropas valstīm, kurām 
pašreiz nav izredžu pievienoties, jo tās neatbilst dalībvalstu kritērijiem vai izvēlas 
nepievienoties;

11. uzsver, ka minētās reformas jāīsteno reizē ar centieniem palielināt paplašināšanās sabiedrisko 
akceptu, un atgādina par Eiropas politisko vadītāju pienākumu izskaidrot sabiedrībai 
paplašināšanās un Eiropas apvienošanas mērķus un savstarpējo izdevīgumu; atbalsta Komisijas 
centienus izmantot „virkni instrumentu, lai informētu par savu paplašināšanās politiku un 
aplamiem pieņēmumiem pretī nostādītu faktus”, kā teikts iepriekš minētajā paplašināšanās 
stratēģijas dokumentā 2005 gadam;

12. taču vēlreiz atgādina, ka jebkurš ES lēmums uzņemt jaunu dalībvalsti tiek pieņemts 
demokrātiskā un pārstāvnieciskā veidā, t.i., visas dalībvalstis vienprātīgi pieņem lēmumu par 
pievienošanās sarunu sākšanu un beigšanu, bet katru līgumu par pievienošanos ratificē visas 
dalībvalstis saskaņā ar to konstitucionālajiem noteikumiem un apstiprina Eiropas Parlaments;

13. norāda, ka jebkurā gadījumā dalībvalstu valdību parakstīts līgums par pievienošanos nozīmē, 
ka šīs valdības ir pilnībā atbildīgas par attiecīgo rīcību, lai nodrošinātu šī līguma ratifikācijas 
procesa sekmīgu noslēgumu saskaņā ar katrā valstī spēkā esošajām procedūrām;

                                               
1 OV C 124 E, 25.5.2006., 373. lpp.
2 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
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14. uzskata, ka Eiropas Parlamenta piekrišana, kas Padomei vajadzīga, lai tā varētu rīkoties saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu par jaunu dalībvalstu uzņemšanu, jāpiemēro gan 
lēmumam sākt sarunas, gan lēmumam par sarunu pabeigšanu;

Secinājumi

15. atkārtoti apstiprina apņemšanos īstenot paplašināšanos kā miera, drošības, stabilitātes, 
demokrātijas un likumības, kā arī ekonomiskās izaugsmes un labklājības nodrošināšanas 
vēsturisku iespēju; atkārtoti apstiprina savu pārliecību, ka paplašināšanās procesam ir jāiet 
kopsolī ar Eiropas Savienības padziļināšanos, ja negribam apdraudēt Eiropas integrācijas 
procesa mērķi;

16. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jāspēj savlaicīgi piemērot tās institucionālo, finansiālo un 
politisko struktūru, tā lai kandidātvalstu pievienošanās netiktu neparedzēti kavēta, tiklīdz ir 
noskaidrots, ka tās atbilst visiem dalības nosacījumiem;

17. atkārtoti apstiprina, ka Nicas Līgums nedod pietiekamu pamatu turpmākam paplašināšanās 
procesam;

18. atkārtoti apstiprina, ka Konstitucionālā līguma pieņemšana, kas jau piedāvā ES risinājumus 
vairumam no nepieciešamajām reformām, lai izpildītu pašreizējās paplašināšanās saistības, un 
veido paplašināšanās un padziļināšanas attiecību reālu izpausmi, un brīdina, ka jebkurš 
mēģinājums atbalstīt Konstitūcijas fragmentāru īstenošanu var apdraudēt globālo kompromisu, 
uz kura tā balstās; 

19. atzīmē Eiropadomes 2006. gada 15. un 16. jūnijā noteikto grafiku, lai rastu risinājumu 
konstitucionālajai krīzei vēlākais līdz 2008. gada otrajam pusgadam;

20. atkārtoti apstiprina apņemšanos pēc iespējas ātrāk panākt Eiropas Savienībā konstitucionālu 
noregulējumu, kas noteikti būtu pirms tam, kad 2009. gadā Eiropas Savienība lūgs savus 
pilsoņus balsot Eiropas vēlēšanās, lai Eiropas Savienība var izpildīt saistības pret 
kandidātvalstīm un būt gatava atzīt tās kā dalībvalstis;

°

° °

21. uzdod priekšsēdētājam nodot šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un
valdībām, Turcijas, Horvātijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Albānijas, 
Bosnijas un Hercegovinas, Serbijas, Melnkalnes parlamentiem un valdībām, pagaidu pašpārvaldes 
iestādēm Kosovā un Apvienoto Nāciju Organizācijas misijai Kosovā.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 23. marta rezolūcija par Eiropas politiskajām partijām 
(2005/2224(INI)) — Jo Leinen ziņojums

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 191. pantu un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 12. panta 2. daļu, kā arī Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 4. daļu,

- ņemot vērā Līguma I-46. panta 4. daļu par Eiropas Konstitucionālo līgumu,

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regulu (EK) Nr. 
2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to 
finansēšanu1, īpaši to 12. pantu (še turpmāk "Regula"); 

- ņemot vērā ģenerālsekretāra 2005. gada 21. septembra ziņojumu Prezidijam par Eiropas 
līmeņa partiju finansēšanu saskaņā ar Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 15. pantu ar 
norādījumiem Regulas īstenošanai2,

- ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

- ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu 
(A6-0042/2006),

A. tā kā pilsoņiem tuvas un demokrātiskas Eiropas Savienības turpmāka attīstība ir 
priekšnoteikums, lai pilsoņi atbalstītu Eiropas integrācijas nākamās fāzes, un tāpēc Eiropas 
demokrātijas tālākai attīstībai ir jāpiešķir augsta prioritāte;

B. tā kā politiskās partijas, tostarp Eiropas politiskās partijas, veido būtisku Eiropas politiskās 
telpas izveides elementu, veicinot demokrātiju Eiropas līmenī;

C. tā kā politiskām partijām ir nozīmīga loma tādu demokrātisko vērtību veicināšanā, kā brīvība, 
iecietība, solidaritāte un dzimumu līdztiesība;

D. tā kā dziļas pārdomas par Eiropas nākotni rada nepieciešamību pēc visaptveroša dialoga ar 
pilsoņiem un tajā galvenā loma ir jānodrošina Eiropas mēroga politiskajām partijām;

E. tā kā daudzās valstīs politisko partiju darbību politiskās informēšanas un sabiedriskā viedokļa 
veidošanas jomā finansiāli atbalsta valsts;

F. tā kā politiski radniecīgās grupas apvienojušās Eiropas politiskajās partijās un to darbu 
finansiāli atbalsta Kopiena;

G. tā kā partiju finansēšana Eiropas Savienības līmenī notiek saskaņā ar Līguma 191. pantu;

H. tā kā Eiropas politiskajām partijām nav atļauts veidot rezerves, uzkrājot dotācijas vai pašu 
līdzekļus; tā kā tad, ja partijām, slēdzot bilanci, rodas pozitīvs atlikums (peļņa), to atvelk no 

                                               
1 OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.
2 Dokuments PE 362.124/BUR/AN.2.
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galīgās dotācijas;

I. tā kā ar Regulas palīdzību ir sperts pirmais solis, lai izveidotu normatīvus pamatnosacījumus 
Eiropas politiskajām partijām;

J. tā kā politiskās partijas izteikušas virkni vēlmju saistībā ar partiju finansēšanas apveidiem 
Eiropas līmenī1;

K. tā kā Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs iesniedza ziņojumu par reglamenta pielietojumu; 

L. tā kā valsts finansējums partijām saskaņā ar regulu nav domāts tam, lai Eiropas politiskajām 
partijām sarežģītu rezervju veidošanu no pašu līdzekļiem (ziedojumiem, biedru naudām, par 
samaksu sniegtiem pakalpojumiem) vai padarītu to pat par neiespējamu, un tā kā šīm partijām 
tikai ir aizliegts veidot dotāciju atlikumu budžeta gada beigās;

M. tā kā Eiropas politiskajām partijām, tāpat kā jebkurai peļņas vai bezpeļņas organizācijai, 
ilgtermiņa plānošanai ir nepieciešama vismaz minimāla finansiāla drošība ne mazāk svarīgi 
arī tāpēc, ka tām ilgtermiņā jāpilda saistības pret darbiniekiem, piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem;

N. tā kā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Eiropas politiskās partijas nesaņem nekādas 
finansiālas garantijas, kas būtu ilgākas par vienu gadu;  tā kā tām piešķirtās dotācijas nosaka 
ik gadu un to apjoms ir pilnībā atkarīgs no partiju skaita, kas uz tām pieteikušās, kā arī no tām 
piederīgo Parlamenta deputātu skaita; tā kā šo dotāciju apjoms no gada uz gadu var būtiski 
mainīties, ja parādās jaunas politiskās partijas vai rodas izmaiņas politiskajām partijām 
piederīgo Parlamenta deputātu skaitā;

O. tā kā divas jaunas partijas nesen pieteicās reģistrācijai Eiropas Parlamentā un iesniedza 
pieteikumus dotācijām, tādējādi palielinot Eiropas politisko partiju skaitu no 8 uz 10;

P. tā kā pašreizējā situācijā partijas ir finansiāli ļoti atkarīgas no Eiropas Parlamenta, jo vienīgais 
veids, kā nodrošināt finansējumu ilgtermiņa saistībām, ir saņemt regulāras un garantētas 
dotācijas no Parlamenta;

Q. tā kā pašreizējā situācija neveicina Eiropas politisko partiju pareizu finanšu vadību, jo nav 
patiesa stimula izdevumu pārvaldē piemērot ekonomiskās efektivitātes principus;

R. tā kā Eiropas politiskajām partijām jāiesniedz ikgadējais budžets, kas ir sadalīts piecās 
kategorijās; tā kā šo budžeta struktūru nosaka Eiropas Parlaments;

S. tā kā Eiropas Parlamenta standarta nolīguma ar Eiropas politiskajām partijām par dotācijas 
piešķiršanu2 I.3. panta 3. punktā ir noteikts, ka pārvietot līdzekļus no vienas budžeta pozīcijas 
(kategorijas) uz citu var tikai 20% robežās no katras pozīcijas līdzekļu apjoma;

                                               
1 Kopējā Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou un Ruttelli

2005. gada 1. jūnija deklarācija, kas adresēta Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam.
2 Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta Lēmuma 2. pielikums ar Regulas 2004/2003 

īstenošanas noteikumiem (OV C 155, 12.6.2004., 1. lpp.).



PE423.766 222/358 DV\779820LV.doc

LV

T. tā kā ierobežojumi līdzekļu pārvietošanai starp budžeta kategorijām neļauj Eiropas 
politiskajām partijām mainīt politiskās prioritātes budžeta gada laikā;

U. tā kā Eiropas politiskajām partijām tagad var būt juridisks statuss saskaņā ar to juridiskās 
personas statusu valstī, kurā ir tās mītne; tā kā dažas partijas ir izvēlējušās Beļģijas bezpeļņas 
organizācijas juridisko formu, savukārt citas — starptautiskas bezpeļņas organizācijas 
juridisko formu;

V. tā kā atšķirības starp Eiropas politiskajām partijām un Eiropas iestādēm piemērojamo fiskālo 
režīmu tomēr ir pārāk krasas;

W. tā kā saskaņā ar regulu Eiropas Parlamentam ir jāpublicē pārskats par Regulas pielietojumu, 
norādot uz piedāvātajām izmaiņām,

Politiskais pamatojums

1. konstatē, ka pastāv plaisa starp daudziem pilsoņiem un Eiropas institūcijām, kas liek secināt, 
ka līdzšinējā politiskā komunikācija un informēšana par Eiropas politiku ir bijusi 
nepietiekama;

2. pauž pārliecību, ka Eiropas mēroga politiskajām partijām jāuzņemas ne tikai jumta 
organizāciju loma, bet arī jākļūst par Eiropas politikas veicinātājiem, kas sakņojas visos 
sabiedrības slāņos, cenšoties panākt patiesu iedzīvotāju iesaistīšanu ne tikai ar Eiropas 
vēlēšanu palīdzību, bet arī visos pārējos Eiropas politiskās dzīves aspektos; 

3. uzskata, ka Eiropas līmeņa politiskās partijas veido nozīmīgu elementu Eiropas sabiedrības 
viedokļa veidošanas un izteiksmes procesā, bez kura nevar sekmīgi veidoties turpmāka 
Eiropas Savienības attīstība;

4. uzsver nepieciešamību vienoties ne tikai par Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanas 
noteikumiem, bet arī par patiesajiem Eiropas partiju Statūtiem, kuros būtu noteiktas partiju 
tiesības un pienākumi un kuri dotu iespēju tām iegūt juridiskās personas statusu, kas balstīts 
uz Kopienas tiesību aktiem un ir spēkā dalībvalstīs; prasa, lai tā Konstitucionālo jautājumu 
komiteja izskata jautājumu par Eiropas politisko partiju Eiropas līmeņa statūtiem tiesiskā un 
nodokļu ziņā;

5. prasa, lai statūtos iekļauj noteikumus atsevišķu personu piederībai Eiropas mēroga partijām, 
kā arī noteikumus par pārvaldi, kandidātu izvirzīšanu un vēlēšanām, un kārtību un atbalstu 
partiju kongresu un asambleju organizēšanai;

Pieredze un priekšlikumi uzlabojumiem

6. prasa Komisijai izskatīt iespēju Regulas (EK) Nr. 2004/2003 pārskatīšanas gadījumā ieviest 
noteikumus par Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanu no Kopienas budžeta atbilstīgi 
piešķīrumu principam Finanšu regulas Nr. 1605/2002 (EK, Euratom) I daļas VI sadaļas 
nozīmē, ņemot vērā, ka šis princips neattiecas uz politisko partiju īpašajām funkcijām;

7. pieņem zināšanai, ka sakarā ar regulas anulēšanu iesniegtas trīs prasības, kuras 2005. gada 
11. jūlijā, uzskatot tās par neatļautām, noraidījusi Pirmās instances tiesa, turklāt pret vienu no 
spriedumiem ir iesniegta apelācija;
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8. atzinīgi novērtē to, ka kopš pilnvaru perioda sākuma pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
2004. gada jūnijā ir dibinātas astoņas dalībvalstu politisko partiju apvienības, kas veido 
Eiropas mēroga politiskās partijas, un ka saskaņā ar Regulas noteikumiem tās varēja saņemt 
finansiālu atbalstu;

9. konstatē, ka finanšu atbalsta piešķiršana EUR 4,648 miljonu apmērā 2004. budžeta gadam ar 
prasību iesniegt priekšlikumus sākās 2004. gada 18. jūnijā un paredzētajā kārtībā noslēdzās 
2005. gada 6. jūlijā ar Prezidija galīgo lēmumu par finanšu atbalstu;

10. ar gandarījumu konstatē, ka, ieceļot darbiniekus, visas Eiropas mēroga politiskās partijas lielā 
mērā ņēmušas vērā sieviešu un vīriešu iespēju vienlīdzības principu, un mudina tās 
nodrošināt vienlīdzīgāku sieviešu un vīriešu pārstāvību vēlēšanu sarakstos un ievēlēto 
deputātu vidū;

11. norāda uz to, ka Eiropas Savienības 2005. gada budžetā partiju finansēšanai bija paredzēti 
EUR 8,4 miljoni , kurus Prezidijs saskaņā ar regulā paredzēto sadales mehānismu sadalīja 
partijām, kuras bija iesniegušas pieteikumus;

12. pieņem zināšanai, ka Eiropas līmeņa politiskās partijas 2004. gadā samaksāja kopā 
EUR 20 071 par tehnisko palīdzību, t.i. par zālēm, tehnisko personālu un īpaši tulku 
pakalpojumiem, ko saskaņā ar regulu Eiropas Parlaments nodrošina pret atlīdzību;

13. ņemot vēra iepriekšējo praktisko pieredzi un ievērojot budžeta noteikumus, uzskata par 
nepieciešamu finansēšanas sistēmā ieviest šādus grozījumus:

a) Regula nosaka tikai pieteikumu iesniegšanas kārtības pamatnoteikumus. Lai izvairītos no 
pieteikumu iesniedzēju lieki ieguldītiem pūliņiem, vajadzētu procesu organizēt divos 
līmeņos, lai pirmajā līmenī izlemtu, vai partija atbilst vispārējiem kritērijiem atbalsta 
saņemšanai, un otrajā līmenī noteiktu līdzekļu apjomu;

b) maksājumu grafiks nav optimāli pieskaņots saņēmēju darbības metodēm. To vajadzētu 
mainīt tā, lai astoņdesmit procentus no finansējuma apjoma izmaksātu pēc tam, kad 
parakstīta vienošanās par finansēšanu, un pārējo summu izmaksātu pēc budžeta gada 
beigām, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem;

c) lai palielinātu saņēmējiem finanšu plānošanas drošību, ņemot vērā saistošos budžeta 
plānošanas principus, ko paredz Finanšu regula, tādām ikgadējā budžeta projekta 
sagatavošanā iesaistītajām struktūrvienībām kā Prezidijam un Budžeta komitejai pilnvaru 
perioda sākumā jāvienojas par finansēšanas plānu vairākiem gadiem, ietverot gan katrai 
partijai paredzēto pamatsummu (15 % no kopējā budžeta), gan par katru Eiropas 
Parlamenta deputātu paredzēto papildu apjomu, ko sadala starp partijām(85 % no kopējā 
budžeta), lai tādējādi nodrošinātu pietiekami elastīgu pieeju jaunu partiju dibināšanas 
gadījumos;

d) no Eiropas politiskajām partijām jāprasa ilglaicīga finanšu plānošana. Tāpēc ir 
nepieciešams, ka šīs partijas var rezervju veidošanai izmantot pašu līdzekļus, īpaši tos, kas 
iegūti no ziedojumiem un biedru naudām un pārsniedz noteikto pašu finansējuma daļu 25% 
apmērā no izdevumiem;
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e) pašreizējā Finanšu regulas pārskatīšanas procedūrā vai regulas grozījumos vajadzētu 
censties ieviest ierobežojošu izņēmumu, kas ļautu noteiktu daļu no attiecīgajam finanšu 
gadam piešķirtā finansējuma izmantot nākamā gada pirmajā ceturksnī;

f) striktais finansējuma iedalījums piecās kategorijas un ierobežojumi līdzekļu pārvietošanai 
starp šīm kategorijām neatbilst Eiropas partiju vajadzībām. Tādēļ vienošanos par 
finansēšanu vajadzētu grozīt tā, lai būtu iespējams lielāku līdzekļu apjomu pārvietot starp 
kategorijām, tomēr pēc iespējas samazinot šai procedūrai nepieciešamo administratīvo 
slogu;

g) turklāt partiju iesniegtajām gada programmām vajadzētu būt tik elastīgām, lai partijas, 
veicot politisko darbību, varētu pienācīgi reaģēt arī uz neparedzētiem notikumiem;

h) lai uzlabotu finansējuma pārvaldības efektivitāti, partiju galīgo finanšu pārskatu 
iesniegšanas termiņu vajadzētu pagarināt līdz nākama gada 15. maijam;

i) lai sasniegtu mērķi, kas paredz stiprināt Eiropas politiskās partijas kā Eiropas demokrātijas 
elementu, un ņemot vērā pieaugošās prasības attiecībā uz to politisko darbību, kas saistītas 
ar paplašināšanos (tulkošanas izdevumi, ceļojumu izdevumi utt.), uzskata par vēlamu 
attiecīgi izvērst politisko partiju finansiālo atbalstu;

14. uzskata par lietderīgu pārdomu periodā par Eiropas Savienības nākotni apspriest arī šādus 
jautājumus:

a) Kādā veidā būtu iespējams atbalstīt Eiropas politiskos fondus, lai papildinātu Eiropas 
politisko partiju veikto politiskās informēšanas un izglītošanas darbu? Parlaments aicina 
Komisiju šajā jautājumā iesniegt priekšlikumus;

b) Kā būtu jāizveido Eiropas partiju saraksti Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai veicinātu 
Eiropas politiskās sabiedrības veidošanos?

c) Kāda nozīme varētu būt Eiropas politiskajām partijām referendumos par Eiropas tēmām, 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās un Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanā?

d) kā ir iespējams veicināt un palielināt Eiropas politisko jaunatnes organizāciju un kustību 
nozīmi, kas ir būtiski līdzekļi, lai jaunākām paaudzēm ieaudzinātu Eiropas apziņu un 
veidotu to izpratni par Eiropas identitāti? Parlaments iesaka izveidot iekšēju darba grupu, 
kurā iekļautu attiecīgo komiteju, Eiropas politisko partiju un partiju politisko jaunatnes 
organizāciju pārstāvjus un kura gada laikā iesniegtu Prezidijam ziņojumu par partiju 
politiskajām jaunatnes organizācijām un labāko to atbalsta veidu šobrīd un tiesību aktos 
nākotnē; 

°
°     °

15. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, 
kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (2007/0130(COD)) —
Jo Leinen ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0364),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 191. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0202/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas un 
Budžeta kontroles komitejas atzinumus (A6-0412/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Prezidiju pārbaudīt, kādā veidā politiskai partijai Eiropas līmenī var piešķirt trīs mēnešu 
pārejas posmu, lai atjaunotu tās biedru skaitu, ja saimnieciskā gada laikā biedru skaits 
samazinājies un ir mazāks nekā obligātais noteiktais minimums grozītajā regulā;

3. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai 
to aizstāt ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) NR. 1524/2007

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām 
partijām un to finansēšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 191. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru1,

tā kā: 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2004/20032 12. pantā paredzēts, ka 
Eiropas Parlaments publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, vajadzības gadījumā 
norādot iespējamos grozījumus, kas jāizdara finansēšanas sistēmā. 

(2) Savā 2006. gada 23. marta Rezolūcijā par Eiropas politiskajām partijām3 Eiropas Parlaments 
pauda viedokli, ka, ņemot vērā pieredzi, kāda gūta kopš tās stāšanās spēkā 2004. gadā, 
Regula (EK) Nr. 2004/2003 būtu jāuzlabo attiecībā uz vairākiem punktiem, kuru visu mērķis 
ir uzlabot šo politisko partiju un tiem piesaistīto fondu situāciju attiecībā uz finansējumu.

(3) Būtu jānosaka noteikumi par finansiālo atbalstu Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem, jo 
Eiropas līmeņa politiskie fondi, kas ir saistīti ar Eiropas līmeņa politiskajām partijām, var ar 
saviem pasākumiem atbalstīt un stiprināt Eiropas līmeņa politisko partiju mērķus, jo īpaši, 
dodot ieguldījumu debatēs par Eiropas politikas jautājumiem un par Eiropas integrācijas 
procesu, tostarp kalpojot par katalizatoru jaunām idejām, analīzei un politikas risinājumiem. 
Šis finansiālais atbalsts būtu jāparedz ES vispārējā budžeta iedaļā ar nosaukumu 
"Parlaments", kā tas ir gadījumā ar Eiropas līmeņa politiskajām partijām. 

(4) Joprojām svarīgs mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku pilsoņu līdzdalību Eiropas 
Savienības demokrātiskajā dzīvē. Šajā kontekstā jaunatnes politiskajām organizācijām var 
būt īpaša loma, veicinot jauniešu interesi un stabilas zināšanas par Eiropas Savienības 
politisko sistēmu, aktīvi veicinot viņu līdzdalību demokrātiskos pasākumos Eiropas līmenī.

(5) Lai uzlabotu Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanas apstākļus, vienlaikus rosinot tās 
nodrošināt pienācīgu ilgtermiņa finanšu plānošanu, būtu jāpielāgo minimālā līdzfinansējuma 
prasība. Tāda pati līdzfinansējuma daļa būtu vajadzīga politiskajiem fondiem Eiropas 
mērogā.

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un 

Padomes 2007. gada 17. decembra Lēmums.
2 OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.
3 OV C 292 E, 1.12.2006., 127. lpp.
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(6) Nolūkā tālāk stiprināt un veicināt Eiropas Parlamenta vēlēšanu Eiropas garu, būtu skaidri 
jānosaka, ka no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saņemtās apropriācijas var izlietot arī 
Eiropas līmeņa politisko partiju vadīto kampaņu finansēšanai saistībā ar Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, ja tā nav valstu politisko partiju vai kandidātu tieša vai netieša finansēšana. 
Eiropas līmeņa politiskās partijas darbojas saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, jo 
īpaši, lai uzsvērtu šo vēlēšanu eiropeiskumu. Saskaņā ar 8. pantu Aktā par Eiropas 
Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kas pievienots Padomes 
Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom1, Eiropas Parlamenta vēlēšanu izdevumu 
finansēšanu un ierobežojumus katrā dalībvalstī reglamentē valsts tiesību akti. Valsts tiesību 
aktus piemēro arī attiecībā uz vēlēšanu izdevumiem valsts vēlēšanās un tautas nobalsošanās,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 2004/2003

Regulu (EK) Nr. 2004/2003 ar šo groza šādi.

1. Regulas 2. pantam pievieno šādus punktus:

"4. "Eiropas līmeņa politiskie fondi" ir struktūra vai struktūru tīkls, kas ir juridiska persona 

kādā no dalībvalstīm, ir saistīta ar kādu Eiropas līmeņa politisko partiju un ar savām 

darbībām, īstenojot Eiropas Savienības mērķus un pamatvērtības, stiprina un 

papildina Eiropas līmeņa politiskās partijas mērķus, jo īpaši, veicot šādus 

uzdevumus:

– vērot, analizēt un veicināt diskusijas par Eiropas politikas jautājumiem un par 

Eiropas integrācijas procesu,

– attīstīt darbības saistībā ar Eiropas politikas jautājumiem, piemēram, semināru, 

mācību, konferenču un pētījumu par šiem jautājumiem attiecīgo ieinteresēto 

personu, tostarp jaunatnes organizāciju un citu pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvju vidū, organizēšana un atbalstīšana,

– attīstīt sadarbību ar tāda paša veida organizācijām, lai veicinātu demokrātiju,

– kalpot par satvaru valstu politisko fondu, akadēmisko aprindu un citu attiecīgu 

procesa dalībnieku sadarbībai Eiropas līmenī.

5. "Finansējums no Eiropas Savienības vispārējā budžeta" nozīmē dotācijas Regulas (EK, 

Euratom) Nr. 1605/2002* (turpmāk – "Finanšu regula") 108. panta 1. punkta izpratnē.

                                               
1 OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (OV L 



PE423.766 228/358 DV\779820LV.doc

LV

__________
* Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 ( 2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu 

regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. 
lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1525/2007 (OV L 343, 
27.12.2007., 9. lpp.)."

2. Regulas 3. pantā viss pants kļūst par 1. punktu, un tam pievieno šādus punktus:

"2. Eiropas līmeņa politiskais fonds atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tam jābūt saistītam ar kādu no Eiropas līmeņa politiskajām partijām, kas atzītas 

saskaņā ar 1. punktu, un šai partijai tas jāapliecina;

b) tam jābūt juridiskai personai dalībvalstī, kurā atrodas tā mītne. Šim juridiskās 

personas statusam jābūt nošķirtam no Eiropas līmeņa politiskās partijas statusa, 

ar kuru fonds ir saistīts;

c) tam, jo īpaši savā programmā un darbībās, jāievēro principi, kas ir Eiropas 

Savienības pamatā, proti, brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību 

ievērošanas un tiesiskuma principi;

d) tā mērķis nav gūt peļņu;

e) tā vadības struktūra ir izveidota atbilstīgi ģeogrāfiskā līdzsvara prasībām.

3) Saskaņā ar šo regulu katra Eiropas līmeņa politiskā partija un fonds paši nosaka savu 

attiecību īpašo kārtību saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tostarp pienācīgu ikdienas 

pārvaldības un pārvaldes struktūru nodalījuma pakāpi starp Eiropas līmeņa politisko 

fondu, no vienas puses, un Eiropas līmeņa politisko partiju, ar kuru tas ir saistīts, no 

otras puses."

3. Regulas 4. pantu groza šādi:

a) 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"a) dokumentus, kas pierāda, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst 2. un 3. panta 

nosacījumiem;"

b) pievieno šādus punktus:

                                                                                                                                                           
283, 21.10.2002., 1. lpp.).
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"4. Eiropas līmeņa politiskais fonds var pieteikties finansējumam no Eiropas 

Savienības vispārējā budžeta vienīgi ar tās Eiropas līmeņa politiskās partijas 

starpniecību, ar kuru tas ir saistīts.

5. Finansējumu Eiropas līmeņa politiskajam fondam piešķir, pamatojoties uz tā 

saistību ar kādu no Eiropas līmeņa politiskajām partijām, piemērojot 10. panta 

1. punktu. Šādi piešķirtiem līdzekļiem piemēro 9. un 9.a pantu.

6. Eiropas līmeņa politiskajam fondam piešķirto finansējumu izmanto vienīgi tā 

darbību finansēšanas nolūkos saskaņā ar 2. panta 4. punktu. To nekādā 

gadījumā nevar izmantot vēlēšanu un tautas nobalsošanas kampaņu 

finansēšanai.

7. Izvērtējot pieteikumus finansējumam no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, 

1. un 3. punktu mutatis mutandis piemēro Eiropas līmeņa politiskajiem 

fondiem."

