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Komiteju priekšsēdētāji ar Klaus-Heiner Lehne starpniecību saskaņā ar 211. panta 1. punktu 
ir iesnieguši lūgumu interpretēt 192. pantu attiecībā uz politiskajām grupām nepiederošo 
locekļu dalību koordinatoru sanāksmēs.

1. 192. panta izcelsme

192. pants1 tika ieviests iepriekšējā sasaukuma beigās iekšējā Reglamenta vispārējās 
pārskatīšanas laikā 2009. gada maijā (Corbett ziņojums 2). Šajā pantā tiek formalizēta līdz 
šim neformāli īstenotā prakse — komiteju koordinatoru sanāksmju sasaukšana. 192. panta 
1. punktā ir noteikts: „Politiskās grupas vienu deputātu no sava vidus var iecelt par 
koordinatoru”, un tiešā veidā netiek pieminēta politiskajām grupām nepiederošo locekļu 
dalība.
Pašreiz spēkā esošie noteikumi attiecībā uz grupām nepiederošiem deputātiem atbilst 
politiskajai gribai, kas tika izteikta debašu laikā par Corbett ziņojumu. Faktiski Corbett
ziņojuma projektā sākumā tika paredzēta iespēja politiskajām grupām nepiederošiem 
deputātiem tāpat nozīmēt koordinatoru, kas tiktu uzaicināts uz sanāksmi, tomēr šis 
nosacījums tika grozīts un dzēsts ziņojuma pieņemšanas laikā Konstitucionālo jautājumu 
komitejā. Plenārsēdē Corbett ziņojums tika apstiprināts ar lielu balsu vairākumu — 522 
balsīm par.

192. panta piemērošana tāpat izraisīja diskusijas Komiteju priekšsēdētāju konferences laikā3

sasaukuma sākumā. Šīs sanāksmes laikā tika rasts konsenss par kopējo interpretāciju, ka 
politiskajām grupām nepiederošie deputāti nevar piedalīties sanāksmēs, jo viņiem nav 
koordinatora.

2. Problemātika un analīze

Tā kā politiskajām grupām nepiederošo locekļu dalība nav tiešā veidā pieminēta, 192. panta 
piemērošana dažādās komitejās atšķiras un paceļ jautājumu par vienlīdzīgu attieksmi pret 
grupām nepiederošajiem deputātiem. Jāpiemin, ka 192. panta izveide ir radījusi tiešu 
ietekmi uz politiskajām grupām nepiederošo deputātu dalību koordinatoru sanāksmēs, proti, 
šī dalība ir samazinājusies attiecībā pret iepriekšējo sasaukumu.

Saskaņā ar judikatūru4 nediskriminācijas princips liedz izskatīt līdzīgas situācijas atšķirīgā 
veidā vai arī izskatīt atšķirīgas situācijas vienādā veidā, ja vien tas nav objektīvi pamatots.

Tāpat ir jāmin, ka pastāv vairākas atšķirības attiecībā uz politiskajām grupām nepiederošiem 
deputātiem un politiskajām grupām piederošiem deputātiem, kas izriet no Parlamenta 
iekšējiem noteikumiem (īpaši Reglamenta 24., 106., 68. un 170. pants). Šie noteikumi 
nedrīkst nepamatoti ietekmēt nepiederošo deputātu parlamentārā mandāta izmantošanas 
nosacījumus saistībā ar to nepiederību politiskajām grupām. Tieši Parlamentam, pirmkārt, ir 

                                               
1  Teksts 2. pielikumā
2  Corbett ziņojums TA-0359-2009, pieņemts 2009. gada 6. maijā
3 Skat. 3. pielikumu: izraksts no 2009. gada 15. septembra protokola — PV\769940FR.doc, 10.2. punkts.
4 Skat., piemēram, Tiesas 1990. gada 28. jūnija lēmumu lietā C-174/89 Hoche, Recueil, I-2681. pants, 25. punkts
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savu iekšējo procedūru kontekstā jāizskata tas, vai visas atšķirības attieksmē pret 
nepiederošajiem deputātiem ir nepieciešamas, ņemot vērā Parlamenta leģitīmos mērķus, 
īpaši kopējās politiskās gribas paušanu un kompromisa atrašanu1. Šie noteikumi tika 
apstiprināti Reglamenta pārskatīšanas laikā 2009. gadā.

