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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta prerogatīvu aizsardzību dalībvalstu tiesās
(2007/2205(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas 
atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā Eiropas Parlaments ir galvenā starptautiskā likumdošanas iestāde Eiropā, taču tam
nav juridiskas personas statusa, un tā kā tādēļ ar tā īpašo raksturu saistītās problēmas bieži 
rada šķēršļus tā prerogatīvu aizsardzībai;

B. tā kā Eiropas Parlamentam šajā sakarā pieejamas vairākas pārsūdzības iespējas, kas 
paredzētas Līgumā un garantē tā prerogatīvu aizsardzību attiecībā pret citām Kopienas 
iestādēm, piemēram, vēršanās tiesā par bezdarbību (EK līguma 232. pants) vai Kopienu 
aktu anulēšanas procedūra (EK līguma 230. pants);

C. tā kā Eiropas Parlamentam tomēr nav tiešu prerogatīvu aizsardzības instrumentu arī 
dalībvalstu tiesās, it īpaši gadījumos, kad dalībvalsts tiesas spriedums ir pretējs tā 
prerogatīvām un Parlaments nevar nedz piedalīties dalībvalsts tiesas procesā, nedz tieši 
vērsties Eiropas Kopienu Tiesā, lai aizstāvētu savus lēmumus;

D. tā kā Eiropas Parlaments nevar arī kā pēdējo iespēju uzsākt pārkāpuma procedūru (EK 
līguma 226. pants) pret dalībvalsti, jo šādas tiesības ir vienīgi Komisijai;

E. tā kā piemērotu instrumentu trūkums savu lēmumu aizsardzībai var radīt šķērsli normālai 
Eiropas Parlamenta darbībai kopumā un it īpaši tā deputātu darbībai;

F. tā kā lojālas sadarbības starp Eiropas Savienības iestādēm un labas pārvaldības principi 
prasa, lai Kopienas iestāžu darbību vadītu pārskatāmības un saprotamības kritēriji tā, lai 
būtu skaidri noteiktas rīcības vai nerīkošanās iemesli;

G. tā kā, lai novērstu iepriekš minētās problēmas, būtu jāpastiprina pasākumi, kas ļauj 
aizstāvēt Parlamenta prerogatīvas, turklāt nevis mainot EK līgumu, bet gan ņemot vērā 
dalībvalstu parlamentu pieredzi, meklējot pārsūdzības iespējas, kas būtu piemērotas
Eiropas Parlamenta īpašajām vajadzībām;

H. tā kā pētījuma, kas šajā nolūkā veikts daudzās dalībvalstīs, rezultāti skaidri parāda, ka 
lielākā daļa valstu tiesību sistēmu sniedz valsts parlamentam pārsūdzības tiesības, kas 
paredzētas, lai aizsargātu ne vien visas Asamblejas, bet arī katra tās locekļa aizsardzību;

I. tā kā dalībvalstīm ir jāievēro „atklātas un lojālas sadarbības” princips, kas ierakstīts 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 10. pantā, un tā kā atbilstoši Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūrai dalībvalstīm ir „jāparedz pārsūdzības un procedūru sistēma, kas nodrošinātu 
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tiesību uz efektīvu tiesisko aizsardzību ievērošanu”1;

J. tā kā Eiropas Parlamentam būtu jāpiešķir tādi paši vai vismaz analogi līdzekļi tā 
prerogatīvu aizsardzībai pret tiesu varu neatkarīgi no tā, vai to pārstāv Eiropas Kopienu 
Tiesa vai dalībvalstu tiesas, kā tie aizsardzības instrumenti, kas dalībvalstu tiesību 
sistēmās paredzēti to parlamentiem,

1. aicina Komisiju ņemt vērā iespējamos Eiropas Parlamenta lūgumus uzsākt pārkāpuma 
procedūru pret dalībvalsti, kas apsūdzēta par kādas Parlamenta prerogatīvas pārkāpumu, 
un aicina tam sniegt ar atbildīgā komisāra vai Juridiskā dienesta ģenerāldirektora 
palīdzību iespējamā šajā sakarā pieņemtā lēmuma iemeslus, it īpaši gadījumos, kad tā 
nerīkojas;

2. iesaka mainīt Tiesas statūtus, lai garantētu Eiropas Parlamentam tiesības sniegt savus 
apsvērumus Tiesā visos gadījumos, kad tā prerogatīvas ir tieši vai netieši apšaubītas, lai 
Eiropas Parlamenta, ja tas oficiāli nepiedalās procesā, iejaukšanās nebūtu atkarīga no 
Tiesas diskrecionārās varas, kā tas šobrīd paredzēts tās statūtu 24. panta otrajā daļā;