4. Regulas 5. pantam pievieno šādus punktus:

"4. Panta 2. punktu mutatis mutandis piemēro Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem.

5. a Eiropas līmeņa politiskā partija, ar kuru ir saistīts Eiropas līmeņa politiskais fonds, 

zaudē savu statusu, attiecīgajam Eiropas līmeņa politiskajam fondam vairs nepiešķir 

šajā regulā paredzēto finansējumu.

6. Ja Eiropas Parlaments konstatē, ka kāds no 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā 

minētajiem nosacījumiem vairs netiek ievērots, attiecīgajam Eiropas līmeņa 

politiskajam fondam vairs nepiešķir šajā regulā paredzēto finansējumu."

5. Regulas 6., 7. un 8. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"6. pants

Ar finansēšanu saistītie pienākumi

1. Eiropas līmeņa politiskā partija, kā arī Eiropas līmeņa politiskais fonds:

a) ik gadus publicē savus ieņēmumus un izdevumus, kā arī pārskatu par saviem 

aktīviem un pasīviem;
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b) deklarē savus finansējuma avotus, iesniedzot sarakstu, kurā norādīti līdzekļu 

devēji un ziedojumi, kas saņemti no katra līdzekļu devēja, izņemot ziedojumus, 

kuri nepārsniedz EUR 500 gada laikā uz vienu līdzekļu devēju.

2. Eiropas līmeņa politiskā partija, kā arī Eiropas līmeņa politiskais fonds nepieņem:

a) anonīmus ziedojumus;

b) ziedojumus no Eiropas Parlamenta politisko grupu budžetiem;

c) ziedojumus no uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem valsts iestādes var tieši vai 

netieši īstenot dominējošu ietekmi atbilstīgi savām īpašumtiesībām uz tiem, 

savai finansiālai līdzdalībai tajos vai noteikumiem, kuri attiecas uz šiem 

uzņēmumiem;

d) ziedojumus, kas pārsniedz EUR 12000 gadā un pārsniedz šo summu uz vienu 

līdzekļu devēju no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, izņemot 

uzņēmumus, kas minēti c) apakšpunktā, neskarot 3. un 4. punktu;

e) ziedojumus no jebkuras trešās valsts valsts iestādes, tostarp no uzņēmumiem, 

attiecībā uz kuriem šīs valsts iestādes var tieši vai netieši īstenot dominējošu 

ietekmi atbilstīgi savām īpašumtiesībām uz tiem, savai finansiālai līdzdalībai 

tajos vai noteikumiem, kuri attiecas uz šiem uzņēmumiem.

3. Valstu politisko partiju, kas ir Eiropas līmeņa politiskās partijas dalībnieces, vai 

fiziskas personas, kas ir Eiropas līmeņa politiskās partijas biedrs, iemaksas Eiropas 

līmeņa politiskajai partijai ir pieļaujamas. Valsts politiskās partijas vai fiziskas 

personas iemaksas Eiropas līmeņa politiskajai partijai nepārsniedz 40 % no Eiropas 

līmeņa politiskās partijas gada budžeta.

4. Valstu politisko fondu, kas ir Eiropas līmeņa politiskā fonda dalībnieki, kā arī 

Eiropas līmeņa politisko partiju iemaksas Eiropas līmeņa politiskajam fondam ir 

pieļaujamas. Šīs iemaksas nepārsniedz 40 % no minētā Eiropas līmeņa politiskā 

fonda gada budžeta, un tās nevar būt iegūtas no līdzekļiem, ko no Eiropas Savienības 

vispārēja budžeta saņēmusi Eiropas līmeņa politiskā partija saskaņā ar šo regulu.

Pierādīšanas pienākums ir attiecīgajai Eiropas līmeņa politiskajai partijai.



DV\779820LV.doc 231/358 PE423.766

LV

7. pants

Finansēšanas aizliegums

1. Eiropas līmeņa politisko partiju finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta 

vai no jebkāda cita avota nedrīkst izmantot, lai tieši vai netieši finansētu citas 

politiskās partijas, un jo īpaši valstu partijas vai kandidātus. Uz šīm valstu partijām 

un kandidātiem arī turpmāk attiecas valsts noteikumi.

2. Eiropas līmeņa politisko fondu finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta 

vai no kāda cita avota neizmanto, lai tieši vai netieši finansētu Eiropas vai valsts 

līmeņa politiskās partijas vai kandidātus, vai valsts līmeņa fondus.

8. pants

Izdevumu veids

Neskarot politisko fondu finansējumu, apropriācijas, kas saņemtas no Eiropas Savienības 

vispārējā budžeta saskaņā ar šo regulu, var izmantot tikai, lai segtu izdevumus, kas tieši 

saistīti ar mērķiem, kuri izklāstīti 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajā politiskajā 

programmā.

Šie izdevumi ir administratīvie izdevumi un izdevumi, kas ir saistīti ar tehnisko palīdzību, 

sanāksmēm, pētniecību, pārrobežu pasākumiem, pētījumiem, informāciju un publikācijām.

Eiropas līmeņa politisko partiju izdevumi var būt arī Eiropas līmeņa politisko partiju vadīto 

kampaņu finansēšana saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kurās tās piedalās, kā 

noteikts 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā. Saskaņā ar 7. pantu šīs apropriācijas neizmanto 

tiešai vai netiešai valstu politisko partiju vai kandidātu finansēšanai.

Šos izdevumus neizmanto, lai finansētu tautas nobalsošanas kampaņas.

Tomēr saskaņā ar 8. pantu Aktā par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās 

tiešās vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanu izdevumu finansēšanu un ierobežojumus 

partijām un kandidātiem katrā dalībvalstī reglamentē valsts tiesību akti."

6. Regulas 9. panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Apropriācijas Eiropas līmeņa politisko partiju un Eiropas līmeņa politisko fondu 

finansēšanai nosaka saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru un īsteno saskaņā ar 

Finanšu regulu un tās īstenošanas noteikumiem.
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Šīs regulas īstenošanas procedūras nosaka kredītrīkotājs.

2. Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanu un norakstīšanu veic saskaņā ar 

noteikumiem, ko piemēro iestādēm, kā noteikts Finanšu regulas 133. pantā.

3. Tā finansējuma kontroli, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu, veic saskaņā ar Finanšu 

regulu un tās īstenošanas noteikumiem.

Kontroli veic arī, pamatojoties uz ikgadēju revīziju, ko veic neatkarīgs ārējais 

revidents. Šādu revīzijas apliecinājumu sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada 

beigām iesniedz Eiropas Parlamentam."

7. Iekļauj šādu pantu:

"9.a pants

Pārredzamība

Eiropas Parlaments savā tīmekļa vietnē šim mērķim paredzētajā sadaļā kopā publicē šādus 

dokumentus:

– gada pārskatu ar tabulu, kurā norādīti katrai Eiropas līmeņa politiskajai partijai vai 

katram politiskajam fondam izmaksātās summas attiecībā uz katru finanšu gadu, kurā 

dotācijas ir izmaksātas,

– Eiropas Parlamenta ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un par to, kādi pasākumi ir 

finansēti, kā minēts 12. pantā,

– šīs regulas īstenošanas noteikumus."

8. Regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu: 

"2. Finansējums, ko maksā no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, nepārsniedz 85 % 

no Eiropas līmeņa politiskās partijas vai politiskā fonda izmaksām, kuri ir tiesīgi 

saņemt finansējumu. Pierādīšanas pienākums ir attiecīgajai Eiropas līmeņa 

politiskajai partijai." 

9. Regulas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

Novērtējums

Eiropas Parlaments vēlākais 2011. gada 15. februārī publicē ziņojumu par šīs regulas 
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piemērošanu un finansētajām darbībām. Ziņojumā vajadzības gadījumā norāda iespējamos 

grozījumus, kas jāizdara finansēšanas sistēmā."

2. pants

Pārejas noteikumi

Šajā regulā paredzētie noteikumi ir spēkā attiecībā uz dotācijām, kas piešķirtas Eiropas līmeņa 
politiskajām partijām, sākot no 2008. finanšu gada.

Attiecībā uz 2008. finanšu gadu Eiropas līmeņa politisko fondu jebkādi pieteikumi atbilstīgi 
Regulas(EK) Nr. 2004/2003 4. panta 4. punktam attiecas vienīgi uz attaisnotajām izmaksām, kas 
rodas pēc 2008. gada 1. septembra.

iropas līmeņa politiskās partijas, kuras noteiktā kārtībā ir iesniegušas pieteikumus par dotācijām 
2008. gadam, var līdz 2008. gada 28. martam iesniegt papildu pieteikumu finansējumam, kas 
balstās uz labojumiem, kuri ieviesti ar šo regulu, un attiecīgā gadījumā – pieteikumu par dotācijas 
piešķiršanu Eiropas līmeņa politiskajam fondam, kurš saistīts ar šo politisko partiju. Eiropas 
Parlaments pieņem atbilstīgus īstenošanas pasākumus.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā

priekšsēdētājs priekšsēdētājs



PE423.766 234/358 DV\779820LV.doc

LV



Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes 
regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro 
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2007/0820(CNS)) — Jo Leinen ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes regulai (Nr. 14320/2007),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2007)0364),

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam1,

– ņemot vērā Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa 
politiskajām partijām un to finansēšanu2,

– ņemot vērā EK līguma 279. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-
0411/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas vēstuli 
(A6-0465/2007),

1. apstiprina projektu Padomes regulai;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

3. prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu  (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 

(OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
2 OV L 297 15.11.2003., 1. lpp.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. oktobra rezolūcija par Eiropas Parlamenta sastāvu 
(2007/2169(INI)) — Alain Lamassoure / Adrian Severin ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2007. gada 11. jūlija rezolūciju par Starpvaldību konferences sasaukšanu: Eiropas 
Parlamenta atzinums (Līguma par Eiropas Savienību 48. pants)1,

– ņemot vērā 2004. gada 29. oktobra Līguma par Konstitūciju Eiropai I–20. panta 2. punktu un 
34. protokolu2,

– ņemot vērā Briseles 2007. gada 21. un 22. jūnija Eiropadomes prezidentūras secinājumus3,
– ņemot vērā 1. panta 15. punktu Līguma projektā, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un 

Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu (Reformu līgums)4,
– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0351/2007),
A. tā kā 2007.gada 21. un 22. jūnijā Eiropadome aicināja Eiropas Parlamentu līdz 2007. gada 

oktobrim iesniegt projektu ierosmei saistībā ar lēmumu par turpmāko Eiropas Parlamenta 
sastāvu, kā paredzēts 34. protokolā, par ko panākta vienošanās 2004. gada starpvaldību 
konferencē,

B. tā kā deputātu vietu sadalījums 2009.–2014. gada sasaukumam pašlaik ir noteikts 9. panta 
2. punktā 2005. gada 25. aprīļa Aktā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās 
nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā,

C. tā kā Reformu līguma projektā ir ierosināts grozīt Līgumu par Eiropas Savienību (jauns 9.A 
pants) un radīt jaunu Eiropas Parlamenta sastāva noteikšanas procedūru, saskaņā ar kuru ir 
paredzēts deputātu vietu kopējo maksimālo skaitu ierobežot līdz 750 vietām, bet vienas 
dalībvalsts deputātu maksimālo skaitu līdz 96 un minimālo — līdz 6 vietām, kā arī piemērot 
„degresīvas proporcionalitātes” principu,

D. tā kā degresīvās proporcionalitātes princips līgumā nav definēts un tā kā šis princips ir skaidri 
un objektīvi jāprecizē, lai to varētu izmantot kā vadlīniju jebkurai jaunai Eiropas Parlamenta 
deputātu vietu sadalei,

E. tā kā degresīvās proporcionalitātes princips kā princips, kas ir nostiprināts primārajos tiesību 
aktos un kas definēts šajā rezolūcijā, kalpos par parametru, lai novērtētu tā lēmuma atbilstību, 
kas kompetentajām iestādēm būs jāpieņem saistībā ar Eiropas Parlamenta sastāva noteikšanu;

F. tā kā par šā principa pārkāpumiem Eiropas Kopienu tiesa varēs pat noteikt sankcijas;

G. tā kā pašreizējos apstākļos ir jārūpējas par to, lai nevienai no dalībvalstīm netiktu uzspiests 
papildu deputātu vietu skaita samazinājums pēc tā, ko izraisīja beidzamā paplašināšanās;

H. tā kā pašlaik nav jāņem vērā turpmākās paplašināšanās ietekme, jo to nav iespējams iepriekš 
aplēst un tās sekas varēs atbilstīgi ievērot attiecīgajos pievienošanās aktos, paredzot maksimālā 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0328.
2 OV C 310, 16.12.2004., 1. lpp.
3 11177/1/07 REV 1. 
4 2007. gada 5. oktobra CIG 1/1/07.
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750 vietu skaita pagaidu pārsniegšanu, kā tas tika darīts saistībā ar pēdējo paplašināšanos;

I. tā kā skaidrai, saprotamai un pārredzamai sistēmai ir jābūt piemērojamai arī turpmākajām 
dalībvalstu iedzīvotāju skaita izmaiņām bez jaunām padziļinātām sarunām;

J. tā kā taisnīga, saprotama un ilgtspējīga Eiropas Parlamenta deputātu vietu sadalījuma sistēma ir 
nepieciešama, lai stiprinātu pilsoņu pārstāvības demokrātisko leģitimitāti un ir 
priekšnosacījums tam, lai Eiropas Parlaments apzinīgi pildītu savus pienākums un piedalītos 
Eiropas domas veidošanas un likumdošanas procesā;

K. tā kā pašreizējais deputātu vietu skaits apliecina un pamato, ka 2009. gada Parlamenta 
vēlēšanām paredzamais vietu skaits iezīmēs pāreju no pašreizējās situācijas uz to, ko 
nodrošinās stabilāka sistēma, kuras pamatā ir degresīvās proporcionalitātes princips;

1. atbalsta Eiropadomes vēlmi jau tagad panākt politisku vienošanos, kas ļautu pielāgot Eiropas 
Parlamenta sastāvu atbilstīgi jaunā līguma noteikumiem un būtībai, kā arī šo vienošanos 
formalizēt tūlīt pēc jaunā līguma stāšanās spēkā laikus pirms Eiropas Parlamenta 2009. gada 
vēlēšanām;

2. uzskata, ka jauna Eiropas Parlamenta sastāva definīcija, kas labāk atbildīs patiesajam 
demogrāfiskajam stāvoklim un labāk atspoguļos Eiropas pilsonību, stiprinās Eiropas 
Parlamenta demokrātisko leģitimitāti, kad tam būs jāuzņemas lielāka atbildība, kas tiks uzticēta 
ar jauno līgumu;

3. konstatē, ka Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktā noteiktais Eiropas Parlamenta sastāvs 
jebkurā gadījumā būs jāmaina tūlīt pēc Reformu līguma stāšanās spēkā;

4. konstatē, ka Reformu līgumā iekļautajā Līguma par Eiropas Savienību 9.A pantā ir noteikta 
sistēma, ar kuru kopējais maksimālais deputātu skaits ir ierobežots līdz 750 vietām, 
maksimālais deputātu skaits dalībvalstij ar vislielāko iedzīvotāju skaitu — līdz 96 vietām, bet 
minimālais vietu skaits valstij ar vismazāko iedzīvotāju skaitu ir 6 vietas un ka ar šo pantu ir 
noteikts, ka pilsoņi tiek pārstāvēti pēc degresīvas proporcionalitātes principa, taču tas nav sīkāk 
definēts;

5. atzīmē, ka minētajā 9.A pantā noteiktā sistēma ļauj ievērot gan efektivitātes principu, 
ierobežojot deputātu skaitu tādā līmenī, kas vēl ļauj pildīt likumdevējas asamblejas lomu, gan 
daudzveidības principu, paredzot pārstāvības iespēju katras dalībvalsts galvenajiem politiskiem 
virzieniem, bet īpaši vairākumam un opozīcijai, kā arī solidaritātes principu, saskaņā ar kuru 
dalībvalstis ar lielāko iedzīvotāju skaitu piekrīt mazākam pārstāvju skaitam, nodrošinot labākas 
pārstāvības iespējas dalībvalstīm ar mazāko iedzīvotāju skaitu.

6. uzskata, ka degresīvas proporcionalitātes princips nozīmē to, ka attiecībai starp iedzīvotāju 
skaitu un katras dalībvalsts deputātu vietu skaitu ir jāmainās atkarībā no patiesā iedzīvotāju 
skaita tā, lai katrs deputāts no dalībvalsts ar lielāku iedzīvotāju skaitu pārstāvētu vairāk pilsoņu 
nekā deputāts no dalībvalsts ar mazāku iedzīvotāju skaitu un otrādi, taču valstij ar mazāku 
iedzīvotāju skaitu nedrīkst būt vairāk deputātu kā valstij ar lielāku iedzīvotāju skaitu;

7. uzsver, ka pašlaik dalībvalstu starpā nav pietiekami harmonizēts pilsonības jēdziens un tāpēc, 
lai noteiktu katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, ir jāizmanto Eiropas Savienības Statistikas 
biroja (Eurostat) sniegtie dati, ko lēmumu pieņemšanai ar kvalificētu balsu vairākumu izmanto 
arī Eiropas Savienības Padome lai, pārbaudītu Savienības iedzīvotāju kopējā skaita procentuālo 
daudzumu;

8. uzskata, ka šajā Eiropas integrācijas posmā nav lietderīgi ierosināt samazināt kādai no 
dalībvalstīm ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu piešķirto deputātu vietu skaitu 
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izņemot samazinājumu, kas paredzēts saistībā ar Reformu līgumu, attiecībā uz visvairāk 
apdzīvotās dalībvalsts Vācijas vietu skaitu — no 99 līdz 96 vietām;

9. uzskata turklāt, ka pašreizējos apstākļos nav jāsamazina Eiropas Parlamenta deputātu vietu 
skaits un tātad arī nav jāierobežo Eiropas pilsoņu pārstāvība, plānojot nākotnē jaunu 
paplašināšanos, kuras datums vēl nav paredzams;

10. tāpēc ierosina par Eiropas Parlamenta deputātu skaita sadales pamatu ņemt 750 vietas un 
uzskata, ka tālākās pievienošanās gadījumā būs iespējams uz laiku līdz sasaukuma beigām 
pārsniegt šo maksimālo skaitu kā tas notika saistībā ar Bulgāriju un Rumāniju, bet pēc tam līdz 
pirmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām pēc paplašināšanās pilnībā pārskatīt vietu sadalījumu;

11. atgādina, ka šajā rezolūcijā definētā degresīvās proporcionalitātes principa neievērošanu varētu 
nākotnē sankcionēt Eiropas Kopienu Tiesa, kad akts, ar kuru nosaka Eiropas Parlamenta 
sastāvu kļūs par likumpamatotu aktu, kurā ir jāievēro līgumā noteiktie ierobežojumi un 
principi;

12. prasa, lai Starpvaldību konference Nobeiguma akta deklarācijā par Reformu līgumā iekļautā 
Līguma par Eiropas Savienību 9.A panta 2. punktu iekļauj 1. pielikumā Eiropadomes lēmuma 
projektu par Eiropas Parlamenta sastāvu, ņemot vērā, ka tā oficiālā pieņemšana saskaņā ar 
minētajā 9.A panta 2. punktā paredzēto procedūru tiks uzsākta tūlīt pēc Reformu līguma 
stāšanās spēkā; apņemas, no savas puses, rīkoties nekavējoties pēc Reformu līguma stāšanās 
spēkā; aicina Eiropadomi īstenot minēto deklarāciju līdz ar Reformu līguma stāšanos spēkā un 
saskaņā ar tā noteikumiem, lai dalībvalstis varētu laikus veikt iekšējos pasākumus, kas 
nepieciešami Eiropas Parlamenta 2009.–2014. gada sasaukuma vēlēšanu rīkošanai;

13. uzstāj, ka Eiropadomes lēmuma projekta 3. pantā paredzētā pārskatīšana ir jāizmanto, lai 
izvērtētu tehniskās un politiskās iespējas ņemt vērā nevis iedzīvotāju, bet pilsoņu skaitu, ko 
katru gadu nosaka Eiropas Kopienu Statistikas birojs; šajā sakarā aicina savus pārstāvjus 
Starpvaldību konferencē nodot konferencei deklarācijas projektu par 10. protokola par pārejas 
noteikumiem 2. pantu (I sadaļa „Noteikumi par Eiropas Parlamentu”), kā norādīts 2. 
pielikumā, un aicina konferenci pievienot šo deklarāciju Nobeiguma aktam;

14. vērš uzmanību uz politisko saikni, kas pastāv starp jauno vietu sadalījumu, kuru ir ierosināts 
balstīt uz degresīvās proporcionalitātes principu un visu ar Eiropas Savienības iestādēm saistīto 
reformu virkni, īpaši dubultā vairākuma principu vairākuma noteikšanai Padomē (Līguma par 
Eiropas Savienību [9.C] panta 4. punkts, kas ir iekļauts Reformu līguma projektā) un Komisijas 
sastāvu (iepriekšminētā Līguma [9.D] panta 5. punkts) un uzsver, ka ir ļoti svarīga šo reformu 
savstarpējā saskaņa, jo vienlaikus ir jāievēro arī katras iestādes īpašais juridiskais raksturs; 
piekrīt, ka reformai, kura attiecas uz balsošanu pēc balsu vairākuma Padomē un uz Komisijas 
sastāvu, ir jāstājas spēkā tikai 2014. gadā, bet jaunajam Eiropas Parlamenta vietu 
sadalījumam — no 2009. gada; tomēr patur tiesības izskatīt Padomes lēmuma apstiprināšanu 
atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību [9.A] pantam saistībā ar Eiropas Parlamenta vietu 
jauno sadalījumu tikai saskaņā ar Eiropas Savienības iestāžu reformām, kuru galīgais 
formulējums tiks dots Reformu līgumā;

15. apzinās, ka piedāvātais Eiropas Parlamenta sastāvs ir objektīvs Reformu līguma projektā 
paredzēto noteikumu piemērojuma gadījums, taču nākotnē būs nepieciešami pielāgojumi, lai 
risinātu problēmas, kas ilgākā laika posmā radīsies no jauna, īpaši saistībā ar citu valstu 
pievienošanos;  uzskata, ka šīs gaidāmās reformas kontekstā noteikti būs jānovērš jebkurš 
nevienlīdzīgas attieksmes gadījums, kurš ir skaidrojams ar vēsturiskiem apstākļiem;
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16. ierosina, lai Eiropadome laikus pirms katrām jaunām Eiropas Parlamenta vēlēšanām kopīgi ar 
Eiropas Parlamentu izskata iedzīvotāju skaita rādītājus, lai noteiktu aprēķinu bāzi;

17. tāpēc prasa meklēt iespēju daļu no Eiropas deputātu skaita ievēlēt no transnacionāliem 
sarakstiem; uzskata, ka tas vēlēšanu debatēm piešķirtu Eiropas dimensiju īpaši, ja galvenā loma 
tiktu uzticēta Eiropas politiskajām partijām;

18. atkārtoti apliecina, ka šis priekšlikums ir cieši saistīts ar Reformu līguma stāšanos spēkā; ja šā 
līguma ratifikāciju nebūtu iespējams pabeigt līdz 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 
būtu jāturpina piemērot spēkā esošajos tiesību aktos paredzētais vietu sadalījums;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un minēto Konstitucionālo jautājumu komitejas 
ziņojumu starpvaldību konferencei, Eiropadomei, Padomei un Komisijai, kā arī kandidātvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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1. PIELIKUMS

Eiropadomes lēmuma projekts, ar kuru nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu

EIROPADOME, 

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību [9.A] panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta iniciatīvu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1) ir laikus jāpieņem Līguma par Eiropas Savienību [9.A] panta 2. punkta 2. daļā paredzētais 
lēmums, lai dalībvalstis varētu veikt nepieciešamos iekšējos pasākumus Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rīkošanai 2009.–2014. gada sasaukumam;

(2) šajā lēmumā ir jāievēro tā paša panta 2. punkta 2.daļā noteiktie kritēriji, t.i. kopējais Eiropas 
Savienības pilsoņu pārstāvju skaits nedrīkst pārsniegt septiņi simti piecdesmit deputātus un šo 
pārstāvniecību īsteno pēc degresīvas proporcionalitātes principa, ievērojot, ka katrai dalībvalstij ir 
vismaz seši deputāti, bet neviena no dalībvalstīm neiegūst vairāk par deviņdesmit sešām deputātu 
vietām;

(3) pašlaik nav jāņem vērā turpmākas paplašināšanās ietekme, ko varēs ievērot attiecīgajos 
pievienošanās aktos, atļaujot maksimālā septiņi simti piecdesmit vietu skaita pagaidu pārsniegšanu 
kā tas tika darīts saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai,

NOLEMJ:

1. pants

Līguma par Eiropas Savienību [9.A] pantā paredzēto degresīvās proporcionalitātes principu 
piemēro šādi:

– Līgumā noteiktais minimālais un maksimālais skaits ir jāizmanto cik pilnīgi vien iespējams, lai 
Eiropas Parlamenta vietu sadalījums pēc iespējas labāk atbilstu iedzīvotāju skaitam dalībvalstīs;

– jo dalībvalstī ir vairāk iedzīvotāju, jo lielāks skaits vietu tai pienākas;

– jo dalībvalsts ir lielāka, jo lielāku iedzīvotāju skaitu pārstāv katrs Eiropas deputāts.

2. pants
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Saskaņā ar 1. pantu dalībvalstīs ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaits ir šāds un tas ir spēkā 
sākot ar 2009. –2014. gada sasaukumu:

Beļģija 22
Bulgārija 18
Čehijas Republika 22
Dānija 13
Vācija 96
Igaunija   6
Grieķija 22
Spānija 54
Francija 74
Īrija 12
Itālija 72
Kipra   6
Latvija   9
Lietuva 12
Luksemburga   6
Ungārija 22
Malta   6
Nīderlande 26
Austrija 19
Polija 51
Portugāle 22
Rumānija 33
Slovēnija   8
Slovākija 13
Somija 13
Zviedrija 20
Apvienotā Karaliste 73

3. pants

Šo lēmumu pārskata pietiekami savlaicīgi pirms 2014.–2019. gada sasaukuma sākuma ar mērķi 
radīt iespēju nākotnē pirms katrām jaunām Eiropas Parlamenta vēlēšanām objektīvi no jauna sadalīt 
deputātu vietas dalībvalstu starpā, balstoties uz 1. pantā definēto degresīvās proporcionalitātes 
principu, kā arī ņemot vērā iespējamo dalībvalstu skaita palielināšanos un atbilstīgi konstatētas 
demogrāfiskās izmaiņas.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Briselē,  

Eiropadomes vārdā
priekšsēdētājs
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2. PIELIKUMS

Projekts deklarācijai, ko pievieno 10. Protokola 2. punktam par pārejas noteikumiem (I sadaļa 
„Noteikumi par Eiropas Parlamentu”)

Neskarot Eiropadomes lēmumu, kas nosaka Eiropas Parlamenta sasaukuma sastāvu no 2009. līdz 
2014. gadam, konference aicina Parlamentu iesniegt priekšlikumu par tā deputātu ievēlēšanu 
vispārējās tiešās vēlēšanās saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 190. panta 1. punktu, 
kas precīzāk definē terminu „pilsoņi”, kurš paredzēts Līguma par Eiropas Savienību 9.a panta 
2. punktā. Šis priekšlikums jāsagatavo pietiekamu laiku pirms nākamajām vēlēšanām 2014. gadā.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Padomes direktīvai, ar kuru groza 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka 
sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav 
(2006/0277(CNS)) — Andrew Duff ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0791),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu (COM(2006)0790)1,

– ņemot vērā 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu 
vispārējās tiešās vēlēšanās2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regulu (EK) 
Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to 
finansēšanu3,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas4 39. pantu,

– ņemot vērā EK līguma 19. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0066/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas atzinumu (A6-0267/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 2004. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas, Komisijas ziņojums par Eiropas Savienības pilsoņu dalību 

dzīvesvietas dalībvalstī (Direktīva 93/109/EK) un par vēlēšanu sistēmu (Lēmums 76/787/EEK, kurā 
grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/772/EK, Euratom).

2 OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp.
3 OV L 297, 15.11.2003,1. lpp
4 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. APSVĒRUMS

(1) Komisijas ziņojums par Padomes 
Direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki 
izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību 
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas 
dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav 
piemērošanu 2004. gada vēlēšanām atklāja 
nepieciešamību grozīt dažus minētās 
direktīvas noteikumus.

(1) Komisijas ziņojums par Padomes 
Direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki 
izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību 
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas 
dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav  
piemērošanu 2004. gada vēlēšanām atklāja 
nepieciešamību grozīt dažus minētās 
direktīvas noteikumus. Savienības pilsonība 
garantē vienas un tās pašas tiesības visiem 
ES pilsoņiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir 
dzimuši vai dzīvo Eiropas Savienībā vai 
trešā valstī. Tādēļ Kopienas iestādēm ir 
jāraugās, lai Savienības pilsoņi, kas dzīvo 
dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav, varētu 
izmantot savas tiesības Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu gadījumā. 