Attiecībā uz politiskajām grupām nepiederošo deputātu dalību koordinatoru sanāksmēs 
izmeklēšana, kuru veica AFCO sekretariāts 2011. gada jūnijā, ir konstatējusi, ka no 20 
parlamentārajām komitejām tikai 3 komitejās ir atļauta nepiederošo deputātu dalība 
novērotāju statusā, sekojot Politisko grupu priekšsēdētāju konferences modelim, kurā ir 
atļauta politiskajām grupām nepiederošo deputātu pārstāvja dalība bez balss tiesībām 
(Reglamenta 24. pants). Pat ja vairākums komiteju nepieļauj nepiederošo deputātu dalību 
koordinatoru sanāksmēs, informācijas nodošana vairākumā gadījumu tiek nodrošināta, lai 
nepārkāptu grupām nepiederošo deputātu parlamentārās tiesības. Vairākums (13) no 
komitejām ir izvēlējušās uzaicināt partijām nepiederošo deputātu sekretariātu uz 
koordinatoru sanāksmēm un šādā veidā iesaistīt nepiederošos deputātus informācijas 
apmaiņā. 7 komitejās, kurās sekretariāts netiek uzaicināts, nepiederošie deputāti saņem 
sanāksmju dienas kārtību un rezultātus, izņemot 2 komisijas, kas nenosūta dienas kārtību 
nepiederošajiem deputātiem.

Attiecībā uz 192. panta 2. punktu, kas paredz iespēju „pilnvarot koordinatorus pieņemt 
atsevišķus lēmumus, izņemot lēmumus par ziņojumu, atzinumu vai grozījumu 
pieņemšanu”, minētajā izmeklēšanā konstatēts, ka tikai 2 komitejas ir izveidojušas mandātu 
koordinatoriem lēmumu pieņemšanai. Attiecībā uz 18 komitejām, kurās šāda pilnvaru 
deleģēšana formāli nav veikta, puse no tām nodrošina ex post aprobāciju pieņemtajiem 
lēmumiem, savukārt pārējās komitejās koordinatoru lēmumi tiek saņemti tikai informācijai.
Šo 9 komiteju īstenotā procedūra rada jautājumu par tās likumību pēc 192. panta ieviešanas, 
kas nosaka koordinatoru sanāksmēm prerogatīvu „sagatavot lēmumus pieņemšanai 
komitejā” , tomēr nedod tām tiesības pieņemt lēmumus komitejas vietā bez īpašas pilnvaras.

Izmeklēšanas laikā ir turklāt konstatēts, ka noteikums par iespēju deleģēt pilnvaras 
koordinatoriem daudziem nav zināms, savukārt praksē pilnvaru deleģēšanas sistēma eksistē 
visās komitejās.

Attiecībā uz politiskajām grupām nepiederošo deputātu dalību koordinatoru sanāksmēs, 
panta izcelsme skaidri parāda Parlamenta vēlmi atļaut dalību tikai politiskajām grupām ar 
iespēju uzaicināt priekšsēdētāja vietniekus kā padomdevējus (192. panta 2. punkts).
Jautājums par nepiederošo deputātu dalību sanāksmēs jebkurā gadījumā ir tieši saistīts ar 
jautājumu par koordinatoru lēmumu pieņemšanas pilnvarām.