3. uzstāj, lai tiesiskais modelis, kas paredzēts EK līguma 300. panta 6. punktā, tiktu 
attiecināts uz visiem gadījumiem, kad tiek nopietni apdraudētas Eiropas Parlamenta 
prerogatīvas, lai tas varētu lūgt Eiropas Kopienu Tiesu spriest par valsts tiesību akta 
atbilstību Kopienu primārajām tiesībām, nepārkāpjot Komisijas ekskluzīvās tiesības 
uzsākt vai neuzsākt pārkāpuma procedūru pret valsti, kas, iespējams, veikusi pārkāpumu;

4. iesaka grozīt Reglamenta 19. pantu tā, lai Juridiskās komitejas priekšsēdētājam būtu
īpašas pilnvaras pārstāvēt Parlamentāro asambleju visos tiesas procesos, kuros ir runa par 
tā prerogatīvām;

5. uzskata, ka jāveicina sadarbība starp Eiropas Parlamentu un valstu tiesām, kas jau ļauj 
paredzēt labus rezultātus, dažās dalībvalstīs attīstot procesuālo praksi, kura Parlamentam
ļauj piedalīties tiesas procesos, kas uzsākti valstu tiesās un skar tā prerogatīvas;

6. aicina Komisiju veikt pētījumu par tiesību aktu, kuri saistīti ar Parlamenta prerogatīvu 
procesuālajiem aspektiem, pieņemšanu, ciktāl tie nepieciešami garantē noteikumu, kas 
atzīst dažas Parlamenta prerogatīvas, pilnīgu efektivitāti2;

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

                                               
1 2002. gada spriedums lietā C-50/00 P Unión de Pequenos Agricultores/Padome (Recueil, I-6677. lpp.).
2 Sal. 2005. gada spriedums lietā C-176/2003 Komisija/Padome (Krājums, I-7879. lpp.): šajā lietā Tiesa uzskata, 
ka pastāv „netieša” Kopienas likumdevēja kompetence pieņemt krimināltiesību pasākumus vides aizsardzības 
jomā, kas ir tās kompetencē.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments nespēj efektīvi aizstāvēt, kā tas pagātnē bieži noticis, prerogatīvas, kuras 
tam īpaši paredz līgumi un pat Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Līdz ar to tiesības un vara, kas tam 
piešķirtas Kopienu līmenī un vispārīgi Eiropas līmenī, var palikt tikai tukši vārdi, ja nepastāv 
patiesa aizsardzība. Tādēļ ir svarīgi, balstoties uz spēkā esošajiem līgumiem, meklēt un attīstīt
līdzekļus, kuri ļauj Parlamentam patiesi aizsargāt savas prerogatīvas, kas garantē šīs iestādes
neatkarību un labu darbību.

Teorētiski viens no instrumentiem, kurus Eiropas Parlaments var izmantot, kad tiek 
apdraudētas tā prerogatīvas, ir vērsties tiesā par bezdarbību EK līguma 227. panta nozīmē.

Ja tiek pārkāptas Eiropas Parlamenta tiesības, ko tam garantē Kopienu tiesības, tas var lūgt 
Komisiju uzsākt pārkāpuma procedūru EK līguma 226. panta nozīmē. Tomēr šis noteikums 
praksē nespēj garantēt Parlamenta prerogatīvu vispārēju aizsardzību, jo procedūras uzsākšana 
ir atkarīga no Komisijas diskrecionārās varas.
Ja Komisija nolemj nesākt rīkoties, ir likumīgi, ņemot vērā tādus principus kā pārskatāmība 
un sadarbība starp iestādēm, prasīt, lai tiktu atklāti iemesli, kas motivējuši šādu izvēli. Ja 
Eiropas Parlamentam nav tiesību pieprasīt, lai Komisija rīkotos, tam ir vismaz tiesības zināt 
iemeslus, kādēļ tā nolēmusi nerīkoties, lai spētu novērtēt, vai Komisija atbilstoši izmantojusi 
savu diskrecionāro varu, un saprast iemeslus, kas motivējuši šo izvēli.

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta pārstāvību tiesu procesos būtu oficiāli jāpiešķir patiess
pilnvarojums Juridiskās komitejas priekšsēdētājam kā Asamblejas pārstāvim piedalīties 
procesos, kas uzsākti tiesās, ja tie skar Eiropas Parlamenta prerogatīvas. Šajā nolūkā būtu 
vēlams grozīt Parlamenta Reglamenta 19. pantu, lai īpaši pilnvarotu Juridiskās komitejas
priekšsēdētāju pārstāvēt Asambleju visos tiesas procesos, kuros ir runa par Eiropas 
Parlamenta prerogatīvām.