Grozījums Nr. 2
1.A APSVĒRUMS (jauns)

(1a) Tā kā ir pastiprinājusies cilvēku 
mobilitāte pāri Eiropas Savienības 
iekšējām robežām, ir jānodrošina pilnīgi 
pārvietojamas demokrātiskās tiesības 
attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
pašvaldību vēlēšanām, kā arī jāpanāk, lai 
pilsoņi nezaudē savas demokrātiskās 
tiesības tāpēc, ka viņi dzīvo citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī.

Grozījums Nr. 3
2.A APSVĒRUMS (jauns)

(2a) Pēdējais minētais aizliegums 
pārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu, ka tos Savienības pilsoņus, 
kuri izmanto savas tiesības kandidēt 
vēlēšanās, nediskriminē valstspiederības 
dēļ. Dalībvalstīm jābūt tiesībām brīvi 
izlemt attiecībā uz to, vai ļaut personai 
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kandidēt vienās un tai pašās vēlēšanās 
vairākās valstīs, un politiskajām partijām 
ir jāļauj izvēlēties, vai veicināt šādu 
vairākkārtēju kandidēšanu.

Grozījums Nr. 4
2.B APSVĒRUMS (jauns)

(2b) 1976. gada 20. septembra Akts par 
Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu 
vispārējās tiešās vēlēšanās1 paredz, ka 
gadījumā, ja attiecīgais jautājums nav 
minēts primārajos tiesību aktos, vēlēšanu 
sistēmai piemēro dalībvalsts tiesību aktus; 
turklāt primārie tiesību akti skaidri 
aizliedz daudzkārtēju balsošanu, tomēr 
neparedz noteikumus attiecībā uz 
daudzkārtēju kandidēšanu.
––––––
1 OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp. Aktā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 
2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 
21.10.2002., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 5
3.A APSVĒRUMS (jauns)

(3a) Tas, ka dzīvesvietas dalībvalstij ir 
obligāti jāņem vērā fakts, ka personai ir 
atņemtas tiesības kandidēt; ir papildu 
nosacījums šo tiesību izmantošanai, ko 
neparedz ne EK līguma 19. panta 
2. punkta burts, ne gars. Dzīvesvietas 
dalībvalstij vajadzētu būt tiesīgai 
pārliecināties, vai saskaņā ar šīs valsts 
tiesību aktiem personai būtu atņemtas 
tiesības kandidēt tādos pašos apstākļos un 
veidā, un savā vārdā nolemt, vai atzīt 
piederības valstī piemērojamo aizliegumu 
kandidēt.

Grozījums Nr. 6
3.B APSVĒRUMS (jauns)

(3b) Padomei nevajadzētu pārsniegt 
primāro tiesību aktu mērķus, un „sīki 
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izstrādātu kārtību”, kas Direktīvā 
93/109/EK minēta atbilstīgi EK līguma 
19. panta 2. punkta noteikumiem, noteikt, 
aprobežojoties ar to, kas patiešām 
vajadzīgs šo divu veidu tiesību —
balsstiesību un tiesību kandidēt pilsoņiem, 
kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav 
— īstenošanai, un vajadzētu paredzēt 
nosacījumus šo tiesību izmantošanai, kas 
atšķiras no dzīvesvietas dalībvalsts tiesību 
aktos paredzētajiem vai papildina tos.

Grozījums Nr. 7
5. APSVĒRUMS

(5) Prasība kandidātiem iesniegt šo 
apliecinājumu attiecīgi ir jāatceļ un 
jāaizstāj ar šajā nolūkā ietvertu punktu 
oficiālajā deklarācijā, kas kandidātiem 
jāiesniedz.

(5) Prasība kandidātiem iesniegt šo 
apliecinājumu attiecīgi ir jāatceļ un 
jāaizstāj ar šajā nolūkā ietvertu fakultatīvu 
punktu oficiālajā deklarācijā, kas 
kandidātiem jāiesniedz.

Grozījums Nr. 8
6. APSVĒRUMS

(6) Dzīvesvietas dalībvalstīm ir jāuzliek 
par pienākumu par šo deklarāciju paziņot 
piederības dalībvalstij, ka Kopienas 
kandidātam patiešām nav atņemtas šīs 
tiesības izcelsmes dalībvalstī.

svītrots

Grozījums Nr. 9
9. APSVĒRUMS

(9) Attiecīgi ir jāatceļ informācijas 
apmaiņa, bet ir jāsaglabā pienākums 
balsotājam vai kandidātam uzrādīt 
deklarāciju par apņemšanos izmantot 
balsstiesības vai tiesības kandidēt tikai 
savā dzīvesvietas dalībvalstī.

(9) Attiecīgi ir jāatceļ informācijas 
apmaiņa, bet ir jāsaglabā pienākums 
balsotājam uzrādīt deklarāciju par 
apņemšanos izmantot balsstiesības tikai 
savā dzīvesvietas dalībvalstī.

Grozījums Nr. 10
10. APSVĒRUMS

(10) Turklāt brīdinājumam, lai neviens
nebalsotu vai nekandidētu divreiz un 
neizmantotu balsstiesības vai tiesības 

(10) Turklāt dzīvesvietas dalībvalstij ir 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka par 
kļūdām oficiālajās deklarācijās, ko 
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kandidēt, ja tās ir atņemtas, dzīvesvietas 
dalībvalstij ir jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka direktīvas noteikumu 
pārkāpumiem piemēro pienācīgas 
sankcijas.

iesniedz Savienības pilsoņi un paredz šī 
direktīva, piemēro pienācīgus sodus.

Grozījums Nr. 11
10.A APSVĒRUMS (jauns)

(10a) Dalībvalstīm ir pienākums saskaņā 
ar Direktīvas 93/109/EK 12. pantu 
pienācīgu laiku pirms Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām pilnībā informēt 
Savienības pilsoņus par viņu tiesībām 
balsot un kandidēt dzīvesvietas dalībvalstī. 
Eiropas Parlamentam un Komisijai, kā 
arī politiskajām partijām Eiropas un 
dalībvalstu līmenī ir jāpalīdz dalībvalstīm 
šajā sakarā izvēlēties paraugpraksi, lai 
uzlabotu dalību vēlēšanās.

Grozījums Nr. 12
11. APSVĒRUMS

(11) Ziņojumā, kas ir sagatavojams par 
grozītās direktīvas piemērošanu Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā, 
Komisijai, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, analīzes pamatā ir 
jāizmanto dalībvalstu veiktās pārbaudes un 
inspekcijas pēc vēlēšanām, lai noteiktu 
divkāršas balsošanas un divkāršas 
kandidēšanas gadījumu apmēru, ja tādi ir.

(11) Ziņojumā, kas ir sagatavojams par 
grozītās direktīvas piemērošanu Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā, 
Komisijai, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, analīzes pamatā ir 
jāizmanto dalībvalstu veiktās pārbaudes un 
inspekcijas pēc vēlēšanām, lai noteiktu 
daudzkārtējas balsošanas gadījumu 
apmēru, ja tādi ir.

Grozījums Nr. 13
12. APSVĒRUMS

(12) Visu balsu un visu kandidatūru
regulāra pārbaude nebūtu samērojama ar 
konstatētajām problēmām, un tas nebūtu 
pilnībā iespējams, jo dalībvalstīs nepastāv 
vienotas elektroniskas datu reģistrēšanas 
un glabāšanas metodes attiecībā uz 
balsošanas iznākumu un iekļautajām 
kandidatūrām; dalībvalstīm attiecīgi ir 
jāvērš pārbaudes uz situācijām, kur ir 

(12) Visu balsu regulāra pārbaude nebūtu 
samērojama ar konstatētajām problēmām, 
un tas nebūtu pilnībā iespējams, jo 
dalībvalstīs nepastāv vienotas elektroniskas 
datu reģistrēšanas un glabāšanas metodes 
attiecībā uz balsošanas iznākumu; 
dalībvalstīm attiecīgi ir jāvērš pārbaudes uz 
situācijām, kur ir lielāka daudzkārtējas 
balsošanas iespējamība,
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lielāka divkāršas balsošanas vai divkāršas 
kandidēšanas iespējamība,

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)
3. pants (Direktīva 93/109/EK)

1.a Regulas 3. pantu aizstāj šādi:
„3. pants

Jebkurai personai, kas atsauces datumā:

a) ir Savienības pilsonis Līguma 17. panta 
1. punkta nozīmē,
b) nav dzīvesvietas dalībvalsts pilsonis, bet 
atbilst tiem pašiem nosacījumiem attiecībā 
uz balsstiesībām un tiesībām kandidēt, ko 
šī valsts ar likumu izvirza saviem 
pilsoņiem, 

ir balsstiesības un tiesības kandidēt 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
dzīvesvietas dalībvalstī, ja vien šo tiesību 
izmantošana nav aizliegta saskaņā ar 
6. un 7. pantu.
Ja, lai kandidētu, dzīvesvietas dalībvalsts 
pilsoņiem jābūt pilsoņiem noteiktu 
minimālo laikposmu, uzskatāms, ka 
Savienības pilsoņi izpildījuši šo 
nosacījumu, ja tie bijuši dalībvalsts 
pilsoņi tādu pašu laikposmu.”

Grozījums Nr. 15
1. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

4. panta 2. punkts (Direktīva 93/109/EK)

(1.b) Regulas 4. panta 2. punktu aizstāj 
šādi:
„2. Kopienas vēlētājs var vienās un tajās 
pašās vēlēšanās kandidēt vairāk kā vienā 
dalībvalstī, ja vien dzīvesvietas dalībvalsts 
tiesību aktos šī iespēja nav aizliegta šīs 
dalībvalsts pilsoņiem, un Kopienas 
vēlētājs atbilst attiecīgās dalībvalsts 
tiesību aktu nosacījumiem attiecībā uz 
balsstiesībām un tiesībām kandidēt.”
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Grozījums Nr. 16
1. PANTA 2. PUNKTA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)

6. panta 1. punkts (Direktīva 93/109/EK)

(-a) Regulas 1. pantu aizstāj šādi:
„1. Savienības pilsoņiem, kuriem ar 
atsevišķu krimināltiesisku vai civiltiesisku 
lēmumu atņemtas tiesības kandidēt 
saskaņā ar piederības dalībvalsts tiesību 
aktiem, dzīvesvietas dalībvalsts var aizliegt 
šo tiesību izmantošanu Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās dzīvesvietas 
dalībvalstī, ja saskaņā ar šīs valsts tiesību 
aktiem viņiem būtu atņemtas tiesības 
kandidēt tādos pašos apstākļos un veidā.”

Grozījums Nr. 17
1. PANTA 2. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS 

6. panta 2. punkts (Direktīva 93/109/EK)

2. Dzīvesvietas dalībvalsts pārbauda, vai 
Savienības pilsoņiem, kas izteikuši 
vēlēšanos tajā izmantot savas tiesības 
kandidēt, piederības dalībvalstī šīs tiesības 
nav atņemtas ar atsevišķu krimināltiesisku 
vai civiltiesisku lēmumu.

2. Dzīvesvietas dalībvalsts var pārbaudīt, 
vai Savienības pilsoņiem, kas izteikuši 
vēlēšanos tajā izmantot savas tiesības 
kandidēt, piederības dalībvalstī šīs tiesības 
nav atņemtas ar atsevišķu krimināltiesisku 
vai civiltiesisku lēmumu.

Grozījums Nr. 18
1. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

6. panta 3. punkts (Direktīva 93/109/EK)

3. Šā panta 2. punktā dzīvesvietas 
dalībvalsts paziņo piederības dalībvalstij 
par 10. panta 1. punktā minēto deklarāciju. 
Šajā nolūkā atbilstīgo un parasti pieejamo 
informāciju piederības dalībvalsts sniedz 
laikus un pienācīgā veidā;  šāda 
informācija var ietvert tikai ziņas, kas tieši 
nepieciešamas šā panta piemērošanai, un to 
var izmantot tikai šim mērķim. Ja sniegtā 
informācija padara par spēkā neesošu 
deklarācijas saturu, dzīvesvietas 
dalībvalsts veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai atturētu attiecīgo 
personu no kandidēšanas.

3. Šā panta 2. punktā dzīvesvietas 
dalībvalsts var paziņot piederības 
dalībvalstij par 10. panta 1. punktā minēto 
deklarāciju. Šajā nolūkā atbilstīgo un 
parasti pieejamo informāciju piederības 
dalībvalsts sniedz laikus un pienācīgā 
veidā;  šāda informācija var ietvert tikai 
ziņas, kas tieši nepieciešamas šā panta 
piemērošanai, un to var izmantot tikai šim 
mērķim.
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Grozījums Nr. 19
1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)
7. pants (Direktīva 93/109/EK)

2.a Regulas 7. pantu aizstāj šādi:
„7. pants

1. Savienības pilsonim, kam ar atsevišķu 
krimināltiesisku vai civiltiesisku lēmumu 
atņemtas tiesības kandidēt saskaņā ar 
piederības dalībvalsts tiesību aktiem, 
dzīvesvietas dalībvalsts var aizliegt šo 
tiesību izmantošanu Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās dzīvesvietas dalībvalstī, ja 
saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem viņam 
būtu atņemtas tiesības kandidēt tādos 
pašos apstākļos un veidā.
2. Šā panta 1. punkta nolūkā dzīvesvietas 
dalībvalsts var paziņot piederības 
dalībvalstij par 9. panta 2. punktā minēto 
deklarāciju. Šajā nolūkā atbilstīgo un 
parasti pieejamo informāciju piederības 
dalībvalsts sniedz laikus un pienācīgā 
veidā;  šāda informācija var ietvert tikai 
ziņas, kas tieši nepieciešamas šā panta 
piemērošanai, un to var izmantot tikai šim 
mērķim.
3. Piederības dalībvalsts laikus un 
pienācīgā veidā var iesniegt dzīvesvietas 
dalībvalstij jebkādu informāciju, kas 
nepieciešama šā panta īstenošanai.”

Grozījums Nr. 20
1. PANTA 3. PUNKTA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)

10. panta 1. punkta b) apakšpunkts (Direktīva 93/109/EK)

(-a) Regulas 1. punkta (b) apakšpunktu 
aizstāj šādi:
„(b) nepieciešamības gadījumā — ka viņš 
kandidē Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
citā dalībvalstī; un”

Grozījums Nr. 21
1. PANTA 3. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

10. panta 1. punkta d) apakšpunkts (Direktīva 93/109/EK)
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(d) ka viņam nav atņemtas tiesības 
kandidēt piederības dalībvalstī.

svītrots

Grozījums Nr. 22
1. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

10. panta 3. punkts (Direktīva 93/109/EK)

(c) minētā panta 3. punktu pārnumurē par 
2. punktu.

(c) minētā panta 3. punktu pārnumurē par 
2. punktu un groza šādi:

„Dzīvesvietas dalībvalsts var pieprasīt, lai 
Savienības pilsonis, kam ir tiesības 
kandidēt, uzrāda derīgu personu 
apliecinošu dokumentu. Tā var arī 
pieprasīt, lai viņš norāda datumu, no kura 
ir dalībvalsts pilsonis, un vai viņam ir 
atņemtas tiesības kandidēt piederības 
dalībvalstī.”

Grozījums Nr. 23
1. PANTA 4. PUNKTS

13. panta 1. punkts (Direktīva 93/109/EK)

1. Dzīvesvietas dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par tādām
kļūdām 9. panta 2. punktā un 10. panta 
1. punktā paredzētajās oficiālajās 
deklarācijās, kuru rezultātā ir pārkāptas 
šajā direktīvā noteiktās prasības, piemēro 
efektīvas, samērīgas un preventīvas 
sankcijas.

1. Dzīvesvietas dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par kļūdām 
9. panta 2. punktā un 10. panta 1. punktā 
paredzētajās oficiālajās deklarācijās 
piemēro efektīvas, samērīgas un 
preventīvas sankcijas.
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5. Līdzdalības demokrātija
A. Pilsoniska sabiedrība
- Eiropas Parlamenta 2009. gada 13. janvāra rezolūcija par pilsoniska dialoga 

izveides perspektīvām Lisabonas līguma ietvaros (2008/2067(INI)) —
Genowefa Grabowska ziņojums 252

- Ziņojums ar prasību Komisijai iesniegt priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvas īstenošanu, kas paredzēta Līguma 
par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktā (INI/2008/2169) — Sylvia-
Yvonne Kaufmann ziņojums 256

B. Interešu pārstāvji
- Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcija par pamatsistēmas izstrādi 

interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības 
iestādēs (2007/2115(INI)) — Stubb Alexander ziņojums 264
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Eiropas Parlamenta 2009. gada 13. janvāra rezolūcija par pilsoniska dialoga izveides 
perspektīvām Lisabonas līguma ietvaros (2008/2067(INI)) — Genowefa Grabowska ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembrī Lisabonā parakstīto Lisabonas Līgumu, ar ko groza 
Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

– ņemot vērā 2008. gada 20. februāra rezolūciju par Lisabonas līgumu1,

– ņemot vērā pašreizējā pilnvaru periodā pieņemtās Eiropas Parlamenta rezolūcijas, kurās tiek 
skatīts jautājums par pilsonisko sabiedrību,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas organizēto semināru ar pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju līdzdalību 2008. gada 3. jūnijā,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0475/2008),

A. tā kā priekšnoteikums demokrātiskai un pilsoņiem tuvinātai Eiropas Savienībai ir Eiropas 
iestāžu un dalībvalstu cieša sadarbība ar pilsonisko sabiedrību Eiropas, valstu, reģionālā un 
vietējā līmenī;

B. tā kā Eiropas, valsts, reģionālo un vietējo iestāžu atvērtība dialogam un sadarbībai ar pilsoņiem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir pamatnosacījums to dalībai likumdošanā un 
pārvaldībā visos līmeņos;

C. tā kā ar Lisabonas līgumu tiek paplašinātas ES pilsoņu tiesības attiecībā uz Eiropas Savienību, 
atvieglojot pilsoņiem un reprezentatīvām pilsoniskās sabiedrības organizācijām piedalīšanos 
debatēs par pilsonisku Eiropas Savienību;

D. tā kā pašreizējie noteikumi, kas ir iekļauti arī Lisabonas līgumā, nosaka īpaši svarīgu tiesisko 
pamatu pilsoniskā dialoga izvēršanai Eiropas līmenī; tā kā tomēr šo noteikumu īstenošana 
praksē ne vienmēr ir apmierinoša;

E. tā kā pilsoniskās sabiedrības attīstība 27 dalībvalstīs norit atšķirīgi un tiek izmantoti dažādi 
instrumenti dalībai politikas veidošanā un likumdošanā, kā arī dialogā ar attiecīgajām valsts, 
reģionālajām un vietējām iestādēm;

F. tā kā termins „pilsoniskais dialogs” attiecas uz daudzām nevalstiskām un bezpeļņas 
organizācijām, ko pilsoņi nodibinājuši pēc savas gribas un kas piedalās sabiedrības dzīvē, 
paužot savu dalībnieku intereses, idejas un ideoloģiju, balstoties uz ētikas, kultūras, politikas, 
zinātnes, reliģijas vai filantropijas apsvērumiem;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0055.
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G. tā kā jautājums par to, cik reprezentatīvas ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas, joprojām ir 
atklāts un tā kā dažu organizāciju darbības intensitāte un efektivitāte savu ideju veicināšanā ne 
vienmēr atbilst šo organizāciju reprezentativitātes pakāpei;

H. tā kā Eiropas Savienības iestādes ir izvēlējušās izmantot atšķirīgas metodes pilsoniskā dialoga 
izveidē,

1. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības ieguldījumu pilsoniskā dialoga veidošanā gan Eiropas līmenī, 
gan valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

2. uzsver, ka pilsoniskajai sabiedrībai Eiropā ir svarīga nozīme Eiropas integrācijas procesā, jo tā 
ES pilsoņu nostāju un prasības dara zināmas Eiropas iestādēm; uzsver, cik nozīmīgs ir 
vērtējums, ko pilsoniskā sabiedrība sniedz iestādēm, un uzsver, cik svarīgi ir informēt un 
veicināt izpratni par pilsonisko dialogu, jo īpaši saistībā ar Eiropas Savienības pasākumu un 
darbības mērķu popularizēšanu, kā arī veidojot Eiropas sadarbības tīklu un stiprinot Eiropas 
identitāti un tās atpazīstamību pilsoniskajā sabiedrībā;

3. uzsver — lai sasniegtu Eiropas Savienības politiskos mērķus, ir vajadzīgas plašākas publiskās 
debates, efektīvāks pilsoniskais dialogs un spēcīgāka politiskā apziņa;

4. norāda uz Parlamenta sevišķi aktīvo iesaistīšanos pilsoniskajā dialogā un nozīmi, ko šim 
dialogam piešķir Lisabonas līgums, saskaņā ar kuru pilsoniskais dialogs kļūst par prioritāru 
principu un to ņem vērā visās Eiropas Savienības darbības jomās;

5. atzinīgi vērtē to, ka ar Lisabonas līgumu tiek paplašināti politiskās pārstāvības un līdzdalības 
aspekti, proti, izmantojot tā saukto pilsonisko iniciatīvu, kas paredz, ka miljons pilsoņu no 
vairākām dalībvalstīm var aicināt Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumu;

6. aicina Eiropas Savienības iestādes un dalībvalstu valsts, reģionālās un vietējās iestādes, veidojot 
dialogu ar pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, iespējami plaši izmantot 
pašreizējās tiesību normas un labāko praksi; uzskata, cita starpā, ka Parlamenta informācijas 
birojiem katrā dalībvalstī aktīvi jādarbojas, lai veicinātu, organizētu un pārvaldītu forumus, ko 
rīko vismaz reizi gadā starp Parlamentu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem šajā dalībvalstī, 
un uzsver, kāda nozīme ir tam, lai šajos forumos piedalītos tā deputāti gan no attiecīgās 
dalībvalsts, gan citām dalībvalstīm;

7. aicina Eiropas Savienības iestādes iesaistīt visus pilsoniskās sabiedrības ieinteresētos pārstāvjus 
pilsoniskajā dialogā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas jauniešiem, kas veidos Eiropas 
Savienības nākotni un būs atbildīgi par to;

8. aicina Eiropas Savienības iestādes rūpēties par to, lai visi ES pilsoņi neatkarīgi no dzimuma un 
vecuma vai viņu dzīvesvietas pilsētā vai laukos varētu aktīvi un līdztiesīgi, kā arī bez 
diskriminācijas piedalīties pilsoņu dialogā, un jo īpaši, lai lingvistisko minoritāšu pārstāvji spētu 
šajos forumos izmantot savu dzimto valodu; norāda, ka tādēļ Eiropas Savienībai ir jāveicina 
dzimumu līdztiesības principa ievērošana un tā īstenošanā jārāda piemērs gan Eiropas 
Savienībā, gan ārpus tās;

9. aicina Eiropas Savienības iestādes saskaņā ar Iestāžu nolīgumu pieņemt saistošas vadlīnijas par 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju izvirzīšanu, konsultāciju rīkošanas metodēm un to finansēšanu 
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atbilstoši ieinteresēto personu dalības vispārīgajiem principiem un minimālajiem standartiem1; 
norāda, ka šajā nolūkā visām ES iestādēm būtu jāuztur aktuāli visu attiecīgo nevalstisko 
organizāciju reģistri, vai tās darbojas dalībvalstīs un/vai to uzmanības centrā ir ES iestādes;

10. aicina Eiropas Savienības iestādes panākt, lai pilsoniskais dialogs kļūtu par galveno uzdevumu 
visiem Komisijas ģenerāldirektorātiem, visām darba grupām Padomē un visām Eiropas 
Parlamenta komitejām, un ņemt vērā pārredzamības principu, kā arī ievērot, lai starp valsts un 
privāto sektoru saglabātos līdzsvars;

11. aicina Eiropas Savienības iestādes konsultēšanas pasākumu īstenošanā nodrošināt labāku saziņu, 
koordināciju un informācijas apmaiņu un pilsoniskā dialoga attīstībā censties vairāk sadarboties 
ar sabiedrību, kā arī aktīvi pārstāvēt ES principus; atzīmē, ka šajā kontekstā ir ļoti vēlamas 
regulāras pilsoniskās sabiedrības un Komisijas locekļu tikšanās dalībvalstīs, šādi samazinot 
paredzamo plaisu starp Eiropas Savienību un Eiropas pilsoņiem;

12. aicina Eiropas Savienības Padomi atvieglot un vienkāršot piekļuvi tās darbībām, jo tas ir 
pamatnosacījums patiesa dialoga izveidei ar sabiedrību; 

13. uzsver, ka saziņas jomā izstrādātai Eiropas politikai ir svarīga nozīme jaunu saziņas veidu 
nodrošināšanā ES pilsoņiem (izmantojot internetu, elektroniskos saziņas līdzekļus un modernu 
audiovizuālo tehniku);

14. aicina turpināt īstenot izmēģinātās un jau darbībā pārbaudītās ES iniciatīvas, kuru mērķis ir 
veicināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību Eiropas integrācijas procesā (piemēram, „Europe by
Satellite”, pilsoņu forums „Agora”, tematiski pilsoņu forumi, piemēram, „Tava Eiropa”, 
diskusijas internetā utt.);

15. īpaši norāda uz profesionālu aptauju nozīmi Eiropā, kuru mērķis ir noteikt un labāk izprast ES 
pilsoņu vajadzības un cerības attiecībā uz Eiropas Savienības darbību; mudina, lai ES iestādes 
un pilsoniskā sabiedrība dalībvalstīs savās debatēs un mijiedarbībā ņemtu vērā šīs cerības;

16. aicina valsts, reģionālās un vietējās iestādes dalībvalstīs veicināt pilsonisko dialogu, jo īpaši 
tajās valstīs un reģionos, kā arī tajās jomās, kurās tas vēl nav pilnībā īstenots; turklāt aicina šīs 
organizācijas aktīvi veicināt pilsoniskās sabiedrības reģionālās mijiedarbības attīstību 
dalībvalstīs un pārrobežu iniciatīvas; uzskata, ka būtu arī jāizpēta dalībvalstu kopu izveidošana 
kā līdzeklis ideju un pieredzes apmaiņas veicināšanai ES;

17. mudina Eiropas sabiedrības pārstāvjus aktīvi piedalīties pilsoniskajā dialogā un dot ieguldījumu 
Eiropas programmu un politisko stratēģiju veidošanā, šādi dodot iespēju ietekmēt lēmumu 
pieņemšanas procesu;

18. mudina ES pilsoņus aktīvāk iesaistīties Eiropas līmeņa debatēs un diskusijās un piedalīties 
nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās;

19. norāda, ka ir vajadzīgi atbilstīgi finanšu līdzekļi, lai veidotu dialogu ar pilsoņiem visos līmeņos 
— Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā, un aicina šajā dialogā iesaistītās un par to atbildīgās 
iestādes nodrošināt pietiekamu finansējumu;

                                               
1 Sk. Komisijas 2002. gada 11. decembra ziņojumu „Ceļā uz izkoptu apspriežu un dialoga kultūru —

Komisijas un ieinteresēto personu dalības vispārīgie principi un minimālie standarti” (COM(2002) 704);
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20. uzsver, ka līdzās dialogam ar pilsonisko sabiedrību ir vajadzīgs arī atklāts, pārredzams un 
regulārs Eiropas Savienības dialogs ar baznīcām un reliģiskajām kopienām, kā paredzēts 
Lisabonas līgumā;

21. iesaka, lai Eiropas iestādes kopīgi sniegtu ziņas par pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
pārstāvību un darbības jomām Eiropā, piemēram, ar publiskas un ērti lietojamas datu bāzes 
palīdzību;

22. aicina Komisiju iesniegt jaunu priekšlikumu attiecībā uz Eiropas apvienībām, lai Eiropas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas varētu balstīties uz kopīgu tiesisko pamatu;

o

o o

23. aicina priekšsēdētaju nosūtīt šo rezolūciju dalībvalstu parlamentiem, Padomei, Komisijai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.
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Ziņojums ar prasību Komisijai iesniegt priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai par pilsoņu iniciatīvas īstenošanu, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienību 
11. panta 4. punktā (INI/2008/2169) — Sylvia-Yvonne Kaufmann ziņojums1

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā EK līguma 192. panta otro daļu,

– ņemot vērā Lisabonā 2007. gada 13. decembrī parakstīto Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu 
par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

– ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai2,

– ņemot vērā 2008. gada 20. februāra rezolūciju par Lisabonas līgumu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 19. novembra rezolūciju par pārdomu periodu: 
struktūra, temati un konteksts, lai novērtētu debates par Eiropas Savienību4,

– ņemot vērā Reglamenta 39. un 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Lūgumrakstu komitejas atzinumu 
(A6-0043/2009),

A. tā kā ar Lisabonas līgumu ievieš Eiropas pilsoņu iniciatīvu, sakarā ar ko Eiropas Savienības 
pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, 
var izrādīt iniciatīvu un aicināt Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu 
priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams 
Savienības tiesību akts, — Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punkta jaunā redakcija 
(“LES j. r.”);

B. tā kā tādējādi viens miljons Eiropas Savienības pilsoņu iegūs tiesības pieprasīt Komisijai, lai tā 
iesniedz likumdošanas priekšlikumu, un šīs tiesības ir tādas pašas, kādas Padomei ir bijušas 
kopš Eiropas Kopienu izveidošanas 1957. gadā (sākotnēji saskaņā ar EEK līguma 152. pantu, 
šobrīd saskaņā ar EK līguma (EKL) 208. pantu, bet turpmāk saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 241. pantu) un Eiropas Parlamentam — kopš Māstrihtas līguma 
stāšanās spēkā 1993. gadā (šobrīd saskaņā ar EKL 192. pantu, turpmāk saskaņā ar LESD 
225. pantu);

C. tā kā tādējādi pilsoņi nepastarpināti piedalīsies Eiropas Savienības suverēnās varas īstenošanā, 
pirmo reizi tieši iesaistoties Eiropas likumdošanas priekšlikumu ierosināšanā;

D. tā kā LES j. r. 11. panta 4. punkta mērķis ir iedibināt individuālas tiesības iesaistīties pilsoņu 
iniciatīvā un šīs individuālās tiesības it īpaši pamatojas uz pilsoņu tiesībām piedalīties Eiropas 

                                               
1 Šis ziņojums nav izskatīts, un par to nav notikusi balsošana plenārsesijā, tātad turpmākais teksts pamatojas 

uz Konstitucionālo jautājumu komitejā notikušā balsojuma rezultātiem.
2 OV C 310, 16.12.2004., 1. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0055.
4 OV C 287 E, 24.11.2006., 306. lpp.
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Savienības demokrātiskajā dzīvē saskaņā ar LES j. r. 10. panta 3. punktu;

E. tā kā iniciatīvas tiesības bieži vien jauc ar tiesībām iesniegt lūgumrakstu; tā kā jānodrošina, lai 
pilsoņi pilnībā apzinātos atšķirību starp šīm abām tiesībām, it īpaši tādēļ, ka lūgumrakstu
iesniedz Parlamentam, bet pilsoņu iniciatīvu — Komisijai;

F. tā kā Eiropas Savienības iestāžu un dalībvalstu uzdevums ir radīt apstākļus, lai varētu netraucēti, 
pārredzami un efektīvi īstenot Eiropas Savienības pilsoņu līdzdalības tiesības;

G. tā kā saskaņā ar attiecīgo likumdošanas kārtību Parlamentam un Padomei ar regulu ir jānosaka 
ar pilsoņu iniciatīvu saistītās procedūras un nosacījumi, tostarp minimālais to dalībvalstu skaits, 
kas iniciatīvā iesaistītajiem pilsoņiem ir jāpārstāv (LESD 24. panta pirmā daļa);

H. tā kā tad, kad šo regulu pieņems un īstenos, ir īpaši jāaizsargā pamattiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi, labu pārvaldību un tiesisko aizsardzību;

Minimālais dalībvalstu skaits

I. tā kā minimālajam to dalībvalstu skaitam, kuras pilsoņiem jāpārstāv (LESD 24. panta pirmā 
daļa), ir jābūt “ievērojamam dalībvalstu skaitam” (LES j. r. 11. panta 4. punkts);

J. tā kā, lai novērstu pretrunīgu interpretāciju, dalībvalstu minimālo skaitu nedrīkst noteikt 
patvaļīgi, bet gan ņemot vērā regulas nolūku un atsaucoties uz citiem Līgumu noteikumiem;

K. tā kā regulas nolūks ir nodrošināt, lai Eiropas likumdošanas procesa sākumpunktu raksturotu 
nevis tikai nacionālās intereses, bet Eiropas vispārējās intereses;

L. tā kā LESD 76. pantā ir norādīts, ka likumdošanas priekšlikumu iesniedz pēc ceturtās daļas 
dalībvalstu iniciatīvas, un to var uzskatīt par pietiekamu skaitu, lai būtu pārstāvētas Eiropas 
vispārējās intereses; tā kā tādēļ šo minimālo skaitu var uzskatīt par neapstrīdamu;

M. tā kā regulas nolūku var īstenot tikai tad, ja tas saistāms ar to minimālo atbalsta apliecinājumu 
skaitu, kurus iesniegusi ikviena no šīm dalībvalstīm; 

N. tā kā LES j. r. 11. panta 4. punktā ir noteikts pilsoņu skaits — viens miljons Eiropas Savienības 
pilsoņu, kas pārstāv aptuveni 500 miljonus iedzīvotāju —, var secināt, ka par pārstāvētu būtu 
jāuzskata 1/500 daļa iedzīvotāju;

Pilsoņu iniciatīvas dalībnieku minimālais vecums 

O. tā kā LES j. r. 11. panta 4. punkts attiecas uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem;

P. tā kā tomēr ir jānodrošina proporcionalitātes princips, nosakot ierobežojumus attiecībā uz 
tiesībām piedalīties demokrātijas norisēs un izrādot nevienlīdzīgu attieksmi, pamatojoties uz 
vecumu;

Q. turklāt, tā kā ir vēlams novērst pretrunīgu interpretāciju, kas varētu rasties tad, ja, piemēram, 
būtu noteikts, ka Eiropas vēlēšanās dalībvalstī var piedalīties vēlētāji, kuri ir jaunāki par pilsoņu 
iniciatīvas dalībniekiem;
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Procedūra

R. tā kā, lai pilsoņu iniciatīva būtu sekmīga, Komisijai ir jāizskata pilsoņu iniciatīvā akcentētie 
jautājumi un jāizlemj, vai attiecīgi ir jāiesniedz tiesību akta priekšlikums un cik lielā mērā tas 
jādara;

S. tā kā būtu ieteicams, lai iniciatīvas attiektos uz vienu vai vairākiem attiecīgiem juridiskiem 
pamatiem, kas nosaka Komisijas ierosinātā tiesību akta iesniegšanu;

T. tā kā pilsoņu iniciatīvu var turpināt tikai tad, ja tā ir pieņemama, ciktāl:

 tajā ir ietverts lūgums par to, lai Komisija iesniegtu Eiropas Savienības tiesību akta 
priekšlikumu,

 Eiropas Savienībai ir likumdošanas kompetence un Komisijai attiecīgajā gadījumā ir 
tiesības iesniegt priekšlikumu, un

 pieprasītais tiesību akts nav acīmredzamā pretrunā ar Eiropas Savienībā piemēroto tiesību 
vispārējiem principiem;

U. tā kā pilsoņu iniciatīva ir sekmīga, ja tā ir pieņemama, ņemot vērā augstāk minētos 
nosacījumus, un pārstāvēta tajā ziņā, ka to atbalsta vismaz viens miljons pilsoņu, kuri ir 
noteiktā ievērojamā skaita dalībvalstu pilsoņi;

V. tā kā Komisijai ir jāpārliecinās, vai ir izpildīti nosacījumi, lai pilsoņu iniciatīva būtu sekmīga;

W. tā kā, organizējot pilsoņu iniciatīvu, ir ļoti vēlama juridiskā skaidrība par iniciatīvas 
pieņemamību pirms atbalsta apliecinājumu vākšanas;

X. tā kā Komisija pati nevar pārbaudīt atbalsta apliecinājumu autentiskumu un tāpēc šis pienākums 
ir jāpilda dalībvalstīm; tā kā tomēr dalībvalstu saistības, kas izriet no minētā pienākuma, attiecas 
tikai uz tām iniciatīvām, kas norādītas LES j. r. 11. panta 4. punktā, un nekādā gadījumā uz 
iniciatīvām, kuras nav pieņemamas norādīto iemeslu dēļ; tā kā tādēļ dalībvalstīm vēl pirms
atbalsta apliecinājumu vākšanas ir nepieciešama juridiskā noteiktība par pilsoņu iniciatīvas 
pieņemamību;

Y. tā kā Komisija var pārbaudīt pilsoņu iniciatīvas pieņemamību tikai un vienīgi, ņemot vērā 
iepriekš minētos juridiskos apsvērumus, un nekādā ziņā nedrīkst vadīties pēc politiskā 
izdevīguma; tā kā tādējādi tiks nodrošināts, ka Komisija nebūs tiesīga brīvi pieņemt lēmumus 
par to, vai pilsoņu iniciatīva ir vai nav atzīstama par pieņemamu, vadoties pēc saviem 
politiskajiem apsvērumiem;

Z. tā kā būtu lietderīgi noteikt šādus piecus pilsoņu iniciatīvas procedūras posmus:

 iniciatīvas reģistrēšana,

 atbalsta apliecinājumu vākšana,

 iniciatīvas iesniegšana,



DV\779820LV.doc 259/358 PE423.766

LV

 Komisijas nostājas paziņošana,

 pārbaude, vai pieprasītais tiesību akts atbilst Līgumiem;

Pārredzamības princips

AA. tā kā pilsoņu iniciatīva ir līdzeklis, ar kuru īsteno valsts suverēno varu likumdošanas jomā, 
un uz to ir jāattiecina pārredzamības princips; tā kā tas nozīmē, ka pilsoņu iniciatīvas 
organizatoriem ir publiski jāuzņemas atbildība par finansējumu, tostarp arī par šā finansējuma 
avotiem;

Norises politiskā uzraudzība

AB. tā ka pilsoņu iniciatīvas norises uzraudzīšana ir Parlamenta politiskais uzdevums;

AC. tā kā šis pienākums ir saistīts ar regulas par pilsoņu iniciatīvu īstenošanu, kā arī Komisijas 
politisko nostāju attiecībā uz prasību, kas iesniegta, pamatojoties uz pilsoņu iniciatīvu;

AD. tā kā ir svarīgi nodrošināt saderību starp prasībām, kas iesniegtas, pamatojoties uz pilsoņu 
iniciatīvu, un Parlamenta demokrātiski apstiprinātām prioritātēm un priekšlikumiem;

Konstitucionālās pilsoņu iniciatīvas

AE. tā kā nav skaidrs, vai LES j. r. 11. panta 4. punktā ir ietvertas iniciatīvas, lai risinātu 
jautājumus par grozījumu izdarīšanu Līgumā (konstitucionālās pilsoņu iniciatīvas),

1. prasa, lai Komisija tūlīt pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā nekavējoties iesniedz regulas 
priekšlikumu par pilsoņu iniciatīvu, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 
24. pantu;

2. aicina Komisiju, veicot šo uzdevumu, pienācīgi ņemt vērā šīs rezolūcijas pielikumā minētos 
ieteikumus;

3. prasa, lai regula ir skaidra, vienkārša un saprotama un ietver praktiskus ar pilsoņu iniciatīvu 
saistītus elementus, lai iniciatīvas tiesības nejauktu ar tiesībām iesniegt lūgumrakstu;

4. tūlīt pēc šīs regulas pieņemšanas apņemas iedziļināties jautājumā par efektīvas sistēmas izveidi, 
lai uzraudzītu pilsoņu iniciatīvas norisi;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM —
IETEIKUMI PAR KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA SATURU EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULAI PAR PILSOŅU INICIATĪVAS ĪSTENOŠANU

Par dalībvalstu minimālā skaita noteikšanu
1. Minimālais to dalībvalstu skaits, kuras pārstāv pilsoņi, kas piedalās iniciatīvā, ir viena ceturtā 

daļa no visu dalībvalstu skaita.

2. Šī prasība uzskatāma par izpildītu, ja vismaz 1/500 daļa no iedzīvotājiem ikvienā attiecīgajā 
dalībvalstī atbalsta iniciatīvu.

Par iniciatīvas dalībnieku minimālo vecumu
3. Pilsoņu iniciatīvā drīkst piedalīties visi Eiropas Savienības pilsoņi, kam ir tiesības piedalīties 

vēlēšanās saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kuras valstspiederīgie viņi ir.

Par procedūras noteikšanu 
4. Pilsoņu iniciatīvas procedūru veido pieci posmi:

• iniciatīvas reģistrēšana,

• atbalsta apliecinājumu vākšana,

• iniciatīvas iesniegšana,

• Komisijas nostājas paziņošana,

• pārbaude, vai pieprasītais tiesību akts atbilst Līgumiem.

5. Pirmais pilsoņu iniciatīvas posms sākas ar to, ka tās organizatori reģistrē iniciatīvu Komisijā, un 
beidzas, kad Komisija pieņem oficiālu lēmumu par iniciatīvas sekmīgu reģistrāciju. Pirmā 
posma galvenās iezīmes ir šādas:

a) pilsoņu iniciatīvas organizatoriem noteiktā kārtībā ir jāreģistrē iniciatīva Komisijā. 
Reģistrējot iniciatīvu, organizatori norāda savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, 
valstspiederību, kā arī pilsoņu iniciatīvas precīzu formulējumu kādā no Eiropas Savienības 
oficiālajām valodām; 

b) Komisija pārbauda reģistrētās pilsoņu iniciatīvas formālo pieņemamību. Pilsoņu iniciatīva 
formāli ir pieņemama, ja tā atbilst šādiem priekšnosacījumiem:

 tajā Komisijai ir izteikts lūgums iesniegt priekšlikumu par Eiropas Savienības tiesību 
akta pieņemšanu,

 saskaņā ar Eiropas Savienības izveides Līgumiem Eiropas Savienībai ir kompetence 
pieņemt tiesību aktu attiecīgajos jautājumos, 

 saskaņā ar Eiropas Savienības izveides Līgumiem Komisijai ir kompetece iesniegt 
priekšlikumu par tiesību akta pieņemšanu attiecīgajos jautājumos,

 pieprasītais tiesību akts nav acīmredzamā pretrunā ar Eiropas Savienībā piemēroto 
tiesību vispārējiem principiem.
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Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantu Komisija sniedz iniciatīvas 
organizatoriem visu pienācīgo atbalstu, lai nodrošinātu, ka iniciatīvas, ko registrē, ir 
pieņemamas. Komisija arī informē organizatorus par pašreizējiem vai ierosinātajiem 
likumdošanas priekšlikumiem, kas saistīti ar pilsoņu iniciatīvā akcentētajiem jautājumiem, 
kā arī paziņo par sekmīgi reģistrētajām pilsoņu iniciatīvām, kas daļēji vai pilnībā skar tos 
pašus jautājumus;

c) divu mēnešu laikā pēc pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas Komisija pieņem lēmumu, vai 
iniciatīva ir pieņemama un vai tā ir jāreģistrē. Noraidīt iniciatīvas reģistrāciju var tikai 
tiesisku iemeslu dēļ, to nekādā gadījumā nedrīkst noraidīt politiskā izdevīguma dēļ;

d) lēmumu nosūta gan katram organizatoram atsevišķi, gan informē par to plašāku sabiedrību. 
Organizatorus informē par lēmumu, un to publicē “Oficiālajā Vēstnesī”. Eiropas 
Parlamentu, Padomi un dalībvalstis nekavējoties informē par lēmumu;

e) Eiropas Kopienu Tiesa un Eiropas Ombuds rūpīgi pārbauda lēmumu saskaņā ar 
attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem. Tāpat rīkojas arī gadījumos, ja 
Komisija nepieņem šādu lēmumu;

f) Komisija savā publiski pieejamā tīmekļa vietnē publicē sarakstu, alfabēta secībā norādot 
visas pilsoņu iniciatīvas, kuru reģistrācija ir sekmīga; 

g) pilsoņu iniciatīvas organizatori var atsaukt iniciatīvu jebkurā brīdī. Šādā gadījumā 
iniciatīvu uzskata par nereģistrētu un dzēš no Komisijas izveidotā augstāk minētā saraksta.

6. Pilsoņu iniciatīvas otro posmu veido individuālo atbalsta apliecinājumu vākšana sekmīgi 
reģistrētās iniciatīvas atbalstam un dalībvalstu oficiāls individuālo atbalsta apliecinājumu 
vākšanas iznākuma apstiprinājums. Otrā posma galvenās iezīmes ir šādas:

a) dalībvalstis paredz noteikumus par efektīvu procedūru, kādā veicama apliecinājumu 
vākšana pilsoņu iniciatīvas atbalstam, kā arī noteikumus par atbalsta apliecinājumu 
vākšanas iznākuma oficiālu apstiprināšanu;

b) atbalsta apliecinājums ir likumīgs, ja to pauž noteiktajā apliecinājumu vākšanas periodā 
saskaņā ar attiecīgajiem dalībvalstu un Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem. 
Atbalsta apliecinājumu vākšanas periods ir viens gads. Tas sākas trešā mēneša pirmajā 
dienā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par pilsoņu iniciatīvas reģistrāciju;

c) visas personas atbalstu pauž individuāli un apliecina ar personas parakstu (pašrocīgu vai 
attiecīgā gadījumā elektronisku). Personas sniegtajā atbalsta apliecinājumā obligāti 
jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese un valstspiederība. 
Personas, kurām ir vairākas valstspiederības, pēc brīvas izvēles norāda tikai vienu no tām.
Personas datus aizsargā personas datu aizsardzības noteikumi, kuri jāievēro pilsoņu 
iniciatīvas organizatoriem; 

d) paust atbalstu pilsoņu iniciatīvai var tikai vienu reizi. Katrā atbalsta apliecinājumā ir 
atsevišķi norādīts iniciatīvu atbalstošās personas svinīgs paziņojums par to, ka tā iepriekš 
nav paudusi atbalstu šai pilsoņu iniciatīvai;
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e) jebkuru izteikto atbalstu var atsaukt līdz pilsoņu iniciatīvas parakstu vākšanas termiņa 
beigām. Līdz ar to sākotnēji iniciatīvas atbalstam izdarītais paraksts ir uzskatāms par 
neizdarītu jau no paša sākuma. Organizatoriem par minēto iespēju ir jāinformē ikviena 
persona, kas pauž atbalstu. Katrā atbalsta apliecinājumā ir jāiekļauj atsevišķs paziņojums, 
kurā persona, kas pauž atbalstu, apliecina, ka ir iepazīstināta ar minēto informāciju;

f) katra persona, kas ir apliecinājusi atbalstu, no organizatoriem saņem atbalsta apliecinājuma 
kopiju, tostarp arī svinīgā paziņojuma un paziņojuma par informētību par atbalsta
apliecinājuma atsaukšanas iespēju kopiju;

g) divu mēnešu laikā un pēc tam, kad ir pārbaudīti savāktie atbalsta apstiprinājumi, 
dalībvalstis pilsoņu iniciatīvas organizatoriem sniedz oficiālu apstiprinājumu par likumīgo 
atbalsta apliecinājumu skaitu, klasificējot tos pēc iniciatīvas atbalstītāju valstspiederības. 
Ar piemērotu pasākumu palīdzību dalībvalstis nodrošina, lai katru atbalsta apliecinājumu 
apstiprinātu tikai vienu reizi un to darītu tikai viena dalībvalsts, tādā veidā efektīvi 
novēršot, ka dažādas dalībvalstis vai vienas dalībvalsts dažādas aģentūras vienu atbalsta 
apliecinājumu apstiprina vairākkārt.

Personas datus aizsargā personas datu aizsardzības noteikumi, kuri jāievēro attiecīgajām 
dalībvalstu iestādēm. 

7. Pilsoņu iniciatīvas trešā posma sākumā iniciatīvas organizatori Komisijai iesniedz pilsoņu 
iniciatīvu, savukārt šā posma beigās Komisija pieņem oficiālu lēmumu par to, vai pilsoņu 
iniciatīva iesniegta sekmīgi. Trešā posma galvenās iezīmes ir šādas:

a) organizatori likumīgi iesniedz Komisijā pilsoņu iniciatīvu. Iniciatīvai pievieno dalībvalstu 
apstiprinājumus par atbalsta apliecinājumu skaitu; 

b) Komisija pārbauda iesniegtās pilsoņu iniciatīvas pārstāvību. Pilsoņu iniciatīva ir uzskatāma 
par pārstāvētu, ja:

 tai atbalstu pauduši vismaz viens miljons Eiropas Savienības pilsoņu, 

 personas, kas apliecinājušas atbalstu iniciatīvai, pārstāv vismaz vienu ceturto daļu 
dalībvalstu, 

 attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgo skaits ir vismaz 1/500 daļa no kopējā dalībvalstu 
iedzīvotāju skaita; 

c) divu mēnešu laikā pēc pilsoņu iniciatīvas iesniegšanas Komisija lemj, vai iniciatīva ir 
iesniegta sekmīgi. Šajā lēmumā iekļauj paziņojumu par to, vai iniciatīva ir vai nav 
pārstāvēta. Noraidīt iniciatīvas iesniegšanu var tikai tiesisku iemeslu dēļ un nekādā 
gadījumā ne politiskā izdevīguma dēļ;

d) lēmumu nosūta gan katram organizatoram atsevišķi, gan informē par to plašāku sabiedrību. 
Organizatorus informē par lēmumu, un to publicē “Oficiālajā Vēstnesī”. Eiropas 
Parlamentu, Padomi un dalībvalstis nekavējoties informē par lēmumu;

e) Eiropas Kopienu Tiesa un Eiropas Ombuds rūpīgi pārbauda lēmumu saskaņā ar 
attiecīgajiem Eiropas Savienības noteikumiem. Tāpat rīkojas arī gadījumos, ja Komisija 
nepieņem šādu lēmumu; 

f) Komisija savā publiski pieejamā tīmekļa vietnē publicē sarakstu, alfabēta secībā norādot 
visas pilsoņu iniciatīvas, kuru iesniegšana ir sekmīga. 

8. Pilsoņu iniciatīvas procedūras ceturto posmu sāk ar to, ka Komisija rūpīgi izskata iniciatīvā 
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akcentētos jautājumus, un šā posmā beigās Komisija oficiāli paziņo savu nostāju par iniciatīvā 
pausto prasību par tiesību akta priekšlikuma iesniegšanu. Trešā posma galvenās iezīmes ir 
šādas:

a) pilsoņu iniciatīvas sekmīgas iesniegšanas gadījumā Komisijai ir pienākums izskatīt 
iniciatīvā akcentēto jautājumu saturu; 

b) Komisija uzklausa pilsoņu iniciatīvas organizatorus un dod tiem iespēju izsmeļoši izklāstīt 
pilsoņu iniciatīvā ietvertos jautājumus; 

c) Komisija trīs mēnešu laikā pieņem lēmumu attiecībā uz pilsoņu iniciatīvā norādīto prasību. 
Ja Komisija neplāno iesniegt likumdošanas priekšlikumu, tad tā Parlamentam un 
iniciatīvas organizatoriem sniedz skaidrojumu par šāda lēmuma iemesliem;

d) lēmumu nosūta gan katram organizatoram atsevišķi, gan informē par to plašāku sabiedrību. 
Organizatorus informē par lēmumu, un to publicē “Oficiālajā Vēstnesī”. Eiropas 
Parlamentu, Padomi un dalībvalstis nekavējoties informē par lēmumu;

e) ja Komisija šādu lēmumu nepieņem, tad Eiropas Kopienu Tiesa un Eiropas Ombuds rūpīgi 
pārbauda Komisijas rīcības tiesisko pamatojumu saskaņā ar Eiropas Savienības attiecīgo 
tiesību aktu noteikumiem.

Pārredzamības princips

9. Sekmīgi reģistrētas pilsoņu iniciatīvas organizatori noteiktā laika periodā pēc procedūras 
pabeigšanas iesniedz Komisijai ziņojumu (ziņojumu par pārskatāmību) par iniciatīvas 
finansējumu, tostarp arī par finansējuma avotiem. Komisija izskata ziņojumu un publicē to kopā 
ar atzinumu.

10. Parasti Komisijai būtu jāsāk izskatīt pilsoņu iniciatīvas saturu tikai pēc tam, kad tai ir iesniegts 
pienācīgi noformēts ziņojums par pārredzamību.
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcija par pamatsistēmas izstrādi interešu 
pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs (2007/2115(INI)) 
— Stubb Alexander ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 9. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Komisijas iesniegto Zaļo grāmatu „Eiropas pārredzamības iniciatīva” 
(COM(2006)0194),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Turpmākie pasākumi pēc Zaļās grāmatas „Eiropas 
pārredzamības iniciatīva””(COM(2007)0127),

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 10. decembra rīcības kodeksa projektu attiecībā uz interešu 
pārstāvjiem,

– ņemot vērā Parlamenta 1996. gada 17. jūlija lēmumu par grozījumu Reglamentā (lobēšana 
Eiropas Parlamentā)1,

– ņemot vērā Parlamenta 1997. gada 13. maija lēmumu par grozījumu Reglamentā (rīcības 
kodekss lobētājiem)2,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, Budžeta komitejas un Ekonomikas 
un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Juridiskās komitejas, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus 
(A6-0105/2008),

A. tā kā lobēšana Eiropas Parlamentā ir ievērojami pastiprinājusies, jo ir paplašinājušās Parlamenta 
pilnvaras;

B. tā kā lobēšanas mērķis ir ietekmēt ne tikai politiku un normatīvus lēmumus, bet arī Kopienas 
līdzekļu piešķiršanu un pārraudzību, kā arī tiesību aktu izpildi;

C. tā kā pēc Lisabona līguma gaidāmās ratificēšanas pastiprināsies Parlamenta kā likumdevēja 
nozīme un tas piedalīsies gandrīz visās parastās likumdošanas procedūras jomās, tādējādi 
piesaistot vēl vairāk lobētājus;

D. tā kā interešu pārstāvjiem ir būtiska nozīme atklātās un daudzpusējās sarunās, kas veido 
demokrātiskas sistēmas pamatu, un tie ir svarīgs informācijas avots deputātiem, tiem pildot 
savas pilnvaras;

E. tā kā lobētāju grupas lobē ne tikai deputātus, bet arī cenšas ietekmēt Parlamenta lēmumus, 
lobējot Parlamenta komiteju sekretariāta darbiniekus, politisko grupu personālu un deputātu 

                                               
1 OV C 261, 9.9.1996., 75. lpp.
2 OV C 167, 2.6.1997., 22. lpp.
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palīgus; 

F. tā kā saskaņā ar aprēķiniem Briselē darbojas aptuveni 15 000 individuālu lobētāju un 2 500 
lobētāju organizāciju;

G. tā kā Komisija ir ierosinājusi saistībā ar Eiropas pārredzamības iniciatīvu ieviest kopēju reģistru 
par interešu pārstāvjiem ES iestādēs;

H. tā kā Parlamentam kopš 1996. gada ir savs lobētāju reģistrs1, kā arī rīcības kodekss2, kurā 
noteikta prasība lobētājiem darboties saskaņā ar augstiem ētiskiem standartiem;

I. tā kā Parlamentā pašreiz ir reģistrēti aptuveni 5 000 lobētāju;

J. tā kā lobētāju grupās darbojas vietējās un valsts organizācijas, par kuru darbības regulēšanu 
atbild dalībvalstis;

Parlamenta pārredzamības uzlabošana

1. atzīst lobētāju grupu ietekmi uz ES lēmumu pieņemšanas procesu un tādēļ uzskata, ka 
Parlamenta deputātiem ir svarīgi zināt, kādas organizācijas lobētāju grupas pārstāv; uzsver, ka 
pārredzama un vienlīdzīga piekļuve visām ES iestādēm ir obligāts priekšnoteikums Eiropas 
Savienības leģitimitātei un pilsoņu uzticībai; uzsver, ka pārredzamība ir divpusējs process, kas 
nepieciešams gan pašu iestāžu, gan lobētāju darbībai; uzsver, ka lobētāju vienlīdzīga piekļuve 
ES iestādēm paplašina pašreizējo ES darbošanās pieredzi; uzskata, ka ir būtiski, lai pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem būtu piekļuve ES iestādēm, pirmkārt, Eiropas Parlamentam; 

2. uzskata, ka deputāti paši ir atbildīgi par saskaņotas informācijas saņemšanu; uzsver, ka 
deputātiem jābūt spējīgiem pieņemt politiskus lēmumus neatkarīgi no lobijiem;

3. atzīst, ka jebkurš referents, kā viņam vai viņai tas šķiet atbilstīgi (pēc brīvprātības principa), var 
izmantot „pirkstu nospiedumu likumdošanā”, t.i., to interešu pārstāvju indikatīvu sarakstu 
(pievienotu Parlamenta ziņojumiem), ar kuriem notikušas apspriešanās un kuriem ir bijusi 
būtiska nozīme ziņojuma sagatavošanas laikā; uzskata, ka īpaši ieteicams ir pievienot šādu 
sarakstu normatīvajiem ziņojumiem; tomēr uzsver, ka Komisijai ir tikpat svarīgi pievienot 
tiesību aktu priekšlikumiem šādu „pirkstu nospiedumu likumdošanā”;

4. uzskata, ka Parlamentam ir jāpieņem pilnībā neatkarīgs lēmums par to, cik lielā mērā tas ņems 
vērā pilsoniskās sabiedrības sniegtos ieteikumus;