It īpaši attiecībā uz piedalīšanos procesos, kas uzsākti Eiropas Kopienu Tiesā, Tiesas statūtu 
23. pantā paredzēts, ka Parlamentam ir tiesības iesniegt apsvērumus prejudiciālas tiesvedības 
gadījumos, kuru objekts ir koplēmuma procedūrā pieņemto aktu spēkā esība vai interpretācija. 
Tomēr, ņemot vērā to, ka Eiropas Parlamenta Reglaments nav šo aktu daļa, tas vēlas, lai Tiesa 
sekmētu Eiropas Parlamenta dalību, ja tiek apstrīdētas tā prerogatīvas, balstoties uz Tiesas 
statūtu 24. panta 2. daļas noteikumiem, kuriem atbilstoši: „Tiesa var arī lūgt, lai dalībvalstis 
un iestādes, kas nav puses attiecīgajā lietā, dara zināmu visu informāciju, ko Tiesa atzīst par 
vajadzīgu tiesvedības sakarā.”
Tomēr šie statūti būtu jāgroza tā, lai Eiropas Parlamentam piešķirtās tiesības iesniegt savus 
apsvērumus attiektos uz visiem gadījumiem, kad runa tieši vai netieši ir par Parlamenta 
prerogatīvām.

Teritorijas, kurās spēcīgi jūtama Eiropas Parlamenta stingras klātbūtnes nepieciešamība, bez 
šaubām, ir valstu tiesas. Tiešai Eiropas Parlamenta dalībai procesos, kas uzsākti valstu tiesās, 
ja runa ir par tā prerogatīvām, būtu vairākas priekšrocības. Patiesībā tā ļautu ierobežot
pārkāpuma procedūru vai prejudiciālu procedūru uzsākšanu, iegūt lielāku efektivitāti no 
procesuālā viedokļa un, visbeidzot, novērst diskrimināciju starp valstu un Eiropas 
parlamentāriešiem.
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Īpaši svarīgi ir veicināt sadarbības politiku starp Eiropas Parlamentu un valstu tiesām. Šajā 
sakarā laba prakse jau ir iedibināta ar dažu dalībvalstu tiesu iestādēm. Mērķis ir pielietot šo 
praksi un to lietderīgi izmantot arī dalībvalstīs, kuras vēl joprojām nav izrādījušas tādu pašu 
interesi par šo jautājumu.

Tādēļ var būt noderīgi pievērst uzmanību Līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas 
Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, pievienotā 2. protokola par 
subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 8. pantam, kuram 
atbilstoši: „Eiropas Savienības [Kopienu] Tiesas kompetencē ir izlemt lietas, kas attiecas uz 
subsidiaritātes principa pārkāpumu kādā Eiropas leģislatīvajā aktā un ko dalībvalstis
ierosinājušas saskaņā ar Konstitūcijas III-365. pantā paredzētajiem noteikumiem, vai ko 
dalībvalstis sava valsts parlamenta vai tā palātas vārdā nodevušas Eiropas Savienības 
[Kopienu] Tiesai saskaņā ar savu tiesību sistēmu.”

Ja Kopienu tiesību sistēma atzīst valstu parlamentu tiesības vērsties Tiesā subsidiaritātes 
principa pārkāpuma gadījumā, būtu neloģiski neatzīt Eiropas Parlamenta tiesības vērsties tiesā 
vai katrā ziņā piedalīties procesos, kas uzsākti valstu tiesās un attiecas uz tā prerogatīvām. Ja 
valstu tiesību sistēmas neatzīst šādas Eiropas Parlamenta tiesības, varētu pamatoti šaubīties 
par „atklātas un lojālas sadarbības principa”, kas ierakstīts Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 10. pantā, efektīvu piemērošanu.

Turklāt, ņemot vērā Tiesas judikatūru, kas atzīst netiešu kompetenci attiecībā uz 
likumdošanas noteikumiem, kuri vajadzīgi, lai garantētu noteikumu, kas izveidoti nozarē, 
kurā likumdevējs ir kompetents, pilnīgu efektivitāti (piemēram, krimināltiesību sistēmas 
pasākumu pieņemšana vides aizsardzības noteikumu pārkāpumu gadījumā), referents uzskata, 
ka noteikumi par Parlamenta prerogatīvu procesuālajiem aspektiem var tikt iekļauti šajā 
netiešajā kompetencē tieši tādēļ, ka tie visnotaļ garantē to normu, kas atzīst zināmas 
Parlamenta prerogatīvas, pilnīgu efektivitāti (piemēram, Protokola Nr. 36 par privilēģijām un 
imunitāti Eiropas Kopienās noteikumi).

Ja Kopienas likumdevējs tomēr uzskata, ka šajā sakarā nav jāpieņem tiesību akti, nevar 
neņemt vērā lēmumu, ar kuru Tiesa nolēmusi, ka „dalībvalstīm jāparedz pārsūdzēšanas un 
procedūru sistēma, kas ļauj nodrošināt tiesību uz efektīvu tiesisko aizsardzību ievērošanu”1. 
Ņemot vērā šo judikatūru un, vispārīgi runājot, atklātas un lojālas sadarbības principu, kas 
ierakstīts EK līguma 10. pantā, referents uzskata, ka valstu tiesību sistēmās kopumā un it īpaši 
valstu tiesās jāatļauj Eiropas Parlamenta dalība visos procesos, kur runa ir par tam atzītām 
prerogatīvām.

                                               
1 EKT C-50/00 P, Unión de Pequenos Agricultores/Padome, 2002.
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