5. ņem vērā pašreizējos noteikumus, saskaņā ar kuriem deputātiem ir jādeklarē finanšu intereses; 
aicina Prezidiju, pamatojoties uz kvestoru priekšlikumu, izstrādāt plānu, kā turpmāk uzlabot 
Parlamenta noteikumu īstenošanu un pārraudzību, nosakot, ka deputātam ir jādeklarē jebkurš 
saņemtais atbalsts — finansiāla vai materiāla palīdzība vai pakalpojumi3;

6. ņem vērā pašreizējos noteikumus attiecībā uz sadarbības grupām, saskaņā ar kuriem tiek 
pieprasīts atklāt informāciju par finansēm; aicina ieviest turpmāku skaidrību attiecībā uz 

                                               
1 Reglamenta 9. panta 4. punkts.
2 Reglamenta IX pielikuma 3. pants.
3 Reglamenta I pielikuma 2. pants.
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sadarbības grupām, t.i., publiskot reģistrēto un nereģistrēto sadarbības grupu sarakstu 
Parlamenta interneta vietnē, tostarp pilnīgu informāciju par ārējo atbalstu sadarbības grupu 
darbībām, kā arī paziņojumu par sadarbības grupas darbības vispārējiem mērķiem; tomēr 
uzsver, ka sadarbības grupas nekādā ziņā nevajadzētu uzskatīt par Parlamenta struktūrām; 

7. aicina Prezidiju, pamatojoties uz kvestoru priekšlikumu, rast iespēju ierobežot nesankcionētu 
piekļuvi tām Parlamenta ēku daļām, kurās atrodas deputātu darba telpas, jo publiska iekļūšana 
komiteju telpās ir jāierobežo tikai izņēmuma gadījumos;

Komisijas priekšlikums

8. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu saistībā ar Eiropas pārredzamības iniciatīvu izveidot 
strukturētāku sistēmu interešu pārstāvju darbībai;

9. atbalsta Komisijas lietotā termina „lobēšana” definīciju — „darbības, ko veic ar mērķi ietekmēt 
ES iestāžu politikas formulēšanas un lēmumu pieņemšanas procesus”; uzskata, ka šī definīcija 
atbilst Reglamenta 9. panta 4. punktam;

10. uzskata, ka visas iesaistītās puses, uz kurām attiecas šī definīcija un kuras pastāvīgi ietekmē 
iestāžu darbu, tostarp sabiedrisko un privāto interešu pārstāvji, ir jāuzskata par lobētājiem un 
pret tām attiecīgi jāizturas — profesionāli lobētāji, uzņēmumu „iekšējie” lobētāji, nevalstiskas 
organizācijas, pētniecības iestādes, arodapvienības, arodbiedrības un darba devēju apvienības, 
kā arī peļņas un bezpeļņas organizācijas un juristi, ja viņu mērķis ir drīzāk ietekmēt politiku, 
nevis nodrošināt tiesisku palīdzību un aizstāvību tiesvedībā vai sniegt juridisku konsultāciju; 
tomēr uzsver, ka dalībvalstu reģioniem un pašvaldībām, kā arī politiskajām partijām dalībvalstu 
un Eiropas līmenī un tām iestādēm, kurām ir juridisks statuss saskaņā ar Līgumiem, nepiemēro 
šos noteikumus, ja tās darbojas saskaņā ar Līgumos noteiktajiem uzdevumiem un mērķiem;

11. principā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot vienu centralizētu vietu, kur lobētāji var 
reģistrēties gan Komisijā, gan Parlamentā, un aicina Parlamentu, Komisiju un Padomi noslēgt 
iestāžu nolīgumu par kopēja obligātā reģistra izveidi (kā tas jau ir Parlamenta gadījumā), kas 
būtu piemērojams visām iestādēm un kurā tiktu iekļauta pilnīga informācija par finansēm, 
kopējs mehānisms izslēgšanai no reģistra un vispārējs ētikas kodekss; tomēr atgādina par 
Komisijas, Parlamenta un Padomes iestāžu būtiskajām atšķirībām; tādēļ saglabā tiesības 
novērtēt Komisijas priekšlikuma galīgo variantu un tikai tad pieņemt lēmumu, vai atbalstīt to 
vai ne;

12. atgādina, ka to lobētāju skaits, kuriem ir piekļuve Parlamenta telpām, jānosaka saprātīgi; tādēļ 
ierosina izveidot sistēmu, ar ko saskaņā lobētājiem jāreģistrējas tikai vienreiz visās iestādēs un 
katra iestāde var lemt par caurlaižu piešķiršanu iekļuvei tās darba telpās, tādējādi nodrošinot 
Parlamentam iespēju joprojām noteikt, ka katrai organizācijai/uzņēmumam var piešķirt ne 
vairāk par četrām caurlaidēm;

13. aicina Parlamentu, Komisiju un Padomi savstarpēji atzīt to atsevišķos reģistrus, ja nav panākta 
vienošanās par kopēju reģistru; ierosina — kamēr iestādes nav vienojušās par kopēju reģistru, 
katras iestādes elektroniskajā reģistrā iekļauj saites uz citu iestāžu reģistriem, lai varētu 
salīdzināt lobētāju sniegto informāciju; aicina ģenerālsekretāru pārcelt Parlamenta sarakstu, kurā 
minēti akreditēti interešu grupu pārstāvji, uz vieglāk pieejamu vietu Parlamenta interneta vietnē;
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14. ierosina nekavējoties izveidot apvienoto darba grupu, kurā darbotos Padomes pārstāvji, 
Komisijas locekļi un Priekšsēdētāju konferences iecelti Parlamenta pārstāvji, lai līdz 2008. gada 
beigām apsvērtu, kā izveidot kopēju reģistru visiem lobētājiem, kuri vēlas saņemt atļauju 
apmeklēt Padomi, Komisiju vai Parlamentu, un kā izstrādāt vispārēju rīcības kodeksu; uzdod tā 
ģenerālsekretāram veikt attiecīgos pasākumus;

15. mudina Padomi pievienoties paredzētajam kopējam reģistram; uzskata, ka ir rūpīgi jāizvērtē 
lobiju darbības attiecībā uz Padomes sekretariātu koplēmumu jautājumu kontekstā;

16. norāda uz Komisijas lēmumu sākt ar brīvprātīgo reģistrāciju un pēc gada novērtēt sistēmas 
darbību, taču pauž bažas, vai pilnīgi brīvprātīga sistēma nodrošinās, ka mazāk atbildīgi lobētāji 
ievēro reģistrēšanās prasības; aicina minētās trīs iestādes ne vēlāk kā trīs gadus pēc kopējā 
reģistra izveides pārskatīt noteikumus, kas regulē lobētāju darbību, lai noteiktu, vai ar jauno 
sistēmu ir panākta vajadzīgā lobiju darbības pārredzamība; apzinās obligātas reģistrēšanās 
juridisko pamatu, ko nodrošina Lisabonas līgums, un pauž vēlmi saskaņā ar iestāžu nolīgumu pa 
to laiku sadarboties ar iestādēm, pamatojoties uz pašreizējiem reģistiem; uzskata, ka lobētājiem, 
kas vēlas pastāvīgi apmeklēt ES iestādes, ir obligāti jāreģistrējas, kā tas jau notiek Parlamentā; 

17. uzskata — tā kā lobēšanas darbības laika gaitā turpina attīstīties, jebkuriem noteikumiem, kas 
regulē šādas darbības, jābūt pietiekami elastīgiem, lai ātri piemērotos pārmaiņām;

18. norāda uz Komisijas izstrādāto rīcības kodeksa projektu attiecībā uz interešu pārstāvjiem; 
atgādina Komisijai, ka Parlamentam kopš desmit gadiem jau ir šāds rīcības kodekss, un prasa 
Komisijai risināt sarunas ar Parlamentu par kopēju noteikumu izveidi; uzskata, ka jebkuram 
kodeksam ir jāietver noteikumi par stingru lobētāju rīcības pārraudzību; uzsver, ka sankcijas ir 
jāpiemēro lobētājiem, kuri ir pārkāpuši rīcības kodeksu; uzsver, ka ir jānodrošina pietiekami 
resursi (personāls un finansējums) reģistrā iekļautās informācijas pārbaudei; uzskata, ka 
attiecībā uz Komisijas reģistru kā sankcijas varētu izmantot reģistrācijas atlikšanu un 
nopietnāku pārkāpumu gadījumos svītrošanu no reģistra; uzskata — tiklīdz ir izveidots kopējs 
reģistrs, lobētājam pārkāpuma gadījumā ir jāpiemēro sankcijas attiecībā uz piekļuvi visām 
iestādēm, uz kurām attiecas minētais reģistrs;

19. uzsver, ka šim reģistram ir jāatbilst lietotāja vajadzībām un jābūt viegli pieejamam internetā —
ir jānodrošina sabiedrībai iespēja vienkāršā veidā atrast un meklēt vajadzīgo informāciju 
reģistrā, un tajā jānorāda ne tikai lobēšanas organizāciju nosaukumi, bet arī individuālo lobētāju 
vārdi;

20. uzsver, ka reģistrā jābūt atsevišķām kategorijām, kurās lobētājus iedala pēc pārstāvēto interešu 
veida (piemēram, profesionālās apvienības, uzņēmuma pārstāvji, arodapvienības, darba devēju 
apvienības, juristu biroji, NVO utt.);

21. atbalsta Komisijas lēmumu piemērot prasību pēc informācijas par reģistrēto interešu pārstāvju 
finansēm pēc šādiem kritērijiem:

– konsultāciju uzņēmējsabiedrībām un juridiskām sabiedrībām, kuras nodarbojas ar lobēšanu 
ES iestādēs, jānorāda apgrozījums, kas saistīts ar lobēšanu ES iestādēs, kā arī attiecīgo 
klientu relatīvais īpatsvars apgrozījumā;

– „iekšējiem” lobētājiem un tirdzniecības asociācijām, kas darbojas lobēšanas jomā, jāsniedz 
aplēse par izmaksām, kas saistītas ar tiešu lobēšanu ES iestādēs;
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– nevalstiskajām organizācijām un pētniecības iestādēm jāsniedz informācija par vispārējo 
budžetu un tā sadalījumu pēc galvenajiem finansējuma avotiem;

22. uzsver, ka prasība sniegt informāciju par finansēm ir vienādi jāattiecina uz visiem reģistrētajiem 
interešu pārstāvjiem;

23. lūdz iepriekšminētajai apvienotajai darba grupai ierosināt īpašus kritērijus, kas ietvertu prasību 
atklāt informāciju par finansēm, piemēram, norādes par lobēšanas izdevumiem atbilstīgos 
lielumos (precīzas summas nebūtu vajadzīgas);

24. aicina atbildīgo komiteju sagatavot visus nepieciešamos grozījumus Parlamenta Reglamentā;

o

o      o

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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6 EP Reglaments
A. Reglamenta grozījumi

- Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija lēmums par jauna 204.a panta 
iekļaušanu Eiropas Parlamenta Reglamentā attiecībā uz „kļūdu 
labojumiem” (2005/2041(REG)) — Richard Corbett ziņojums 272

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 19. janvāra lēmums par Eiropas Parlamenta 
Reglamenta grozīšanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības 
kodeksu (2005/2075(REG)) — Gérard Onesta ziņojums 274

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 12. oktobra lēmums par par Eiropas 
Parlamenta Reglamenta 3. un 4. panta grozīšanu (2005/2036(REG)) —
Pahor Borut ziņojums 280

- Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. maija lēmums par grozījumiem Eiropas 
Parlamenta Reglamentā, lai pielāgotu iekšējās procedūras prasībām 
vienkāršot Kopienas tiesību aktus (2005/2238(REG)) — Maryline Reynaud 
ziņojums 284

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 30. novembra lēmums par Reglamenta 
139. panta jauno redakciju — pārejas noteikums par valodu lietojumu 
(2006/2244(REG)) — Ingo Friedrich ziņojums 288

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. decembra lēmums par Eiropas Parlamenta 
Reglamenta 81. panta grozīšanu — īstenošanas noteikumi 
(2006/2211(REG)) — Richard Corbett ziņojums 290

- Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. decembra lēmums par Eiropas Parlamenta 
Reglamenta 15. panta un 182. panta 1. punkta grozīšanu (2006/2287(REG)) 
— Jo Leinen ziņojums 293

- Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija lēmums par grozījumiem Eiropas 
Parlamenta Reglamenta 201. pantā attiecībā uz Reglamenta piemērošanu 
vai interpretāciju (2006/2192(REG)) — Richard Corbett ziņojums 294
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- Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra lēmums par Eiropas 
Parlamenta Reglamenta grozījumiem atbilstīgi Deputātu nolikumam 
(2006/2195(REG)) — Ingo Friedrich ziņojums 295

- Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. jūlija lēmums par Eiropas Parlamenta 
Reglamenta 29. panta grozīšanu — politisko grupu izveidošana 
(2006/2201(REG)) — Richard Corbett ziņojums 299

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta lēmumam par Reglamenta pārskatīšanu 
attiecībā uz lūgumrakstu procedūru (2006/2209(REG)) — Gérard Onesta 
ziņojums 301

- Eiropas Parlamenta 2007. gada 22. maija lēmums par grozījumiem Eiropas 
Parlamenta Reglamenta 47. pantā „Komiteju ciešāka sadarbība” 
(2007/2016(REG)) — Richard Corbett ziņojums 309

- Ziņojuma projekts par Parlamenta Reglamenta vispārēju pārskatīšanu 
(2007/2124(REG)) — Richard Corbett ziņojums 311

Error! Bookmark not defined.
B. Reglamenta interpretācijas
- Reglamenta 162. panta 2. punkta interpretēšana (2005/2103(REG)) —

Maryline Reynaud 329

- Reglamenta interpretācija/grozīšana ar mērķi atvieglot kompetences 
jautājumu risināšanu, it īpaši ar likumdošanu nesaistītajos procesos 
(2005/2239(REG)) — Ingo Friedrich 330

- Reglamenta 166. panta interpretācija (2006/2139(REG)) — Jo Leinen 332

- Reglamenta 116. panta par rakstiskām deklarācijām interpretācija 
(2007/2170(REG)) — Richard Corbett 334
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- Eiropas Parlamenta 2008. gada 24. septembra lēmums par Eiropas 
Parlamenta Reglamenta 121. panta (Prasības iesniegšana Eiropas Kopienu 
Tiesā) grozīšanu (2007/2266(REG)) — Costas Botopoulos ziņojums 335

- Eiropas Parlamenta 2008. gada 31. janvāra lēmums par Eiropas Parlamenta 
Reglamenta 19. panta par Parlamenta priekšsēdētāja pienākumiem 
interpretāciju (2008/2016(REG)) — Jo Leinen ziņojums 337
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- Reglamenta 179. panta interpretācija (2008/2076(REG)) — Jo Leinen 343

- Eiropas Parlamenta 2009. gada 19. februāra lēmums par Eiropas Parlamenta 
Reglamenta 47. panta un 149. panta 4. punkta par komiteju iesaistīšanu un 
kvoruma konstatēšanu interpretāciju (2008/2327(REG)) — Jo Leinen 
ziņojums 344
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija lēmums par jauna 204.a panta iekļaušanu Eiropas 
Parlamenta Reglamentā attiecībā uz „kļūdu labojumiem” (2005/2041(REG)) — Richard 
Corbett ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā priekšsēdētāja 2005.  gada 10.  marta vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201.  un 202.  pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0229/2007),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minēto grozījumu;

2. norāda, ka grozījums stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
204.a pants (jauns)

204.a pants
Kļūdu labojumi

1. Ja Parlamenta pieņemtajā tekstā ir 
atklāta kļūda, Parlamenta priekšsēdētājs 
attiecīgā gadījumā nosūta atbildīgajai 
komitejai kļūdas labojuma projektu. 
2. Ja kļūda ir atklāta tekstā, ko pieņēmis 
Parlaments un par ko ir vienošanās ar 
citām iestādēm, Parlamenta 
priekšsēdētājs, pirms uzsākt pirmajā 
punktā minēto procedūru, cenšas 
vienoties ar šīm iestādēm par 
nepieciešamajiem labojumiem.
3. Atbildīgā komiteja pārbauda kļūdas 
labojuma projektu un iesniedz to 
Parlamentam, ja tā piekrīt, ka ir pieļauta 
kļūda, kuru var labot ieteiktajā veidā.
4. Šo kļūdas labojumu izsludina 
nākamajā sesijas sanāksmē. To uzskata 
par apstiprinātu, ja ne ilgāk kā četrdesmit 
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astoņas stundas pēc tā izsludināšanas 
kāda no politiskajām grupām vai vismaz 
četrdesmit deputāti nav iesnieguši 
pieprasījumu balsot par to. Ja kļūdas 
labojums netiek apstiprināts, to nosūta 
atpakaļ atbildīgajai komitejai, kura var 
ieteikt grozītu kļūdas labojumu vai izbeigt 
šo procedūru. 
5. Apstiprinātos kļūdas labojumus publicē 
tā pat kā tekstu, uz kuru tie attiecas. Ar 
attiecīgajām izmaiņām attiecas 66. panta 
3. punktu, 67. un 68. pantu piemēro 
mutatis mutandis.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 19. janvāra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
grozīšanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksu (2005/2075(REG)) —
Gérard Onesta ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētāja 2005. gada 18. marta vēstuli,

– ņemot vērā Prezidija 2005. gada 7. marta priekšlikumus par Reglamenta grozīšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 202. pantu,

– – ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0413/2005),

A. tā kā ir ļoti svarīgi sekot, lai Parlamenta darbs varētu noritēt, neaizskarot cieņu, tai pat laikā 
saglabājot debašu asumu,

B. tā kā pašreizējie Reglamenta noteikumi neļauj adekvāti reaģēt uz Parlamenta darba traucēšanu 
vai citām darbībām tā telpās;

C. tā kā ir nepieciešams, kā visās parlamentārajās asamblejās, ieviest iespēju noteikt sankcijas pret 
tiem deputātiem, kuru rīcība neatbilst Rīcības kodeksam, kura galvenie principi Parlamentam ir 
jānosaka, kā arī, lai nodrošinātu aizstāvības tiesību ievērošanu, izveidot to lēmumu iekšēju 
pārsūdzēšanas procedūru, kuros noteiktas šādas sankcijas;

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus; 

2. nolemj, ka saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šie grozījumi stāsies spēkā nākamās 
sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
9. panta virsraksts un 1. punkta pirmā daļa

Rīcības kodekss Deputātu finansiālās intereses, Rīcības 
kodekss un piekļuve Parlamentam

1. Parlamentam ir tiesības noteikt deputātu
Rīcības kodeksu. To apstiprina saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 2. punktu un 
pievieno šim Reglamentam kā pielikumu.  

1. Parlamentam ir tiesības noteikt 
atklātības noteikumus attiecībā uz  
Parlamenta deputātu finansiālajām 
interesēm, kas pievienoti šim 
Reglamentam kā pielikums. 
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Grozījums Nr. 2
9. pants, 1.punkta a) apakšpunkts (jauns)

1.a) Deputātu izturēšanos nosaka 
savstarpēja cieņa, tā balstīta uz tām 
vērtībām un principiem, kas  definēti 
Eiropas Savienības pamattekstos, tā 
aizsargā Parlamenta cieņu, tā nedrīkst 
traucēt ne Parlamenta darbu, ne kārtību 
visās Parlamenta ēkās.
Šo faktoru neievērošanas rezultātā var tikt 
veikti 146., 147. un148. pantā paredzētie 
pasākumi.

Grozījums Nr. 3 
9. panta 1. punkta b) apakšpunkts (jauns)

1.b) Šī panta piemērošana nekādā veidā  
nemazina Parlamenta debašu sparu un 
neietekmē deputātu vārda brīvību.
Tā balstīta uz pilnīgu to deputāta pilnvaru 
ievērošanu, kuras nosaka primārās 
tiesības un viņiem piemērojamie statūti. 
Tās pamatā ir atklātības princips un tā 
nodrošina to, ka noteikumi tiek izskaidroti 
deputātiem, kuri individuāli jāinformē par 
viņu tiesībām un pienākumiem.

Grozījums Nr. 4 
22. panta 3. punkta interpretācija

Uz sēžu norisi attiecas arī jautājumi par 
deputātu rīcību visās Parlamenta telpās.

Grozījums Nr. 5 
96. panta 3. punkts

3. Parlamenta komisiju sēdes parasti ir 
publiskas. Tomēr komitejas var nolemt -
vēlākais apstiprinot attiecīgās sēdes darba 
kārtību, ka daļu tajā iekļauto jautājumu 
izskatīs publiski, daļu - aiz slēgtām durvīm. 
Taču, ja sēde notiek aiz slēgtām durvīm, 
komiteja var nodrošināt publisko piekļuvi 

3. Parlamenta komisiju sēdes parasti ir 
publiskas. Tomēr komitejas var nolemt -
vēlākais apstiprinot attiecīgās sēdes darba 
kārtību, ka daļu tajā iekļauto jautājumu 
izskatīs publiski, daļu - aiz slēgtām durvīm. 
Taču, ja sēde notiek aiz slēgtām durvīm, 
komiteja var nodrošināt publisko piekļuvi 
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sēdes dokumentiem un protokoliem, 
ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. 
līdz 4. punktu.

sēdes dokumentiem un protokoliem, 
ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. 
līdz 4. punktu. Šī Reglamenta 147. pantu 
piemēro gadījumos, kad tiek pārkāpti 
konfidencialitātes noteikumi. 

Grozījums Nr. 6 
VI sadaļa, 3.a nodaļa (jauna), virsraksts (jauns)

3.a NODAĻA
PASĀKUMI RĪCĪBAS KODEKSA 
NEIEVĒROŠANAS GADĪJUMOS

(Iekļaut pirms 146. panta)

Grozījums Nr. 7
146. panta virsraksts un 1. punkts

Aizrādījums Tūlītēji pasākumi
1. Parlamenta priekšsēdētājs aizrāda 
ikvienam deputātam, kurš traucē sēdes 
norisi.

1. Parlamenta priekšsēdētājs aizrāda 
ikvienam deputātam, kurš traucē normālu 
sēdes norisi un kurš neievēro 9. pantā 
noteiktos noteikumus.

Grozījums Nr. 8 
146. panta 3. punkts

3. Pēc vēl viena traucējums Parlamenta 
priekšsēdētājs var izraidīt traucētāju no 
zāles uz visu atlikušo sēdes laiku. 
Ģenerālsekretārs ar sēžu zāles tehnisko 
darbinieku un vajadzības gadījumā ar 
Parlamenta drošības dienesta palīdzību 
nodrošina tūlītēju šāda disciplinārā soda 
piemērošanu.

3. Ja traucēšana turpinās vai pēc vēl 
viena traucējuma Parlamenta priekšsēdētājs 
var traucētājam liegt vārdu un viņu 
izraidīt no zāles uz visu atlikušo sēdes 
laiku. Īpaši nopietnos gadījumos viņš var 
arī piemērot šo pēdējo sodu nekavējoties 
un bez otrreizēja aizrādījuma. 
Ģenerālsekretārs ar sēžu zāles tehnisko 
darbinieku un vajadzības gadījumā ar 
Parlamenta drošības dienesta palīdzību 
nekavējoties nodrošina šāda disciplinārā 
soda piemērošanu.

Grozījums Nr. 9
146. panta 3. punkta a) apakšpunkts (jauns)
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3.a) Ja sēdes laikā notiek nekārtības, 
kuras traucē turpināt debates, Parlamenta 
priekšsēdētājs, lai nodibinātu kārtību, uz 
zināmu laiku pārtrauc sēdes darbu vai to 
beidz. Ja Parlamenta priekšsēdētāja 
teiktajā neieklausās, viņš atstāj savu vietu, 
un tas nozīmē, ka sēde pārtraukta. Sēdes 
darbu atsāk pēc Parlamenta 
priekšsēdētāja uzaicinājuma.

Grozījums Nr. 10
146. panta 3. punkta b) apakšpunkts (jauns)

3.b) Pilnvaras, kas noteiktas no 1. līdz 
3.a punktam pēc analoģijas tiek piešķirtas 
struktūrvienību, komiteju un delegāciju 
sēžu priekšsēdētājam atbilstīgi 
Reglamentam.

Grozījums Nr. 11
146. panta 3. punkta c) apakšpunkts (jauns)

3.c) Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā 
Rīcības kodeksa neievērošanas gadījuma 
nopietnību, sēdes priekšsēdētājs var 
iesniegt Parlamenta priekšsēdētājam 
lūgumu piemērot 147. pantu, ne vēlāk kā 
nākamās sesijas laikā vai nākošajā 
atbilstošās struktūrvienības, komitejas vai 
delegācijas sēdes laikā.

Grozījums Nr. 12
147. pants

Deputātu izraidīšana Sankcijas
1. Ja kāds deputāts nopietni traucē sēdes 
norisi vai traucē Parlamenta darbu, 
Parlamenta priekšsēdētājs var pēc oficiāla 
brīdinājuma izteikšanas ierosināt, lai 
Parlaments nekavējoties vai vēlākais 
nākamās sesijas laikā balso par nopēluma 
izteikšanu šim deputātam, kurai 
automātiski seko tūlītēja izraidīšana no 
zāles un aizliegums apmeklēt sēdi divas 
līdz piecas dienas.

1. Ja kāds deputāts īpaši nopietni traucē 
sēdes norisi vai traucē Parlamenta darbu, 
neievērojot 9. pantā noteiktos principus, 
Parlamenta priekšsēdētājs, pēc attiecīgā 
deputāta uzklausīšanas, pieņem motivētu 
lēmumu, ar kuru paziņo piemērotās 
sankcijas, un pirms lēmuma paziņošanas 
plenārsēdē dara šo lēmumu zināmu 
ieinteresētajai personai un to 
struktūrvienību, komisiju un delegāciju 
vadītājiem, kurās strādā minētā persona.
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2. Parlaments lemj par šī disciplinārā 
soda piemērošanu Parlamenta 
priekšsēdētāja norādītajā laikā vai nu tajā 
sēdē, kurā notikuši attiecīgie pārkāpumi, 
vai, ja pārkāpumi izdarīti ārpus sēžu 
zāles, - kad Parlamenta priekšsēdētājs ir 
par to informēts vai jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā nākamās sesijas laikā. 
Attiecīgajam deputātam ir tiesības 
izteikties pirms Parlamenta balsojuma. 
Uzstāšanās laiks nedrīkst pārsniegt piecas 
minūtes.

2. Novērotās izturēšanās vērtēšanā jāņem 
vērā, vai tā ir atsevišķs gadījums, tā 
atkārtojas vai ir pastāvīga, kā arī tās 
nopietnība, pamatojoties uz vadlīnijām, 
kas pievienotas šim reglamentam.*

3. Balsojums par disciplināro sodu notiek 
ar elektronisko balsošanas iekārtu un bez 
debatēm. Saskaņā ar 149. panta 3. punktu 
un 160. panta 1. punktu iesniegtos 
pieprasījumus nepieņem.

3. Sankcijas var iekļaut vienu vai vairākus 
pasākumus:
a) nopēlumu;
b) tiesību zaudējumu saņemt dienas 
naudu uz laiku no divām līdz desmit 
dienām;
c) līdzdalības pagaidu apturēšana visās 
vai atsevišķās Parlamenta aktivitātēs uz 
laiku no vienas līdz desmit Parlamenta vai 
tā struktūrvienību sanāksmju dienām,
neskarot tiesības balsot plenārsēdē, ja šajā 
gadījumā strikti tiek ievērots Rīcības 
kodekss;
d) priekšlikumu iesniegšanu 
Priekšsēdētāju konferencei, atbilstīgi 18. 
pantam, kā rezultātā var tikt apturētas vai 
izbeigtas Parlamenta deputātu pilnvaras;
* skatīt XVIa pielikumu.

Grozījums Nr. 13
148. pants

Traucējumi sēdes darbā Iekšējās apelācijas procedūras 
Ja nekārtības traucē Parlamenta darbu, 
Parlamenta priekšsēdētājs, lai nodibinātu 
kārtību, uz zināmu laiku pārtrauc sēdes 
darbu vai to beidz. Ja Parlamenta 
priekšsēdētāja teiktajā neieklausās, viņš 
atstāj savu vietu un tas nozīmē, ka sēde ir 
pārtraukta. Sēdes darbu atsāk pēc 
Parlamenta priekšsēdētāja uzaicinājuma.

Attiecīgais deputāts divu nedēļu laikā pēc 
paziņojuma par Parlamenta 
priekšsēdētāja noteikto sankciju var 
iesniegt iekšēju prasību Prezidijam, lai 
atceltu tās piemērošanu. Prezidijs ne 
vēlāk kā četras nedēļas pēc pārsūdzības 
iesniegšanas dienas var anulēt, 
apstiprināt, kā arī samazināt sankcijas 
piemērošanas apjomu, nekaitējot tiesībām 
izmantot ieinteresētās personas ārējās 



DV\779820LV.doc 279/358 PE423.766

LV

pārsūdzības tiesības. Ja paredzētajā 
termiņā Prezidijs lēmumu nepieņem, 
pārsūdzība tiek uzskatīta par noraidītu.

Grozījums Nr. 14
XVIa pielikums

XVIa PIELIKUMS
Deputātu Rīcības kodeksa vadlīniju 

interpretācija
1. Nepieciešams nošķirt paciešamu 
redzamu rīcību, ja tā nav aizskaroša 
un/vai neslavu ceļoša, ir saprātīga un 
neizraisa konfliktu, no tādas, kura aktīvi 
traucē jebkuru Parlamenta darbību.
2. Deputātu atbildība iestājas, tiklīdz viņu 
nodarbinātās personas vai tās, kurām viņi 
ir atvieglojuši pieeju Parlamentam, tā 
telpās pārkāpj deputātu Rīcības kodeksu.
Parlamenta priekšsēdētājam vai viņa 
pārstāvjiem ir disciplināras pilnvaras 
attiecībā uz šīm personām vai uz jebkuru 
citu Parlamentam nepiederošu personu, 
kas atrodas Parlamenta telpās.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 12. oktobra lēmums par par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
3. un 4. panta grozīšanu (2005/2036(REG)) — Pahor Borut ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā 2004. gada 14. decembra lēmumu par pilnvaru pārbaudi1 un jo īpaši šī lēmuma 6. 
punktu,

– ņemot vērā tā priekšsēdētāja 2005. gada 15. februāra vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu 
(A6-0274/2006),

1. nolemj veikt Reglamentā šādus grozījumus;

2. atgādina, ka saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šie grozījumi stāsies spēkā nākamās 
sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu informācijai Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. panta -1. punkts (jauns)

-1. Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
Parlamenta priekšsēdētājs aicina 
dalībvalstu kompetentās iestādes 
nekavējoties darīt zināmus ievēlēto 
deputātu vārdus, lai visi deputāti varētu 
sākt darbību Parlamentā jau pirmās 
sasaukuma sēdes atklāšanā.
Tajā pašā laikā Parlamenta priekšsēdētājs 
vērš šo iestāžu uzmanību uz attiecīgajiem 
1976. gada 20. septembra Akta 
noteikumiem un aicina tās veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai izvairītos no 
jebkādas neatbilstības Eiropas 
Parlamenta deputāta pienākumu 
pildīšanai.
(Esošais 3. panta 6. apakšpunkts tiek 
svītrots.)

                                               
1 OV C 226 E, 15.9.2005., 51. lpp.
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Grozījums Nr. 2
3. panta -1.a punkts (jauns)

-1a. Katrs deputāts, par kura ievēlēšanu ir 
paziņots Parlamentam, pirms darbības 
Parlamentā uzsākšanas iesniedz rakstisku 
deklarāciju, kurā apliecina, ka viņš 
neieņem nevienu amatu, kurš 1976. gada 
20. septembra Akta 7. panta 1. vai 2. 
punkta izpratnē nav savienojams ar 
Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu 
pildīšanu. Pēc vispārīgajām vēlēšanām šo 
deklarāciju iesniedz, ja vien tas iespējams, 
ne vēlāk kā sešas dienas pirms 
Parlamenta sasaukuma konstitutīvās 
sēdes. Kamēr deputāta pilnvaras nav 
pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts 
lēmums par strīdīgu jautājumu, un ar 
noteikumu, ka deputāts pirms tam ir 
parakstījis minēto rakstisko deklarāciju, 
viņš darbojas Parlamentā un tā 
struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas 
ar šo darbību saistītās tiesības. 
Ja  fakti, ko pierāda publiski pieejami 
avoti, apstiprina, ka deputāts ieņem 
amatu, kurš 1976. gada 20. septembra 
Akta 7. panta 1. un 2. punkta izpratnē nav 
savienojams ar Eiropas Parlamenta 
deputāta pienākumu pildīšanu, 
Parlaments, pamatojoties uz 
priekšsēdētāja sniegto informāciju, paziņo 
par neaizpildītu deputāta vietu.
(Esošais 3. panta 5. apakšpunkts tiek 
svītrots.)

Grozījums Nr. 3
3. panta 2. punkta 2. daļa

Deputāta mandātu var apstiprināt tikai pēc 
tam, kad deputāts ir iesniedzis rakstisku 
deklarāciju saskaņā ar 1976. gada 20. 
septembra Akta 7. pantu un Reglamenta I 

Deputāta mandātu var apstiprināt tikai pēc 
tam, kad deputāts ir iesniedzis rakstisku 
deklarāciju saskaņā ar šo pantu un 
Reglamenta I pielikumu. 
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pielikumu. 

Grozījums Nr. 4
4. panta 4. punkts

4. Parlamentam ziņo par atšķirībām, ko 
rada katras dalībvalsts tiesību akti, un 
Parlaments tās ņem vērā.

4. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde ziņo 
Parlamenta priekšsēdētājam par Eiropas 
Parlamenta deputāta pilnvaru izbeigšanu 
saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem, 
jo ir konstatēta neatbilstība 1976. gada 20. 
septembra Akta 7. panta 3. punkta 
izpratnē vai tiek mandāts tiek anulēts 
saskaņā ar minētā akta 13. panta 
3. punktu, Parlamenta priekšsēdētājs 
informē Parlamentu, ka mandāts ir 
zaudējis spēku dalībvalsts paziņojuma 
saņemšanas dienā un aicina dalībvalsti 
nekavējoties aizpildīt brīvo deputāta vietu. 

Ja dalībvalstu vai Eiropas Savienības 
kompetentās iestādes vai attiecīgais 
deputāts ziņo Parlamenta priekšsēdētājam 
par iecelšanu amatā, kas nav savienojams 
ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu 
pildīšanu, Parlamenta priekšsēdētājs par to 
informē Parlamentu, kurš paziņo, ka vieta 
ir atbrīvojusies.

Ja dalībvalstu vai Eiropas Savienības 
kompetentās iestādes vai attiecīgais 
deputāts ziņo Parlamenta priekšsēdētājam 
par iecelšanu vai ievēlēšanu amatā, kas 
1976. gada 20. septembra Akta 7. panta 
1. vai 2. punkta izprātnē nav savienojams 
ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu 
pildīšanu, Parlamenta priekšsēdētājs par to 
informē Parlamentu, kurš paziņo, ka vieta 
ir atbrīvojusies.

Grozījums Nr. 5
4. panta 6. punkta 2. ievilkums

- ja saskaņā ar attiecīgās valsts vēlēšanu 
likumu vai saskaņā ar 1976. gada 20. 
septembra Akta 7. pantu deputāts ieņem ar 
Eiropas Parlamenta deputāta mandātu 
nesavienojamu amatu -  dienu, kuru 
norādījušas dalībvalstu vai Eiropas 
Savienības valstu kompetentās iestādes vai 
pats deputāts.

- ja 1976. gada 20. septembra Akta 7. 
panta 1. vai 2. punkta izpratnē deputāts 
ieņem ar Eiropas Parlamenta deputāta 
mandātu nesavienojamu amatu vai ir 
ievēlēts šādā amatā - dienu, kuru 
norādījušas dalībvalstu vai Eiropas 
Savienības valstu kompetentās iestādes vai 
pats deputāts.

Grozījums Nr. 6
4. panta 7. punkts

7. Kad Parlaments paziņo, ka ir radusies 
brīva vieta, par to informē attiecīgo 

7. Kad Parlaments paziņo, ka ir radusies 
brīva vieta, par to informē attiecīgo 
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dalībvalsti. dalībvalsti un aicina nekavējoties aizpildīt 
šo vietu.

Grozījums Nr. 7
11. panta interpretācija

Ja  sēdē, ko vada gados vecākais deputāts, 
izvirza jautājumu par deputāta pilnvaru 
pārbaudi, viņš  šo jautājumu nodod 
komitejai, kura ir atbildīga par pilnvaru 
pārbaudi.

Gados vecākais deputāts īsteno 3. panta -
1.a punkta otrajā apakšpunktā minētās 
priekšsēdētāja pilnvaras. Jebkuru citu 
jautājumu par deputāta pilnvaru 
pārbaudi, ko izvirza sēdē, ko vada gados 
vecākais deputāts, nodod komitejai, kura ir 
atbildīga par pilnvaru pārbaudi.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. maija lēmums par grozījumiem Eiropas Parlamenta 
Reglamentā, lai pielāgotu iekšējās procedūras prasībām vienkāršot Kopienas tiesību aktus 
(2005/2238(REG)) — Maryline Reynaud ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozījumu priekšlikumu (B6-0582/2005),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kopienas Lisabonas programmas ieviešana: 
normatīvās vides vienkāršošanas stratēģija” (COM(2005)0535), 

– ņemot vērā 2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadomes secinājumus, it īpaši 41. punktu,

– ņemot vērā 2006. gada 16. maija rezolūciju par normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju1, 

– ņemot vērā 2006. gada 16. maija rezolūciju par likumdevēja vēl neizlemto tiesību aktu 
priekšlikumu izvērtēšanas rezultātu2, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Labāka regulējuma Eiropas Savienībā stratēģisks 
pārskats” (COM(2006)0689), 

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu 
(A6-0143/2007),

A. tā kā minētās 2006. gada 16. maija rezolūcijas par normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju 
21. punktā Parlaments ir apņēmies „meklēt risinājumu, lai uzlabotu iekšējās likumdošanas 
procedūras un paņēmienus, lai paātrinātu „vienkāršošanas” lietas, joprojām ņemot vērā 
procedūras, kas noteiktas primārajos tiesību aktos, šajā gadījumā – EK līgumā”;

B. tā kā kodifikācijas un pārstrādāšanas tehnika ir nozīmīgākie Kopienas tiesību aktu 
vienkāršošanas līdzekļi un tā kā tiesību aktu vienkāršošana atbilst jaunajai Lisabonas stratēģijai, 
kuras mērķis ir izaugsme un nodarbinātība Eiropā;

C. tā kā Reglamentā ir pants, kas attiecas uz kodifikāciju un kas ir jāpārskata, taču nekas nav teikts 
par pārstrādāšanu;

D. tā kā Parlaments, pārskatot un padarot skaidrākas procedūras, vēlas sniegt nopietnu ieguldījumu 
tiesību aktu vienkāršošanā un mudināt Komisiju iesniegt vairāk šādu priekšlikumu;

E. tā kā ir vēlams, lai Padome veiktu līdzīgus pasākumus,

                                               
1 OV C 297 E, 7.12.2006., 136. lpp.
2 OV C 297 E, 7.12.2006., 140. lpp.
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1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
80. pants

1. Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 
oficiālo kodifikāciju, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi. Ja izrādās, ka 
priekšlikums neizraisa nekādus būtiskus 
grozījumus spēkā esošajos tiesību aktos 
Kopienas likumdošanā, piemēro 43. pantā 
noteikto procedūru.

1. Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 
kodifikāciju, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi. Tā izskata 
priekšlikumu saskaņā ar Iestāžu nolīguma 
noteikumiem1, lai pārliecinātos, ka tas 
attiecas tikai uz kodifikāciju un neietver 
citus būtiskus grozījumus.

2. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai 
šīs komitejas iecelts referents var piedalīties 
kodifikācijas priekšlikumu izskatīšanā vai 
izstrādāšanā. Vajadzības gadījumā 
atbildīgā komiteja var iepriekš sniegt savu 
atzinumu.

2. Komitejai, kas bija atbildīga par 
kodificējamajiem dokumentiem, pēc pašas 
vai tās komitejas pieprasījuma, kuras 
pārziņā ir juridiskie jautājumi, var lūgt 
atzinumu par kodifikācijas pamatotību. 

3. Atkāpjoties no 43. panta 3. punkta 
noteikumiem, jautājumā par priekšlikumu 
oficiālajai kodifikācijai nevar piemērot 
vienkāršotu procedūru, ja par juridiskajiem 
jautājumiem atbildīgās komitejas vai par 
konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas 
locekļu vairākums ir pret šo procedūru.

3. Grozījumi priekšlikuma redakcijā nav 
pieņemami. 

Tomēr pēc referenta pieprasījuma par 
juridiskiem jautājumiem atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs saistībā ar 
tehniskiem pielāgojumiem var iesniegt 
minētajai komitejai grozījumus 
apstiprināšanai, ar nosacījumu, ka tie ir 
nepieciešami, lai nodrošinātu priekšlikuma 
atbilstību kodifikācijas noteikumiem un 
neizraisa nekādus būtiskus grozījumus 
priekšlikumā.

4. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, secina, ka priekšlikumā nav 
iekļauti nekādi būtiski grozījumi, tā 
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iesniedz to Parlamentā apstiprināšanai. 
Ja komiteja secina, ka priekšlikums izraisa 
kādus grozījumus Kopienas tiesību aktos, tā 
iesaka Parlamentam šo priekšlikumu 
noraidīt. 
Abos šajos gadījumos Parlaments piemēro 
viena balsojuma procedūru — bez 
grozījumiem un debatēm.
__________________________

1 Iestāžu 1994. gada 20. decembra Nolīgums par 
paātrinātu darba metodi normatīvo tekstu oficiālai 
kodifikācijai (4. punkts), OV C 102 4.4.1996., 
2. lpp.

Grozījums Nr. 2
80.a pants (jauns)

80.a pants
Pārstrādāšana

1. Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 
pārstrādāšanu, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi, un par konkrēto 
jautājumu atbildīgajā komitejā. 
2. Komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, to izskata saskaņā ar Iestāžu 
nolīguma noteikumiem1, lai pārliecinātos, 
ka tas neizraisa nekādus citus būtiskus 
grozījumus, un tajā ir vienīgi tie grozījumi, 
kuri skaidri norādīti pašā priekšlikumā.
Saistībā ar šo izskatīšanu priekšlikuma 
teksta grozījumi nav pieņemami. Tomēr 
80. panta 3. punkta 2. daļu piemēro 
attiecībā uz tām daļām pārstrādājamā 
priekšlikumā, kas paliek iepriekšējā 
redakcijā.
3. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, uzskata, ka priekšlikums 
neietver citus būtiskus grozījumus, kā 
vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā 
informē par konkrēto jautājumu atbildīgo 
komiteju.
Šajā gadījumā un saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri noteikti Reglamenta 
150. un 151. pantā, grozījumi ir pieņemami 
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tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā 
komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma 
teksta daļām, kurās ietverti būtiski 
grozījumi.
Taču izņēmuma un atsevišķos gadījumos 
par konkrēto jautājumu atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs var iesniegt 
grozījumus tām priekšlikuma daļām, kuras 
atstāj iepriekšējā redakcijā, ja atzīst, ka tas 
ir nepieciešams, lai nodrošinātu teksta 
iekšējo konsekvenci un saistību ar citiem 
grozījumiem, kuri ir pieņemami.  Šādu 
grozījumu iemesli jāsniedz rakstiski 
pamatojumā.
4. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, uzskata, ka priekšlikums ietver  
ne tikai tajā skaidri norādītos grozījumus, 
bet arī citus būtiskus grozījumus, tā 
ierosina Parlamentam priekšlikumu 
noraidīt un par to informē par konkrēto 
jautājumu atbildīgo komiteju.
Šajā gadījumā Parlamenta priekšsēdētājs 
aicina Komisiju atsaukt priekšlikumu. Ja 
Komisija atsauc priekšlikumu, 
priekšsēdētājs konstatē, ka procedūrai nav 
objekta, un par to informē Padomi. Ja 
Komisija neatsauc priekšlikumu, 
Parlaments nosūta to par konkrēto 
jautājumu atbildīgajai komitejai, kas to 
izskata saskaņā ar parasto procedūru. 
______________________

1 Iestāžu 2001. gada 28. novembra Nolīgums  par 
strukturētāku  tiesību aktu tekstu pārstrādes 
paņēmienu, 9. punkts, OV C 77 28.3.2002., 1. lpp.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 30. novembra lēmums par Reglamenta 139. panta jauno 
redakciju — pārejas noteikums par valodu lietojumu (2006/2244(REG)) — Ingo Friedrich 
ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā priekšsēdētāja 2006. gada 20. jūlija vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0391/2006),

A. tā kā Parlaments 2004. gada 1. aprīlī savā Reglamentā iekļāva noteikumu, saskaņā ar kuru, 
piemērojot Parlamenta noteikumus par valodām, attiecībā uz to dalībvalstu oficiālajām 
valodām, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, līdz 2006. gada 
31. decembrim izņēmuma kārtā ir jāņem vērā „reālā un skaitliski pietiekamā nepieciešamo 
tulku un tulkotāju pieejamība”;

B. tā kā saistībā ar šīm valodām sasniegtie panākumi tomēr līdz gada beigām neļauj pilnībā atcelt 
pārejas noteikumu, bet gan būtu jāizmanto iespēja to pagarināt;

C. tā kā attiecībā uz bulgāru un rumāņu valodām, kuras ES oficiālajām valodām pievienosies 
2007. gada 1. janvārī, zināmu laika posmu pastāvēs tās pašas grūtības un tā kā uz šo brīdi kā 
oficiālā valoda klāt nākusī īru valoda sagādā īpašas praktiskas problēmas;

D. tā kā spēkā esošais pārejas noteikums būtu jāpārstrādā un līdz pašreizējā sasaukuma beigām 
jāpagarina, lai ņemtu vērā minētos aspektus;

E. tā kā saskaņā ar Reglamenta 138. pantu tiek saglabāts mērķis īstenot daudzvalodību,

1. nolemj veikt minēto grozījumu Reglamentā;

2. nolemj, ka šis grozījums stājas spēkā no 2007. gada 1. janvāra;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai, lai tās informētu.
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Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
139. pants

1. Izņēmuma kārtā attiecībā uz to 
dalībvalstu oficiālajām valodām, kuras 
pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 
1. maijā, no šī datuma un līdz 2006. gada 
31. decembrim, piemērojot 138. pantu, 
jāņem vērā reālā un skaitliski pietiekamā 
nepieciešamo tulku un tulkotāju 
pieejamība.

1. Pārejas laikā līdz sestā sasaukuma 
beigām ir pieļaujamas atkāpes no 
138. panta noteikumiem, ja, neraugoties 
uz atbilstīgi veiktajiem pasākumiem, kādā 
no oficiālajām valodām nav pieejams 
pietiekams skaits tulku vai tulkotāju.

2. Katru ceturksni ģenerālsekretārs 
iesniedz Prezidijam detalizētu ziņojumu 
par attīstību, kas ir panākta, lai pilnībā 
piemērotu 138. pantu, un nosūta tā kopiju 
visiem deputātiem.

2. Prezidijs pēc ģenerālsekretāra 
ierosinājuma nosaka, vai attiecībā uz 
katru attiecīgo oficiālo valodu pastāv 
1. punktā minētie nosacījumi, un ik pēc 
pusgada pārskata savu lēmumu, ņemot 
vērā ģenerālsekretāra ziņojumu par 
attīstību. Prezidijs nosaka vajadzīgos 
īstenošanas noteikumus.
2.a Piemēro īpašus noteikumus uz 
noteiktu laiku par tiesību aktu 
formulēšanu, kurus, ņemot vērā līgumus, 
ir pieņēmusi Padome, izņemot regulas, 
kuras Eiropas Parlaments un Padome 
pieņem kopīgi.

3. Pēc Prezidija pamatota ieteikuma 
Parlaments var nolemt jebkurā laikā atcelt 
šo pantu pirms paredzētā termiņa vai 
1. punktā norādītā laika posma beigās tā 
darbību pagarināt.

3. Pēc Prezidija pamatota ieteikuma 
Parlaments var nolemt jebkurā laikā atcelt 
šo pantu pirms paredzētā termiņa vai 
1. punktā norādītā laika posma beigās tā 
darbību pagarināt.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. decembra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
81. panta grozīšanu — īstenošanas noteikumi (2006/2211(REG)) — Richard Corbett ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2006. gada 6. jūlija Nostāju par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību, 
proti, tā 2. pantu1,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 17. jūlija lēmumu 2006/512/EK, ar ko groza Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību2,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2006. gada 20. jūlija vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0415/2006),

tā kā

A. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija sarunu rezultātā noslēdza iestāžu nolīgumu kopīga 
paziņojuma veidā, atzinīgi vērtējot jaunās procedūras projektu, kuru ieviesa 1999. gada Lēmumā 
1999/468/EK;

B. tā kā jaunā procedūra — regulatīvā kontroles procedūra — ļauj Eiropas Parlamentam un 
Padomei pārbaudīt „kvazinormatīvus” pasākumus, ar kuriem īsteno koplēmuma procedūrā uz 
vienlīdzības pamata pieņemtu instrumentu, kā arī šādus pasākumus noraidīt;

C. Padomes lēmumu 2006/512/EK, ar ko groza 1999. gada lēmumu par komitoloģiju, papildina ar 
šo kopīgo paziņojumu, Padomes protokolā reģistrēto Komisijas paziņojumu un Komisijas 
paziņojumiem par jaunās procedūras īstenošanu un piemērošanu;

D. ir lietderīgi grozīt Reglamenta 81. pantu, lai Parlaments varētu izmantot jaunajā procedūrā 
paredzētās pilnvaras pēc iespējās labākos apstākļos;

1. nolemj Reglamentā izdarīt turpmāk minētos grozījumus;

2. nolemj, ka grozījums stāsies spēkā 2007. gada 1. janvārī;

3. uzdod priekšsēdētājam nodrošināt, vienojoties ar citām iestādēm par pasākumiem administratīvā 
līmenī, ka pasākumu projektus nenodos Parlamentam īsi pirms Parlamenta brīvdienu 
pārtraukuma;

4. uzdod priekšsēdētājam informācijas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

                                               
1 P6_TA(2006)0310.
2 OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.
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Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1 un Nr. 2
81. pants 

Īstenošanas noteikumi Īstenošanas pasākumi

1. Kad Komisija iesniedz Parlamentam 
īstenošanas pasākuma projektu, 
Parlamenta priekšsēdētājs nodod šo 
dokumentu izskatīšanai komitejā, kuras 
kompetencē ietilpst tiesību akts, no kura 
izriet īstenošanas noteikumi.

1. Kad Komisija iesniedz Parlamentam 
īstenošanas pasākumu projektu, 
Parlamenta priekšsēdētājs nodod šo 
pasākumu projektu izskatīšanai komitejā, 
kuras kompetencē ietilpst tiesību akts, no 
kura izriet īstenošanas pasākumi. Pēc 
ciešākas sadarbības pamatdokumenta 
izskatīšanā atbildīgā komiteja aicina otru 
komiteju paziņot savu viedokli mutiski vai 
vēstules veidā.

2. Pēc atbildīgās komitejas priekšlikuma 
Parlaments var viena mēneša laikā - vai, 
ja pasākumi ir saistīti ar finanšu 
pakalpojumiem, tad trīs mēnešu laikā -
skaitot no īstenošanas pasākuma projekta 
saņemšanas dienas, pieņemt rezolūciju, 
kas neatbalsta šo īstenošanas projektu, it 
īpaši, ja īstenošanas pasākums pārsniedz 
pamataktā noteiktās īstenošanas 
pilnvaras. Ja pirms termiņa beigām 
nenotiek neviena sesija vai arī, ja ir 
vajadzīga neatliekama rīcība, uzskata, ka 
atbildīgā komiteja ir pilnvarota rīkoties. Šī 
rīcība izpaužas kā komitejas priekšsēdētāja 
parakstīta vēstule atbildīgajam Komisijas 
loceklim, un par to paziņo visiem 
Parlamenta deputātiem.

2. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs 
nosaka komitejas locekļiem termiņu, kādā 
komiteja var izteikt iebildumus par 
pasākumu projektu. Komiteja var lemt par 
referenta iecelšanu no savu locekļu vai 
pastāvīgo aizstājēju vidus, ja tā uzskata, 
ka tas ir lietderīgi. Ja komitejai ir 
iebildumi pret pasākumu projektu, tā 
iesniedz rezolūcijas priekšlikumu, kurā 
pauž iebildumu pret pasākumu projekta 
pieņemšanu un kurā var arī norādīt 
izmaiņas, kuras būtu jāveic pasākumu 
projektā.

Ja Parlaments pret šo pasākumu iebilst, 
Parlamenta priekšsēdētājs prasa, lai 
Komiteja šo pasākumu atsauc vai groza, 
vai arī iesniedz priekšlikumu saskaņā ar 
atbilstošu likumdošanas procedūru.

Ja Parlaments attiecīgajā termiņā pēc 
pasākumu projekta saņemšanas dienas 
šādu rezolūciju pieņem, Parlamenta 
priekšsēdētājs prasa, lai Komisija šo
pasākumu projektu atsauc vai groza, vai 
arī iesniedz priekšlikumu saskaņā ar 
atbilstošu likumdošanas procedūru.
3. Ja pirms attiecīgā termiņa beigām 
nenotiek neviena sesija, uzskata, ka 
tiesības uz atbildi ir uzticētas atbildīgajai 
komitejai. Šo atbildi vēstules veidā 
komitejas priekšsēdētājs sniedz
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atbildīgajam Komisijas loceklim, un par 
to paziņo visiem Parlamenta deputātiem.

4. Ja Komisijas paredzētie īstenošanas 
pasākumi ietilpst „regulatīvajā kontroles 
procedūrā”, 3. punktu nepiemēro, bet 1. 
un 2. punktu papildina šādi:
a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad 
pasākumu projekts ir iesniegts 
Parlamentam visās oficiālajās valodās;
b) Parlaments var iebilst pret pasākumu 
projekta pieņemšanu, šos iebildumus 
pamatojot ar norādi, ka šis pasākumu 
projekts pārsniedz pamatdokumentā 
noteiktās izpildes pilnvaras, neatbilst 
pamatdokumenta mērķim vai saturam, vai 
arī ka tajā nav ievēroti subsidiaritātes vai 
proporcionalitātes principi;
c) Parlaments ar deputātu vairākumu var 
iebilst pret pasākumu projekta 
pieņemšanu. 

d) Ja pasākumu projekts pamatots ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 5. vai 
6. punktā, kuros nosaka saīsinātu termiņu 
Parlamenta iebildumu iesniegšanai, 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var 
iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par 
iebildumiem pret pasākumu projekta 
pieņemšanu, ja attiecīgā komiteja nav 
varējusi sarīkot sanāksmi pieejamā laika 
posmā. 
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. decembra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
15. panta un 182. panta 1. punkta grozīšanu (2006/2287(REG)) — Jo Leinen ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozījuma priekšlikumu (B6-0628/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0464/2006),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. nolemj, ka šie grozījumi stāsies spēkā  2007. gada 1. janvārī;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
15. panta 2.a apakšpunkts (jauns)

Laika posmam no 2007. gada janvāra līdz 
2009. gada jūlijam Parlaments ievēl sešus 
kvestorus.

Grozījums Nr. 2
182. panta 1. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

Laika posmā no 2007. gada janvāra līdz 
2009. gada jūlijam komiteju birojā ir četri 
priekšsēdētāja vietnieki.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija lēmums par grozījumiem Eiropas Parlamenta 
Reglamenta 201. pantā attiecībā uz Reglamenta piemērošanu vai interpretāciju 
(2006/2192(REG)) — Richard Corbett ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozījuma priekšlikumu (B6-0166/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0230/2007),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minēto grozījumu;

2. atgādina, ka šis grozījums stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
201. panta 1. punkts

1. Ja rodas šaubas par to, kā šo reglamentu 
piemērot vai interpretēt, Parlamenta 
priekšsēdētājs, neskarot iepriekš 
pieņemtos lēmumus šajā jomā, var nodot 
jautājumu izskatīšanai atbildīgajā komitejā.  

1. Ja rodas šaubas par to, kā šo reglamentu 
piemērot vai interpretēt, Parlamenta 
priekšsēdētājs var nodot jautājumu 
izskatīšanai atbildīgajā komitejā. 

Parlamenta priekšsēdētājs var nodot 
jautājumu atbildīgajai komitejai arī tad, 
ja saskaņā ar 166. pantu norāda uz 
Reglamenta neievērošanu.

Komiteju priekšsēdētāji var tā rīkoties, ja 
šādas šaubas rodas komitejas darba gaitā 
un ir ar to saistītas.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
grozījumiem atbilstīgi Deputātu nolikumam (2006/2195(REG)) — Ingo Friedrich ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā priekšsēdētāja 2006. gada 29. jūnija vēstuli un paziņojumu 2006. gada 
7. septembra plenārsēdē,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu 
(A6-0368/2007),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. nolemj, ka šie grozījumi stājas spēkā 2009. gadā Eiropas Parlamenta pilnvaru perioda pirmajā 
dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
8. pants

Izdevumu atlīdzināšana un piemaksas Deputātu nolikuma īstenošana
Prezidijs izstrādā noteikumus par 
deputātu izdevumu atlīdzināšanu un 
piemaksām

Ja nav noteikts savādāk, noteikumus par 
Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 
īstenošanu pieņem Prezidijs.

Grozījums Nr. 2
39. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar EK līguma 192. panta otro 
daļu Parlaments var prasīt, lai Komisija tam 
iesniedz visus atbilstošos priekšlikumus par 
jauna tiesību akta pieņemšanu vai spēkā 
esošā tiesību akta grozījumiem, pieņemot 
rezolūciju, kas balstīta uz atbildīgās 
komitejas patstāvīgu ziņojumu.   Rezolūciju 
pieņem ar Parlamenta deputātu vairākumu.  
Parlaments var vienlaikus noteikt termiņu 
šāda priekšlikuma iesniegšanai. 

1. Saskaņā ar EK līguma 192. panta otro 
daļu Parlaments var prasīt, lai Komisija tam 
iesniedz visus atbilstošos priekšlikumus par 
jauna tiesību akta pieņemšanu vai spēkā 
esošā tiesību akta grozījumiem, pieņemot 
rezolūciju, kas balstīta uz atbildīgās 
komitejas patstāvīgu ziņojumu, kas 
izstrādāts saskaņā ar 45. pantu. Rezolūciju 
pieņem ar Parlamenta deputātu vairākumu.  
Parlaments var vienlaikus noteikt termiņu 
šāda priekšlikuma iesniegšanai. 

Grozījums Nr. 3
39. panta 1.a punkts (jauns)
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1.a Katrs deputāts var iesniegt Kopienas 
tiesību akta priekšlikumu saskaņā ar 
Parlamenta iniciatīvas tiesībām atbilstoši 
EK Līguma 192. pantam.

Grozījums Nr. 4
39. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Priekšlikumu iesniedz priekšsēdētājam 
un viņš to nosūta izskatīšanai atbildīgajai 
komitejai.  Pirms šādas nosūtīšanas 
priekšlikumu iztulko tajās oficiālajās 
valodās, kuras komitejas priekšsēdētājs 
uzskata par nepieciešamu kopsavilkuma 
izskatīšanai.  Komiteja lemj par turpmāko 
procedūru trīs mēnešu laikā pēc 
nosūtīšanas un pēc priekšlikuma 
sagatavotāja uzklausīšanas.
Ja komiteja nolemj Parlamentam iesniegt 
priekšlikumu saskaņā ar 45. panta 
noteikto procedūru, priekšlikuma 
sagatavotāja vārdu min ziņojuma 
virsrakstā.

Grozījums Nr. 5
39. panta 2. punkts

2. Pirms 45. pantā noteiktās procedūras 
sākšanas atbildīgā komiteja pārliecinās, vai 
netiek gatavots līdzīgs priekšlikums, šādos 
gadījumos: 

svītrots

a) ja neviens šāda veida priekšlikums nav 
iekļauts likumdošanas gada programmā; 
b) ja šāda priekšlikuma sagatavošana nav 
sākusies vai arī tā ir nepamatoti 
aizkavējusies;
c) ja Komisija nav sniegusi pozitīvu atbildi 
uz iepriekšējiem pieprasījumiem, ko tai
nosūtījusi atbildīgā komiteja, vai tiem, kuri 
iekļauti Parlamenta ar nodoto balsu 
vairākumu pieņemtajās rezolūcijās. 

Grozījums Nr. 6
45. panta 1. punkts

Ja komiteja, ar kuru neapspriedās saskaņā ar 
179. panta 1. punktu un kurai nelūdza sniegt 
atzinumu, ir paredzējusi sagatavot ziņojumu 

Ja komiteja, ar kuru neapspriedās saskaņā ar 
179. panta 1. punktu un kurai nelūdza sniegt 
atzinumu, ir paredzējusi sagatavot ziņojumu 
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par jautājumu, kas ietilpst tās kompetencē, 
un iesniegt Parlamentam rezolūcijas 
priekšlikumu par šo jautājumu, tai pirms 
šāda ziņojuma sagatavošanas jāprasa 
Priekšsēdētāju konferences atļauja. Ja 
Priekšsēdētāju konference šādu atļauju 
nedod, atteikumam vienmēr jābūt 
pamatotam.

par jautājumu, kas ietilpst tās kompetencē, 
un iesniegt Parlamentam rezolūcijas 
priekšlikumu par šo jautājumu, tai pirms 
šāda ziņojuma sagatavošanas jāprasa 
Priekšsēdētāju konferences atļauja. Ja 
Priekšsēdētāju konference šādu atļauju 
nedod, atteikumam vienmēr jābūt 
pamatotam. Ja ziņojumā iekļauts 
priekšlikums, ko iesniedzis Parlamenta 
deputāts saskaņā ar 39. panta 1.a punktu, 
tam var nedot atļauju tika tad, ja tas 
neatbilst Deputātu nolikuma 5. pantā 
paredzētajiem priekšnoteikumiem vai EK 
līguma 192. panta noteikumiem. 

Grozījums Nr. 7
150. panta 6. punkta 1. daļa

6. Ja vien Parlaments nav pieņēmis citu 
lēmumu, grozījumus izvirza balsošanai 
tikai tad, kad tie ir nodrukāti un izdalīti 
visās oficiālajās valodās.   Šādu lēmumu 
nedrīkst pieņemt, ja vismaz četrdesmit 
deputāti pret to iebilst.

6. Ja vien Parlaments nav pieņēmis citu 
lēmumu, grozījumus izvirza balsošanai 
tikai tad, kad tie ir nodrukāti un izdalīti 
visās oficiālajās valodās.  Šādu lēmumu 
nedrīkst pieņemt, ja vismaz četrdesmit 
deputāti pret to iebilst.  Parlaments 
izvairās no lēmumiem, kuru rezultātā 
deputātiem, kas lieto kādu konkrētu 
valodu, radītu nepieņemamus 
nelabvēlīgus apstākļus.

Grozījums Nr. 8
I pielikuma 2. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) algu, kuru viņš saņem, pildot 
pilnvaras kādā citā parlamentā;

Grozījums Nr. 9
I pielikuma 4. pants

Kamēr nav izstrādāti Eiropas Parlamenta 
deputātu statūti, kas aizstās dalībvalstu 
dažādos noteikumus, deputātiem jāpilda 
pienākumi, kurus tiem uzliek tās 
dalībvalsts tiesību akti attiecībā uz īpašuma 
deklarēšanu, no kuras viņi ir ievēlēti.

Deputātiem jāpilda pienākumi, kurus tiem 
uzliek tās dalībvalsts tiesību akti attiecībā 
uz īpašuma deklarēšanu, no kuras viņi ir 
ievēlēti.

Grozījums Nr. 10
VII pielikuma Ca sadaļa (jauna)
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Ca Personiska rakstura interešu konflikti
Ar Prezidija piekrišanu, tam pieņemot 
pamatotu lēmumu, deputātam var aizliegt 
iepazīties ar Parlamenta dokumentu, ja 
tas pēc deputāta uzklausīšanas ir 
pārliecināts, ka šāda iepazīšanās ar 
dokumentu radītu nepieņemamu 
kaitējumu parlamenta institucionālajām 
interesēm vai sabiedrības interesēm un ka 
deputāts vēlas iepazīties ar dokumentu 
privātu un personīgu motīvu vadīts.  
Deputāts var rakstiski iebilst pret šādu 
lēmumu viena mēneša laikā pēc tā 
saņemšanas, pamatojot to. Parlaments bez 
debatēm pieņem lēmumu attiecībā uz šādu 
iebildumu nākamajā sanāksmē pēc tā 
saņemšanas.
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. jūlija lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
29. panta grozīšanu — politisko grupu izveidošana (2006/2201(REG)) — Richard Corbett 
ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozīšanas priekšlikumu (B6-0420/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0206/2008),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minēto grozījumu;

2. nolemj, ka grozījums stāsies spēkā pēc 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām notiekošās 
pirmās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 3

Reglaments
29. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Politiskajā grupā apvienojas deputāti, 
kas ievēlēti vismaz vienā piektdaļā
dalībvalstu. Lai izveidotu politisko grupu, 
nepieciešami vismaz divdesmit deputāti.

2. Politiskajā grupā apvienojas deputāti, 
kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā
dalībvalstu. Lai izveidotu politisko grupu, 
nepieciešami vismaz divdesmit pieci
deputāti.

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
29. pants  2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Ja grupas locekļu skaits nesasniedz 
obligāto slieksni, priekšsēdētājs, saņemot 
Priekšsēdētāju konferences piekrišanu, 
var atļaut tās darbības turpināšanu līdz 
Parlamenta nākamai konstitutīvai sēdei, 
ja tiek izpildīti šādi noteikumi:
- deputāti joprojām pārstāv vismaz vienu 
piektdaļu no dalībvalstīm;
- grupa ir pastāvējusi vairāk nekā vienu 
gadu.
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Priekšsēdētājs nepiemēro šo atkāpi, ja ir 
pietiekami pierādījumi aizdomām par to 
ļaunprātīgu izmantošanu.
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Priekšlikums Eiropas Parlamenta lēmumam par Reglamenta pārskatīšanu attiecībā uz 
lūgumrakstu procedūru (2006/2209(REG))1 — Gérard Onesta ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2006. gada 20. jūlija vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Lūgumrakstu komitejas 
atzinumu (A6-0027/2009),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. norāda, ka šie grozījumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā, izņemot 193.a panta 
grozījumu, kas stāsies spēkā pirmajā dienā pēc tam, kad spēkā būs stājies attiecīgais Līguma 
noteikums;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai zināšanai.

Grozījums Nr. 1

Reglaments
191. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Ja lūgumrakstu ir parakstījušas 
vairākas fiziskas vai juridiskas personas, 
parakstītāji ieceļ pārstāvi un viņa 
aizstājējus, kurus, piemērojot turpmākos 
noteikumus, uzskata par lūgumraksta 
iesniedzējiem.
Ja šāda iecelšana nav notikusi, par 
lūgumraksta iesniedzēju uzskatāms 
pirmais parakstītājs vai cita piemērota 
persona.

Grozījums Nr. 2

Reglaments
191. pants – 2.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Jebkurš lūgumraksta iesniedzējs var 
jebkurā laikā atsaukt savu atbalstu 

                                               
1 Šis ziņojums nav izskatīts, un par to nav notikusi balsošana plenārsesijā, tātad turpmākais teksts 

pamatojas uz Konstitucionālo jautājumu komitejā notikušā balsojuma rezultātiem.
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lūgumrakstam.
Ja atbalstu atsauc visi lūgumraksta 
iesniedzēji, lūgumraksts vairs nav spēkā. 

Pamatojums

Patlaban Reglamentā nav paredzēta iespēja lūgumraksta iesniedzējam atsaukt savu atbalstu 
lūgumrakstam. 

Palielinās tādu lūgumrakstu skaits, kuriem ir daudz atbalstītāju un kuri bieži vien attiecas uz 
plašākas politiskas nozīmes tematiem un tieši skar tikai noteiktu skaitu personu, tāpēc šķiet, ka ir 
nepieciešams piešķirt lūgumrakstu iesniedzējiem šādas tiesības.

Grozījums Nr. 3

Reglaments
191. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Lūgumraksti jāraksta vienā no Eiropas 
Savienības oficiālajām valodām. 

3. Lūgumraksti jāraksta kādā no Eiropas 
Savienības oficiālajām valodām. 

Citās valodās rakstītus lūgumrakstus 
izskata, ja tiem ir pievienots tulkojums vai 
kopsavilkums kādā no Eiropas Savienības
oficiālajām valodām, uz kuriem 
Parlaments balstās savā darbā. Sarakstē ar 
lūgumraksta iesniedzēju Parlaments 
izmanto to oficiālo valodu, kurā tulkojums 
vai kopsavilkums iesniegts.

Citās valodās rakstītus lūgumrakstus 
izskata, ja tiem ir pievienots tulkojums 
kādā no oficiālajām valodām. Sarakstē ar 
lūgumraksta iesniedzēju Parlaments 
izmanto to oficiālo valodu, kurā tulkojums 
vai kopsavilkums iesniegts.

Prezidijs var pieņemt lēmumu, ka 
lūgumrakstiem un sarakstei ar 
lūgumrakstu iesniedzējiem var izmantot 
citas dalībvalstī lietotās valodas.

Pamatojums

Prezidijs jau ir pieņēmis lēmumu, ka uz pilsoņu vēstulēm, kas rakstītas basku, katalāņu vai 
galisiešu valodā, Parlaments atbildi sniedz šajā attiecīgajā valodā.

Grozījums Nr. 4

Reglaments
191. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Vispārējā reģistrā iekļautos 5. Vispārējā reģistrā iekļautos 
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lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs 
nodod atbildīgajai komitejai, kas izskata, 
vai lūgumraksti attiecas uz Eiropas 
Savienības darbības jomu. 

lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs 
nodod atbildīgajai komitejai, kas nosaka, 
vai lūgumraksti ir pieņemami saskaņā ar 
EK līguma 194. pantu.

Ja atbildīgā komiteja nevar panākt 
vienprātīgu lēmumu par lūgumraksta 
pieņemamību, šo lūgumrakstu atzīst par 
pieņemamu ar nosacījumu, ka to pieprasa 
vismaz ceturtdaļa komitejas locekļu.

Pamatojums
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be restricted 
by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of the petition, as a 
very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political aspects. 

This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be appropriate to 
grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of inadmissibility, as an exceptional 
case, in order to overcome a deadlock.

Grozījums Nr. 5

Reglaments
191. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6. Lūgumrakstus, kurus atzīst par 
nepieņemamiem, nodod arhīvā.
Lūgumraksta iesniedzējam par to nosūta 
pamatotu lēmumu.

6. Lūgumrakstus, kurus atzīst par 
nepieņemamiem, nodod arhīvā. 
Lūgumraksta iesniedzējam par to nosūta 
pamatotu lēmumu. Ja iespējams, var 
ieteikt alternatīvus pārsūdzības līdzekļus.

Pamatojums

(Tiek atjaunota teksta redakcija, kāda bija 4. grozījumam, kas iekļauts Lūgumrakstu komitejas 
2007. gada 20. decembrī pieņemtajā atzinumā (PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)).

Grozījums Nr. 6

Reglaments
191. pants – 7. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

7. Iepriekšējā punktā noteiktajā gadījumā svītrots
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komiteja var ieteikt lūgumraksta 
iesniedzējam vērsties attiecīgās dalībvalsts 
vai Eiropas Savienības kompetentajā 
iestādē.

Grozījums Nr. 7

Reglaments
191. pants – 8. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

8. Ja lūgumraksta iesniedzējs nav izteicis 
vēlēšanos, lai viņa lūgumrakstu izskata 
konfidenciāli, to iekļauj publiski pieejamā 
reģistrā.

8. Lūgumraksti pēc reģistrācijas parasti 
kļūst par publiskiem dokumentiem, un 
Parlaments pārredzamības nolūkā var 
publicēt lūgumraksta iesniedzēja vārdu 
un lūgumraksta saturu.

Grozījums Nr. 8

Reglaments
191. pants – 8.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

8.a Neatkarīgi no iepriekšējā 8. punkta 
noteikumiem lūgumraksta iesniedzējs var 
pieprasīt, lai viņa vārds netiktu publicēts 
viņa privātās dzīves aizsardzības 
apsvērumu dēļ; tādā gadījumā 
Parlamentam ir jāņem vērā šis 
pieprasījums.
Ja lūgumraksta iesniedzēja sūdzību nevar 
izmeklēt tāpēc, ka tā ir anonīma, notiek 
apspriešanās ar lūgumraksta iesniedzēju 
par veicamiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 9

Reglaments
191. pants – 8.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

8.b Lūgumraksta iesniedzējs var pieprasīt, 
lai viņa lūgumrakstu izskata 
konfidenciāli; tādā gadījumā Parlaments 
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veic piemērotus piesardzības pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka saturs netiek 
publiskots. Lūgumraksta iesniedzēju 
informē par konkrētiem nosacījumiem, ar 
kādiem šo noteikumu piemēro.

Grozījums Nr. 10

Reglaments
192. pants – -1. punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1. Atbildīgā komiteja pieņemamus 
lūgumrakstus izskata parastā kārtībā, vai 
nu apspriežoties kārtējā sanāksmē, vai arī 
izmantojot rakstisko procedūru. 
Lūgumrakstu iesniedzējus var uzaicināt 
piedalīties komitejas sanāksmē, ja tiek 
apspriesti viņu lūgumraksti, vai arī viņi 
var pieprasīt atļauju būt klāt sanāksmē. 
Sanāksmes vadītājs pieņem lēmumu par 
atļauju uzstāties lūgumrakstu 
iesniedzējiem.

Grozījums Nr. 11

Reglaments
192. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot 
ziņojumus vai jebkurā citā veidā izteikt 
savu viedokli par lūgumrakstiem, kurus tā 
ir atzinusi par pieņemamiem.

1. Saskaņā ar Reglamenta 45. panta 
1. punktu komiteja var nolemt sagatavot 
patstāvīgu ziņojumu par lūgumrakstu, kas 
atzīts par pieņemamu, vai iesniegt 
Parlamentam īsu rezolūcijas 
priekšlikumu, ja vien Priekšsēdētāju 
konference neiebilst. Šādus rezolūciju 
priekšlikumus iekļauj tās sesijas darba 
kārtības projektā, kura notiek ne vēlāk kā 
astoņas nedēļas pēc šo priekšlikumu 
apstiprināšanas komitejā. Tos iesniedz 
apstiprināšanai vienā balsojumā, un par 
tiem nenotiek debates, ja vien 
Priekšsēdētāju konference nenolemj 
izņēmuma kārtā piemērot 131.a pantu.

Komiteja var lūgt citas komitejas atzinumu Saskaņā ar 46. pantu un VI pielikumu
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saskaņā ar 146. pantu, it īpaši, ja 
lūgumraksta mērķis ir grozīt spēkā esošos 
tiesību aktus.

komiteja var lūgt atzinumu citām 
komitejām, kuras ir īpaši kompetentas 
izskatāmajā jautājumā.

Grozījums Nr. 12

Reglaments
192. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Izveido elektronisku reģistru, kurā 
pilsoņi var izteikt atbalstu lūgumraksta 
iesniedzējam, pievienojot savu 
elektronisko parakstu lūgumrakstam, kas ir 
atzīts par pieņemamu un ierakstīts reģistrā. 

2. Izveido elektronisku reģistru, kurā 
pilsoņi var izteikt vai atsaukt atbalstu 
lūgumraksta iesniedzējam, pievienojot 
savu elektronisko parakstu lūgumrakstam, 
kas ir atzīts par pieņemamu un ierakstīts 
reģistrā.

Grozījums Nr. 13

Reglaments
192. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Izskatot lūgumrakstus vai konstatējot 
faktus, komiteja var uzklausīt lūgumrakstu 
iesniedzējus un organizēt vispārēju 
uzklausīšanu vai nosūtīt komitejas 
locekļus konstatēt faktus uz vietas. 

3. Rūpīgi izvērtējot lūgumrakstus, 
konstatējot faktus vai meklējot 
risinājumus, komiteja var organizēt faktu 
vākšanas vizītes uz dalībvalsti vai reģionu, 
uz kuru attiecas lūgumraksts.
Vizīšu dalībniekiem ir jāsagatavo 
atskaites par braucieniem. Atskaites tiek 
apstiprinātas komitejā un pēc tam 
nosūtītas priekšsēdētājam.

Grozījums Nr. 14

Reglaments
192. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Lai sagatavotu atzinumu, komiteja var 
prasīt, lai Komisija tai iesniedz 
dokumentus, sniedz informāciju vai ļauj 
izmantot tās pakalpojumus.

4. Komiteja var prasīt, lai Komisija tai 
palīdz, it īpaši sniedzot skaidrojumus par 
Kopienas tiesību piemērošanu vai 
atbilstību tām, kā arī sniedzot visu
informāciju vai dokumentus saistībā ar 
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lūgumrakstu. Komisijas pārstāvjus aicina 
piedalīties komitejas sanāksmēs.

Grozījums Nr. 15

Reglaments
192. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Vajadzības gadījumā komiteja iesniedz 
Parlamentam balsošanai rezolūcijas 
priekšlikumus par tiem lūgumrakstiem, 
kurus tā ir izskatījusi. 

5. Komiteja var prasīt, lai Parlamenta 
priekšsēdētājs nosūta tās atzinumu vai 
ieteikumu Komisijai, Padomei vai 
attiecīgajai dalībvalsts iestādei un aicina 
rīkoties vai sniegt atbildi.

Komiteja var arī prasīt, lai Parlamenta 
priekšsēdētājs tās atzinumu nodod 
Komisijai vai Padomei.

Grozījums Nr. 16

Reglaments
192. pants – 7. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

7. Parlamenta priekšsēdētājs lūgumrakstu 
iesniedzējiem paziņo pieņemtos lēmumus 
un tos pamato. 

7. Lūgumraksta iesniedzējam paziņo 
komitejas pieņemto lēmumu un sniedz šā 
lēmuma pamatojumu.

Kad pieņemama lūgumraksta izskatīšana 
ir pabeigta, to paziņo par slēgtu un par to 
informē lūgumraksta iesniedzēju.

Grozījums Nr. 17

Reglaments
193.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

193.a pants
Pilsoņu iniciatīva

Ja Parlaments ir informēts, ka Komisija 
saskaņā ar ES līguma 11. panta 4. punktu 
ir aicināta iesniegt tiesību akta 
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priekšlikumu, Lūgumrakstu komiteja 
pārbauda, vai tas var ietekmēt tās darbu, 
un, ja vajadzīgs, šo faktu dara zināmu 
personām, kuras iesniegušas 
lūgumrakstus par saistītiem tematiem.

Pamatojums

Šim grozījumam nevar būt juridiska spēka, kamēr nestājas spēkā Lisabonas līgums.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 22. maija lēmums par grozījumiem Eiropas Parlamenta 
Reglamenta 47. pantā „Komiteju ciešāka sadarbība” (2007/2016(REG)) — Richard Corbett 
ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozījuma priekšlikumu B6-0461/2006,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0139/2007),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 3
47. pants

Komiteju ciešāka sadarbība Komiteju iesaistīšanas procedūra

Ja Priekšsēdētāju konference uzskata, ka 
jautājums gandrīz vienlīdz ietilpst divu 
komiteju kompetencē vai jautājuma dažādi 
aspekti ietilpst divu komiteju kompetencē, 
piemēro 46. pantu, kā arī šādus papildu 
noteikumus:

Ja saskaņā ar Reglamenta 179. panta 
2. punktu vai 45. pantu Priekšsēdētāju 
konferencei iesniedz jautājumu par 
komiteju kompetenci un ja Priekšsēdētāju 
konference saskaņā ar VI pielikumu
uzskata, ka jautājums gandrīz vienlīdz 
ietilpst divu vai vairāku komiteju 
kompetencē vai jautājuma dažādi aspekti 
ietilpst divu vai vairāku komiteju 
kompetencē, piemēro 46. pantu, kā arī šādus 
papildu noteikumus:

- grafiku abas komitejas pieņem kopīgi; - grafiku attiecīgās komitejas pieņem kopīgi;

- abu komiteju referenti cenšas vienoties par 
tekstiem, kurus tie iesniedz attiecīgi savām 
komitejām, kā arī par nostāju attiecībā uz 
grozījumiem;

- komiteju referenti cits citu informē un
cenšas vienoties par tekstiem, kurus tie 
iesniedz attiecīgi savām komitejām, kā arī 
par nostāju attiecībā uz grozījumiem;

- attiecīgais priekšsēdētājs, referents un 
atzinuma sagatavotājs cenšas kopīgi noteikt 
teksta daļas, kas ietilpst to ekskluzīvajā vai 
kopīgajā kompetencē, un vienoties par 
konkrētiem sadarbības noteikumiem;

- par jautājuma izskatīšanu atbildīgā 
komiteja bez balsošanas pieņem grozījumus, 

- par jautājuma izskatīšanu atbildīgā 
komiteja bez balsošanas pieņem grozījumus, 
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ko iesniegusi komiteja, kurai lūdz sniegt 
atzinumu, ja grozījumi attiecas uz tiem 
aspektiem, kuri pēc atbildīgās komitejas 
priekšsēdētāja domām un kad ir notikusi 
apspriešanās ar tās komitejas priekšsēdētāju, 
kurai lūdz sniegt atzinumu, saskaņā ar VI 
pielikumu attiecas uz tās komitejas 
kompetenci, kura sniedz atzinumu, un kuri 
nav pretrunā ar pārējām ziņojuma daļām.

ko iesniegusi iesaistītā komiteja, ja 
grozījumi attiecas uz tiem aspektiem, kuri 
pēc atbildīgās komitejas priekšsēdētāja 
domām un kad ir notikusi apspriešanās ar 
iesaistītās komitejas priekšsēdētāju saskaņā 
ar VI pielikumu attiecas uz iesaistītās 
komitejas ekskluzīvo kompetenci, kura 
sniedz atzinumu, un kuri nav pretrunā ar 
pārējām ziņojuma daļām. Atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs ņem vērā visas 
vienošanās, kas panāktas saskaņā ar trešo 
ievilkumu;

- ja priekšlikumu izskata saskaņošanas 
procedūrā, Parlamenta delegācijā iekļauj 
jebkuras iesaistītās komitejas atzinuma 
sagatavotāju.
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Ziņojuma projekts par Parlamenta Reglamenta vispārēju pārskatīšanu (2007/2124(REG)) 
— Richard Corbett ziņojums

Šis ziņojuma projekts komitejā nebija pieņemts šīs „sasaukuma pārskata” versijas redakcijas 
noslēgšanas brīdī. To ievietos atjaunotā versijā pēc balsojuma plenārsesijā.
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. jūlija lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
grozīšanu attiecībā uz Komisijas apstiprināšanu (2007/2128(REG)) — Andrew Duff ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2006. gada 14. decembra vēstuli,

– ņemot vērā 2005. gada 1. decembra rezolūciju par pamatnostādnēm Eiropas Komisijas 
apstiprināšanai1,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0198/2008),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Parlamenta Reglaments
99. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Komiteja uzaicina izvirzīto kandidātu
uzstāties ar paziņojumu un atbildēt uz 
jautājumiem.

2. Komiteja uzaicina izvirzīto komisāra 
amata kandidātu uzstāties ar paziņojumu 
un atbildēt uz jautājumiem. Uzklausīšanas 
organizē tā, lai komisāra amata kandidāti
varētu Parlamentam atklāt visu būtisko 
informāciju. Uzklausīšanu organizēšanas 
noteikumus izklāsta Reglamenta 
pielikumā1.
1 Sk. XVI.b pielikumu.

Grozījums Nr. 2

Parlamenta Reglaments
99. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6. Ja Komisijas amata pilnvaru laikā 
komisāriem mainās pienākumi, attiecīgos 
komisārus aicina uzstāties komitejās, kuras 

6. Ja Komisijas pilnvaru laikā būtiski
mainās komisāru atbildības jomu 
sadalījums, tiek aizpildīta vakanta 

                                               
1 OV C 285 E, 22.11.2006., 137. lpp.
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ir atbildīgas par viņiem uzticētajām jomām. komisāra amata vieta vai jaunas 
dalībvalsts pievienošanās gadījumā tiek 
iecelts jauns komisārs, attiecīgos 
komisārus saskaņā ar šā panta 2. punktu 
aicina uzstāties komitejās, kuras ir 
atbildīgas par viņiem uzticētajām jomām.

Grozījums Nr. 3

Parlamenta Reglaments
XVI.b pielikums (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

XVI.b PIELIKUMS

Komisijas apstiprināšanas 
pamatnostādnes

1. Parlamenta piekrišanas balsojumam 
par Komisijas kolēģiju kopumā piemēro 
šādus principus, kritērijus un kārtību.
a) Vērtēšanas pamats
Parlaments vērtē izvirzītos komisāra 
amata kandidātus, ņemot vērā viņu 
vispārējo kompetenci, gatavību strādāt 
Eiropas Savienības labā un personisko 
neatkarību. Tas izvērtē kandidātu 
zināšanas jomā, kurā viņi izvirzīti 
komisāra amatam, kā arī viņu saziņas 
prasmi.
Parlaments īpaši ņem vērā dzimumu 
līdzsvaru. Tas var izteikt viedokli par 
komisāra amata kandidātu atbildības 
jomu sadalījumu, ko paredzējis izvēlētais 
Komisijas priekšsēdētājs.
Parlaments var pieprasīt jebkādu 
informāciju, kas ir būtiska lēmuma 
pieņemšanai par izvirzīto kandidātu 
piemērotību komisāra amatam. 
Parlaments sagaida, ka komisāra amata 
kandidāti tam pilnībā atklās informāciju 
par viņu finansiālajām interesēm.
b) Uzklausīšanas
Katru izvirzīto komisāra amata kandidātu 
aicina uz individuālu uzklausīšanu 
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attiecīgajā komitejā vai komitejās. 
Uzklausīšanas ir atklātas.
Uzklausīšanas kopīgi organizē 
Priekšsēdētāju konference un Komiteju 
priekšsēdētāju konference. Jauktu 
atbildības jomu gadījumā veic atbilstīgus 
pasākumus, lai sasauktu kopā visas 
attiecīgās komitejas. Ir iespējami trīs 
varianti:
i) ja komisāra amata kandidāta atbildības 
joma atbilst tikai vienas komitejas 
kompetencei, šo kandidātu uzklausa tikai 
attiecīgā komiteja,
ii) ja komisāra amata kandidāta atbildības 
joma lielākā vai mazākā mērā vienādi 
atbilst vairāku komiteju kompetencei, 
attiecīgās komitejas šo kandidātu 
uzklausa kopīgi, un
iii) ja komisāra amata kandidāta 
atbildības joma atbilst galvenokārt vienas 
komitejas kompetencei un tikai nelielā 
mērā vismaz vienas citas komitejas 
kompetencei, šo kandidātu uzklausa 
galvenā atbildīgā komiteja, uzklausīšanā 
uzaicinot piedalīties otru vai pārējās 
iesaistītās komitejas.
Par minēto kārtību pilnībā apspriežas ar 
izvēlēto Komisijas priekšsēdētāju.
Pirms uzklausīšanas komitejas 
izvirzītajiem komisāra amata kandidātiem 
savlaicīgi iesniedz rakstiskus jautājumus. 
Katra atbildīgā komiteja iesniedz ne 
vairāk kā piecus rakstiskus jautājumus 
pēc būtības.
Uzklausīšanas notiek tādos apstākļos un 
saskaņā ar tādiem nosacījumiem, lai 
visiem komisāra amata kandidātiem būtu 
vienādas un taisnīgas iespējas pastāstīt 
par sevi un izklāstīt savus uzskatus.
Komisāra amata kandidātus aicina 
uzklausīšanas sākumā uzstāties ar ne 
vairāk kā divdesmit minūtes ilgu runu. 
Uzklausīšanas gaitā jāveido plurālistisks 
komisāra amata kandidātu un 
Parlamenta deputātu politiskais dialogs. 
Pirms uzklausīšanas beigām komisāra 
amata kandidātiem nodrošina iespēju 
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teikt īsu noslēguma runu.
c) Novērtēšana
Divdesmit četru stundu laikā dara 
publiski pieejamus indeksētus 
uzklausīšanu videoierakstus.
Pēc uzklausīšanas komitejas nekavējoties 
satiekas, lai novērtētu katru komisāra 
amata kandidātu. Šīs sanāksmes notiek 
aiz slēgtām durvīm. Komitejas tiek 
aicinātas paziņot, vai saskaņā ar to 
viedokli attiecīgie kandidāti ir atbilstīgi 
kvalificēti, lai ieņemtu komisāra amatu 
un pildītu īpašos komisāra pienākumus, 
kas viņiem tiek uzticēti. Ja attiecīgā 
komiteja nespēj panākt vienošanos par 
abiem minētajiem punktiem, tās 
priekšsēdētājs abus lēmumus nodod 
aizklātai balsošanai. Komiteju 
novērtējuma paziņojumus dara zināmus 
atklātībai un izklāsta Priekšsēdētāju 
konferences un Komiteju priekšsēdētāju 
konferences apvienotajā sanāksmē, kas 
notiek aiz slēgtām durvīm. Ja sanāksmē 
nenolemj pieprasīt papildu informāciju, 
pēc viedokļu apmaiņas Priekšsēdētāju 
konference un Komiteju priekšsēdētāju 
konference pasludina uzklausīšanas par 
pabeigtām.
Izvēlētais Komisijas priekšsēdētājs 
Parlamenta sēdē, kurā uzaicina piedalīties 
visu Padomi, iepazīstina ar visu komisāra 
amata kandidātu kolēģiju un viņu 
programmu. Pēc šīs iepazīstināšanas seko 
debates. Lai noslēgtu debates, jebkura 
politiskā grupa vai vismaz četrdesmit 
Parlamenta deputāti var iesniegt 
rezolūcijas priekšlikumu. Piemēro 
Reglamenta 103. panta 3., 4. un 
5. punktu. Pēc balsošanas par rezolūcijas 
priekšlikumu Parlaments balso par to, vai 
dot piekrišanu izvēlētā Komisijas 
priekšsēdētāja un komisāra amata 
kandidātu kā vienotas kolēģijas iecelšanai 
amatā. Parlaments pieņem lēmumu ar 
balsu vairākumu, balsojot pēc saraksta. 
Tas var atlikt balsošanu līdz nākamajai 
sēdei.
2. Ja Komisijas pilnvaru laikā mainās tās 
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sastāvs vai notiek būtisks komisāru 
atbildības jomu pārdalījums, piemēro 
šādu kārtību:
a) ja ir jāaizpilda vakance komisāra 
atkāpšanās no amata, piespiedu demisijas 
vai nāves dēļ, Parlaments nekavējoties 
aicina attiecīgo komisāra amata 
kandidātu piedalīties uzklausīšanā 
saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, 
kuri izklāstīti 1. punktā;
b) pievienojoties jaunai dalībvalstij, 
Parlaments aicina tās izvirzīto komisāra 
amata kandidātu piedalīties uzklausīšanā 
saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, 
kuri izklāstīti 1. punktā;
c) ja ir būtiskas izmaiņas komisāru 
atbildības jomu sadalījumā, tos 
komisārus, kurus skar šīs izmaiņas, pirms 
jauno amata pienākumu pildīšanas 
uzsākšanas aicina uz uzklausīšanu 
attiecīgajās komitejās.
Atkāpjoties no 1. punkta c) apakšpunkta 
trešajā daļā noteiktās procedūras, 
gadījumos, kad balsošana plenārsēdē 
attiecas tikai uz viena komisāra iecelšanu, 
tā notiek aizklāti.

(Šajā grozījumā daļēji pārņemts teksts no Eiropas Parlamenta rezolūcijas par pamatnostādnēm 
Eiropas Komisijas apstiprināšanai, OV C 285 E, 22.11.2006., 137. lpp.)
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra lēmums par grozījuma izdarīšanu Eiropas 
Parlamenta Reglamenta 23. pantā par priekšsēdētāju konferences sastāvu
(2007/2066(REG)) — Georgios Papastamkos ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozījuma priekšlikumu B6-0039/2007,

– ņemot vērā Reglamenta 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0355/2007),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minēto grozījumu;

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1

23. panta 2. punkts

2. Pie politiskajām grupām nepiederošie 
deputāti nosūta divus savus pārstāvjus uz 
Priekšsēdētāju konferences sanāksmēm, 
kurās viņi piedalās bez balsstiesībām.

2. Pie politiskajām grupām nepiederošie 
deputāti nosūta vienu savu pārstāvi uz 
Priekšsēdētāju konferences sanāksmēm, 
kurās viņš piedalās bez balsstiesībām.
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Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. oktobra lēmums par grozījumu Eiropas Parlamenta 
Reglamenta 173. pantā un 173.a panta iekļaušanu par stenogrammu un debašu 
audiovizuāliem ierakstiem (2007/2137(REG)) — Richard Corbett ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā priekšsēdētāja 2007. gada 12. aprīļa vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0354/2007),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minēto grozījumu;

2. atgādina, ka šis grozījums stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 2, 7 un 8
173. pants

Stenogramma Stenogramma
1. Katras sēdes debašu stenogrammu raksta 
visās oficiālajās valodās.

1. Katras sēdes debašu stenogrammu raksta 
visās oficiālajās valodās.

2. Runātāji nosūta savu runu tekstus uz 
sekretariātu ne vēlāk kā nākamajā dienā 
pēc to saņemšanas.

2. Runātāji nedēļas laikā nosūta savu runu 
tekstus ar labojumiem uz sekretariātu. 

3. Stenogrammu publicē kā pielikumu 
„Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

3. Stenogrammu publicē kā pielikumu 
„Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

4. Deputāti var pieprasīt steidzami pārtulkot 
stenogrammas izrakstus.

Grozījums Nr. 3, 6 un 9
173.a pants (jauns)

173.a pants
Debašu audiovizuālie ieraksti

Audiovizuālos ierakstus kopā ar skaņas 
celiņu no visām tulku kabīnēm sagatavo 
tūlīt pēc sēdes un ievieto internetā. 
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. oktobra likumdošanas rezolūcija par jauna 202.a panta, 
kas attiecas uz Parlamenta izmantotajiem Eiropas Savienības simboliem, iekļaušanu Eiropas 
Parlamenta Reglamentā (2007/2240(REG)) — Carlos Carnero González ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2007. gada 11. jūlija rezolūciju par Starpvaldību konferences sasaukšanu1, jo īpaši 
tās 23. punktu, 

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2007. gada 12. septembra vēstuli,

– ņemot vērā simbolu nozīmi pilsoņu tuvināšanā Eiropas Savienībai un Eiropas identitātes 
veidošanā, kas papildina dalībvalstu nacionālās identitātes, 

– ņemot vērā, ka šos simbolus visas Eiropas Savienības iestādes ir izmantojušas jau vairāk nekā 
30 gadus un ka tos 1985. gadā oficiāli pieņēma Eiropadome2,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0347/2007),

1. nolemj Parlamenta Reglamentā izdarīt turpmāk minēto grozījumu;

2. nolemj, ka grozījums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc pieņemšanas;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Parlamenta Reglaments
XIII sadaļa – „Dažādi noteikumi” – 202.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

202.a pants
Eiropas Savienības simboli

1. Parlaments atzīst un atbalsta šādus 
Eiropas Savienības simbolus:
– karogu — divpadsmit zeltainu zvaigžņu 
apli uz zila pamata;
– himnu, kuras  pamatā ir “Oda priekam” 
no Ludviga van Bēthovena Devītās 
simfonijas;
– devīzi „Vienota dažādībā”.
2. Parlaments 9. maijā svin Eiropas 

                                               
1 OV C 175 E, 10.7.2008., 347. lpp.
2 Milānas 1985. gada 28. un 29. jūnija Eiropadome.
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dienu.
3. Karogu izkar visās Parlamenta telpās 
un oficiālos gadījumos. Karogu izmanto 
visās Parlamenta sanāksmju telpās.
4. Himnu atskaņo katras Parlamenta 
sesijas atklāšanā un citās svinīgās sēdēs, 
jo īpaši, lai sveiktu valsts vai valdības 
vadītājus, vai pēc paplašināšanās sveicot 
deputātus no jaunajām dalībvalstīm.
5. Devīzi atveido uz Parlamenta 
oficiālajiem dokumentiem.
6. Prezidijs izskata turpmāku simbolu 
lietošanu Parlamentā. Prezidijs nosaka 
sīki izstrādātus noteikumus šā panta 
īstenošanai.
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
81. panta par īstenošanas pasākumiem grozīšanu (2008/2027(REG)) — Monica Frassoni 
ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2008. gada 27. marta vēstuli par iestāžu nolīgumu, ko 
Priekšsēdētāju konference apstiprināja 2007. gada 12. decembrī,

– ņemot vērā Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu un Komisiju par procedūrām, lai 
īstenotu Padomes Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību, un kas grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK1, 

– ņemot vērā Reglamenta 120. panta 2. punktu, 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0108/2008),

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minēto grozījumu;

2. norāda, ka šis grozījums stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai zināšanai.

Grozījums Nr. 1

Reglaments
81. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad 
pasākumu projekts ir iesniegts 
Parlamentam visās oficiālajās valodās;

a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad 
pasākumu projekts ir iesniegts 
Parlamentam visās oficiālajās valodās. Ja 
piemēro īsāku termiņu (5.a panta 
5. punkta b) apakšpunkts Padomes 
Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību) un steidzamos 
gadījumos (Padomes 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
6. punkts), ja vien atbildīgās komitejas 
priekšsēdētājs neiebilst, kontroles laiku 
sāk skaitīt no dienas, kad Parlaments ir 
saņēmis īstenošanas pasākumu galīgo 
projektu valodu versijās, kas iesniegtas tās 
komitejas locekļiem, kura izveidota 
saskaņā ar Lēmumu 1999/468/EK. Šādā 

                                               
1 Pieņemtie teksti, 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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gadījumā 138. pantu nepiemēro;
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. jūlija lēmums par Parlamenta Reglamenta grozīšana, 
ņemot vērā Parlamentārās reformas darba grupas ierosinājumus attiecībā uz darbu 
plenārsēdēs un patstāvīgajiem ziņojumiem (2007/2272(REG)) — Richard Corbett ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 25. oktobra un 12. decembra lēmumu,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2007. gada 15. novembra un 2008. gada 31. janvāra vēstuli,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferencei 2007. gada 6. septembrī iesniegto Parlamentārās 
reformas darba grupas Pirmo starpposma ziņojumu par plenārsēdēm un pasākumu kalendāru 
un tajā izklāstītos secinājumus par pastāvīgajiem ziņojumiem,

– ņemot vērā EK līguma 199. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0197/2008),

1. nolemj Reglamentā izdarīt turpmāk minētos grozījumus;

2. norāda, ka šie grozījumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā, izņemot jaunā 
IIa pielikuma 2. un 3. punkta grozījumus, kas stāsies spēkā Parlamenta tā pilnvaru laika 
pirmajā dienā, kurš sāksies 2009. gada jūlijā; norāda, ka 45. panta 1.a punktu piemēro arī 
ziņojumiem, kuru sagatavošanai atļauja saņemta pirms šā noteikuma stāšanās spēkā;

3. nolemj, ka grozījums Nr. 5, kas attiecas uz 39. panta 2. punktu un ir iekļauts 2007. gada 
13. novembra lēmumā1 par Parlamenta Reglamenta grozījumiem atbilstīgi Deputātu 
nolikumam, stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

4. nolemj, saskaņā ar Reglamenta 204. panta c) apakšpunktu, kā Reglamenta pielikumu publicēt 
Priekšsēdētāju konferences lēmumu par procedūru un praksi attiecībā uz pilnvarojumu 
sagatavot patstāvīgos ziņojumus, kas grozīts ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 
12. decembra un 2008. gada 14. februāra lēmumu; uzdod ģenerālsekretāram atjaunināt šo 
pielikumu atbilstīgi turpmākajiem Priekšsēdētāju konferences lēmumiem šajā jomā;

5. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai zināšanai.

Grozījums Nr. 1

Parlamenta Reglaments
38.a pants (jauns)

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0500.
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Spēkā esošais teksts Grozījums

38.a pants
Līgumos Parlamentam piešķirtās 

iniciatīvas tiesības
Ja Līgumos Parlamentam ir piešķirtas 
iniciatīvas tiesības, atbildīgā komiteja var 
pieņemt lēmumu sagatavot patstāvīgu 
ziņojumu.
Šajā ziņojumā ir iekļauts: 
a) rezolūcijas priekšlikums,
b) vajadzības gadījumā lēmuma vai 
priekšlikuma projekts,
c) paskaidrojums, kurā, ja vajadzīgs, 
ietver finanšu pārskatu.
Ja pirms tiesību akta pieņemšanas 
Parlamentā ir vajadzīgs Padomes 
apstiprinājums vai piekrišana un 
Komisijas atzinums vai piekrišana, 
Parlaments pēc balsošanas par tiesību 
akta priekšlikumu un pamatojoties uz 
referenta ierosinājumu, var pieņemt 
lēmumu, ka balsošanu par rezolūcijas 
priekšlikumu atliek, līdz Padome vai 
Komisija būs paziņojušas savu nostāju.

Grozījums Nr. 2

Parlamenta Reglaments
45. pants – 1.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a Rezolūcijas priekšlikumi, kas iekļauti 
patstāvīgajos ziņojumos, Parlamentam 
jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta 
procedūru, kas noteikta 131.a pantā. Šādu 
rezolūciju priekšlikumu grozījumus 
nepieņem izskatīšanai plenārsēdē, ja vien 
tos nav iesniedzis referents, lai ņemtu vērā 
jaunu informāciju, taču var iesniegt 
alternatīvus rezolūcijas priekšlikumus 
saskaņā ar 151. panta 4. punktu. Šo 
punktu nepiemēro, ja ziņojuma temats 
plenārsēdes debatēs ir iekļaujams kā 



DV\779820LV.doc 325/358 PE423.766

LV

galvenais, ja ziņojums ir sagatavots 
saskaņā ar 38.a vai 39. pantā minētajām 
iniciatīvas tiesībām vai to var uzskatīt par 
stratēģisku saskaņā ar Priekšsēdētāju 
konferences noteiktajiem kritērijiem1. 
______________
1Sk. attiecīgo Priekšsēdētāju konferences lēmumu, 
kas pievienots Reglamentam kā … pielikums.

Grozījums Nr. 3

Parlamenta Reglaments
45. pants – 2. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Šī panta noteikumi pēc analoģijas 
attiecas arī uz gadījumiem, kad Līgumi 
piešķir iniciatīvas tiesības Parlamentam. 

2. Ja uz ziņojuma tematu attiecas 
38.a pantā minētās iniciatīvas tiesības, 
atļauju var nedot tikai tad, ja nav izpildīti 
Līgumos paredzētie nosacījumi.

Grozījums Nr. 4

Parlamenta Reglaments
45. pants – 2. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Šādos gadījumos Priekšsēdētāju 
konference pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā.

2.a Gadījumos, kas minēti 38.a pantā un 
39. pantā, Priekšsēdētāju konference 
pieņem lēmumu divu mēnešu laikā.

Grozījums Nr. 5

Parlamenta Reglaments
110. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ikviens deputāts var uzdot Padomei vai 
Komisijai jautājumus, uz kuriem jāatbild 
rakstiski. Par jautājuma saturu ir atbildīgs 
tā iesniedzējs.

1. Ikviens deputāts saskaņā ar 
pamatnostādnēm1 var uzdot Padomei vai 
Komisijai jautājumus, uz kuriem jāatbild 
rakstiski. Par jautājuma saturu ir atbildīgs 
tā iesniedzējs.

______________
1Sk. IIa pielikumu.



PE423.766 326/358 DV\779820LV.doc

LV

Grozījums Nr. 6

Parlamenta Reglaments
110. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Jautājumus iesniedz rakstiski Parlamenta 
priekšsēdētājam, kurš tos nosūta 
attiecīgajai iestādei. 

2. Jautājumus iesniedz rakstiski Parlamenta 
priekšsēdētājam, kurš tos nosūta 
attiecīgajai iestādei. Ja ir šaubas par 
jautājuma pieņemamību, lēmumu pieņem 
priekšsēdētājs. Viņa lēmumu dara zināmu 
jautājuma iesniedzējam.

Grozījums Nr. 7

Parlamenta Reglaments
111. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ikviens deputāts var uzdot Eiropas 
Centrālajai bankai jautājumus, uz kuriem 
jāatbild rakstiski. 

1. Ikviens deputāts saskaņā ar 
pamatnostādnēm1 var uzdot Eiropas 
Centrālajai bankai jautājumus, uz kuriem 
jāatbild rakstiski. 
______________
1Sk. IIa pielikumu.

Grozījums Nr. 8

Parlamenta Reglaments
131.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

131.a pants
Īss izklāsts

Pēc referenta pieprasījuma vai 
Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma 
Parlaments var arī nolemt, ka tematu, par 
kuru nav vajadzīgas plašas debates, var 
izskatīt, referentam plenārsēdē sniedzot 
īsu izklāstu. Tādā gadījumā Komisijai ir 
iespēja izteikties un katram deputātam ir 
tiesības paust savu viedokli, iesniedzot 
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papildu rakstisku deklarāciju saskaņā ar 
142. panta 7. punktu.

Grozījums Nr. 9

Parlamenta Reglaments
142. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Komisijai un Padomei dod vārdu debatēs 
par ziņojumu uzreiz pēc tam, kad referents 
to ir nolasījis. Tomēr, ja notiek debates par 
Komisijas priekšlikumu, Parlamenta 
priekšsēdētājs aicina Komisijas pārstāvi 
vispirms ar to īsumā iepazīstināt, un, ja 
debates attiecas uz Padomes iesniegto 
tekstu, Parlamenta priekšsēdētājs var 
aicināt Padomi izteikties vispirms; šādos 
gadījumos referents uzstājas pēc tam.
Padome un Komisija var izteikties vēlreiz, 
it īpaši, lai atbildētu uz deputātu 
paziņojumiem.

5. Komisijai un Padomei dod vārdu debatēs 
par ziņojumu uzreiz pēc tam, kad referents 
to ir nolasījis. Komisija, Padome un 
referents var izteikties vēlreiz, it īpaši, lai 
atbildētu uz deputātu paziņojumiem.

Grozījums Nr. 10

Parlamenta Reglaments
151. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Politiskā grupa var iesniegt rezolūcijas 
priekšlikumu ar mērķi aizstāt nenormatīvas 
rezolūcijas projektu, kas ir ietverts 
komitejas ziņojumā.

4. Politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti 
var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu ar 
mērķi aizstāt nenormatīvas rezolūcijas 
projektu, kas ir ietverts komitejas 
ziņojumā.

Šādā gadījumā politiskā grupa nevar 
iesniegt grozījumus atbildīgās komitejas 
iesniegtajam rezolūcijas projektam. 
Politiskās grupas iesniegtais rezolūcijas 
priekšlikums nedrīkst būt garāks par 
atbildīgās komitejas iesniegto 
priekšlikumu. To bez grozījumiem iesniedz 
Parlamentam apstiprināšanai vienā 
balsojumā.

Šādā gadījumā politiskā grupa vai 
attiecīgie deputāti nevar iesniegt 
grozījumus atbildīgās komitejas 
iesniegtajam rezolūcijas projektam. 
Alternatīvais rezolūcijas priekšlikums 
nedrīkst būt garāks par atbildīgās komitejas 
iesniegto priekšlikumu. To bez 
grozījumiem iesniedz Parlamentam 
apstiprināšanai vienā balsojumā.

Pēc analoģijas piemēro 103. panta 
4. punktu.
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Grozījums Nr. 11

Parlamenta Reglaments
IIa pielikums (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

IIa PIELIKUMS
Pamatnostādnes par jautājumiem, uz 

kuriem jāsniedz rakstiskas atbildes 
saskaņā ar 110. un 111. pantu

1. Jautājumi, uz kuriem jāsniedz 
rakstiskas atbildes,
– ir saistīti ar attiecīgās iestādes 
kompetenci un atbildības jomu, kā arī ir 
vispārējās interesēs;
– ir kodolīgi un saprotami;
– nav aizvainojoši;
– neattiecas uz pilnīgi privātu tematu.
2. Ja jautājums neatbilst šīm 
pamatnostādnēm, sekretariāts jautājuma 
iesniedzējam iesaka, kā jautājumu varētu 
izteikt, lai tas būtu pieņemams.
3. Ja tieši tāds pats vai līdzīgs jautājums 
sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir 
uzdots un uz to ir saņemta atbilde, 
sekretariāts iepriekšējā jautājuma un 
atbildes kopiju pārsūta jautājuma 
iesniedzējam. Jautājumu attiecīgajai 
iestādei var nosūtīt atkārtoti tikai tad, ja 
jautājuma iesniedzējs atklāj jaunus 
būtiskus faktus vai cenšas saņemt vairāk 
informācijas.
4. Ja jautājums attiecas uz faktisko vai 
statistisko informāciju, kas jau ir 
pieejama Parlamenta bibliotēkā, 
bibliotēka to dara zināmu deputātam, kurš 
jautājumu var atsaukt.
5. Uz jautājumiem par saistītiem tematiem 
var sniegt kopēju atbildi.
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Reglamenta 162. panta 2. punkta interpretēšana (2005/2103(REG)) — Maryline Reynaud
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Reglamenta interpretācija/grozīšana ar mērķi atvieglot kompetences jautājumu risināšanu, 
it īpaši ar likumdošanu nesaistītajos procesos (2005/2239(REG)) — Ingo Friedrich
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Reglamenta 166. panta interpretācija (2006/2139(REG)) — Jo Leinen
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Reglamenta 116. panta par rakstiskām deklarācijām interpretācija (2007/2170(REG)) —
Richard Corbett
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 24. septembra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
121. panta (Prasības iesniegšana Eiropas Kopienu Tiesā) grozīšanu (2007/2266(REG)) —
Costas Botopoulos ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas priekšsēdētāja 2007. gada 26. septembra vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0324/2008),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minēto grozījumu;

2. atgādina, ka šis grozījums stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Reglaments
121. pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a Parlamenta priekšsēdētājs pēc 
apspriešanās ar atbildīgo komiteju 
Parlamenta vārdā iesniedz apsvērumus 
vai iestājas tiesu lietā.
Ja priekšsēdētājs paredz nepievienoties 
atbildīgās komitejas ieteikumam, viņš par 
to attiecīgi informē atbildīgo komiteju un 
nodod jautājumu izskatīšanai 
Priekšsēdētāju konferencē, minot šā 
lēmuma iemeslus.
Ja Priekšsēdētāju konference uzskata, ka 
Parlamentam izņēmuma kārtā nav 
jāiesniedz apsvērumi vai jāiestājas Tiesas 
lietā, kas attiecas uz Parlamenta pieņemtā 
tiesību akta likumīgumu, jautājumu 
nekavējoties nodod izskatīšanai 
plenārsēdē.
Steidzamos gadījumos priekšsēdētājs var 
veikt piesardzības pasākumus, lai ievērotu 
attiecīgās tiesas noteiktos termiņus. Šādos 
gadījumos laicīgi īsteno šajā punktā 
paredzēto procedūru.
Interpretācija:
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Reglaments neliedz atbildīgajai komitejai lemt par 
atbilstīgiem procedūras pasākumiem, lai 
steidzamos gadījumos tās ieteikums tiktu iesniegts 
laicīgi.
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 31. janvāra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
19. panta par Parlamenta priekšsēdētāja pienākumiem interpretāciju (2008/2016(REG)) —
Jo Leinen ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 2008. gada 24. janvāra vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. pantu,

1. pieņem šādu turpmāk izklāstītu Reglamenta 19. panta interpretāciju:

„Reglamenta 19. panta 1. punktu var interpretēt tā, ka ar šo pantu piešķirtās pilnvaras ietver 
aizlieguma tiesības iesniegt pārmērīgi daudz priekšlikumu, piemēram, attiecībā uz Reglamenta 
neievērošanu, uz darba kārtību, balsojuma skaidrojumiem, kā arī pārmērīgas un nepamatotas 
prasības izmantot atsevišķu balsošanu, balsošanu pa daļām vai balsošanu pēc saraksta, ja 
priekšsēdētājs uzskata, ka šo priekšlikumu mērķis ir apzināti traucēt Parlamenta darbu vai 
ierobežot citu deputātu tiesības”.

2. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.
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Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
182. panta interpretāciju par apakškomiteju priekšsēdētāju iesaistīšanu (2008/2075(REG)) 
— Mauro Zani ziņojums

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 2008. gada 22. jūlija vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. pantu,

1. pieņem šādu turpmāk izklāstītu Reglamenta 182. panta interpretāciju:

„Reglamenta 182. panta 1. punkts neliedz galvenās komitejas priekšsēdētājam iesaistīt 
apakškomiteju priekšsēdētājus prezidija darbā vai ļaut apakškomiteju priekšsēdētājiem vadīt 
debates par jautājumiem, ar kuriem īpaši nodarbojas attiecīgā apakškomiteja — 182. panta 
1. punkts to tiešām atļauj, ja vien šī procedūra pilnībā ir iesniegta prezidijam izskatīšanai 
un tai ir saņemta prezidija piekrišana.”;

2. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un 
Komisijai.
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Reglamenta 179. panta interpretācija (2008/2076(REG)) — Jo Leinen
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Eiropas Parlamenta 2009. gada 19. februāra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 
47. panta un 149. panta 4. punkta par komiteju iesaistīšanu un kvoruma konstatēšanu 
interpretāciju (2008/2327(REG)) — Jo Leinen ziņojums

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 2009. gada 27. janvāra un 
2009. gada 13. februāra vēstules,

– ņemot vērā Reglamenta 201. pantu,

1. pieņem šādu turpmāk izklāstītu Reglamenta 47. panta interpretāciju:

„Komiteju iesaistīšanu, kas noteikta saskaņā ar Reglamenta 47. pantu un ko izmanto 
starptautiska nolīguma kontrolei atbilstīgi Reglamenta 83. pantam, nevar piemērot Reglamenta 
75. pantā paredzētajai piekrišanas procedūrai.”

2. pieņem šādu turpmāk izklāstītu Reglamenta 149. panta 4. punkta interpretāciju:

„Deputātiem, kas iesnieguši pieprasījumu konstatēt kvorumu, ir jāatrodas sēžu zālē tajā brīdī, 
kad šis pieprasījums tiek izteikts.”

3. uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.
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ANNEX 2 : Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Bruxelles Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368

Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170

Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938

Brussels Ordinary 06-07/10 PE 414.311

Strasbourg Extraordinary 20/10 PE 415.131

Brussels Ordinary 03-04/11 PE 416.604

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 416.642

Brussels Ordinary 01-02/12 PE 416.649
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2009

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees 

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union's information and communication stratety Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Béres - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)
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The future of the European Union's own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)

Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of "soft law" instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Président 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs in the 
course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO's participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that 
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO's
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08
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The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
european perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How 'European' are European Parliament elections
Recent trends in european nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.

programme

Contributions Altiero Spinelli - fédéraliste européen
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their 'shadows', of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project 'European political foundations', the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialog with European organizations' of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers' Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

AUDITION SUR LE SERVICE EUROPEEN D'ACTION EXTERIEURE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
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topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.

programme

Contributions List of guest speakers

AUDITION DE LA SOCIETE CIVILE SUR LE PROJET DE TRAITE ETABLISSANT
UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
“Green Nine” organizations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communauties
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