Attiecībā uz lēmumu pieņemšanas pilnvarām, 192. panta 2. punkts nosaka tikai divus 
lēmuma pieņemšanas veidus: 1) lēmumu pieņem pati komiteja; 2) lēmuma pieņemšana tiek 
deleģēta koordinatoriem (izņemot ziņojumu, atzinumu vai grozījumu pieņemšanas 
gadījumā). Tekstā koordinatoru sanāksmēm ir skaidri noteikta sagatavošanas loma bez 
atbilstošām lēmumu pieņemšanas pilnvarām, izņemot gadījumus, kuros komiteja vēlas 
deleģēt savas lēmumu pieņemšanas pilnvaras koordinatoriem. Lai pilnībā atbilstu 

                                               
1 Skat. 2001. gada 2. oktobra Tiesas lēmumu apvienotajās lietās T-222/99, T-327/99 un T-329/99 (īpaši 156., 
157., 165. un 202. punktu).
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192. pantam, šāda deleģēšana ir formāli jāizveido pirms lēmuma pieņemšanas vai arī ir 
jāpievieno komitejas sanāksmes protokolam. Šajā gadījumā, tā kā politiskajām grupām 
nepiederošie locekļi piedalās mandāta pieņemšanā, viņi tāpat deleģē arī savas lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras. Ja netiek saņemts ex-ante mandāts, koordinatoru lēmumi var tikt 
pieņemti kā ieteikumi, kas pakļauti visu pārējo komitejas locekļu, tostarp arī politiskajām 
grupām nepiederošo locekļu, ex post aprobācijai. Mandāta vai lēmumu ex post aprobācijas 
gadījumā vairs nebūtu pamats apšaubīt lēmumu likumību arī bez politiskajām grupām 
nepiederošo deputātu dalības koordinatoru sanāksmēs.

3. Interpretācijas projekts

Politiskajām grupām nepiederošie deputāti neveido politisko grupu 30. panta izpratnē un 
līdz ar to nevar iecelt koordinatorus, kuri ir vienīgie locekļi, kas pilntiesīgi var piedalīties 
koordinatoru sanāksmēs.
Koordinatoru sanāksmju mērķis ir sagatavot komitejas lēmumus, un tās nevar aizvietot 
komitejas sanāksmes, ja vien tai nav piešķirtas īpašas pilnvaras. Līdz ar to lēmumiem, kas 
tiek pieņemti koordinatoru sanāksmes laikā, ir jāsaņem ex-ante pilnvarojums. Ja šāds 
pilnvarojums netiek dots, koordinatori var pieņemt tikai rekomendācijas, kurām ir 
nepieciešama formāla ex post komitejas aprobācija.
Jebkurā gadījumā ir jābūt garantētai politiskajām grupām nepiederošo locekļu piekļuve 
informācijai saskaņā ar nediskriminācijas principu, nododot informāciju un nodrošinot 
nepiederošo deputātu sekretariāta locekļa klātbūtni koordinatoru sanāksmēs.
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I PIELIKUMS

Vēstules projekts Parlamenta priekšsēdētājam Jerzy Buzek

Godātais priekšsēdētāja kungs!

Komiteju priekšsēdētāji ar Klaus-Heiner Lehne starpniecību saskaņā ar 211. panta 1. punktu 
ir iesnieguši lūgumu interpretēt 192. pantu attiecībā uz politiskajām grupām nepiederošo 
locekļu dalību koordinatoru sanāksmēs.

192. pants tika ieviests iepriekšējā sasaukuma beigās iekšējā Reglamenta vispārējās 
pārskatīšanas laikā 2009. gada maijā (Corbett ziņojums1). Šajā pantā tiek pirmo reizi 
formalizēta līdz šim neformālā prakse — komiteju koordinatoru sanāksmju sasaukšana.
192. panta 1. punktā ir noteikts: „Politiskās grupas vienu deputātu no sava vidus var iecelt 
par koordinatoru”, un tiešā veidā netiek pieminēta politiskajām grupām nepiederošo locekļu 
dalība sanāksmēs.

Pašreiz spēkā esošie noteikumi attiecībā uz grupām nepiederošajiem deputātiem atbilst 
politiskajai gribai, kas tika izteikta debašu laikā par Corbett ziņojumu. Faktiski Corbett 
ziņojuma projektā sākumā tika paredzēta iespēja politiskajām grupām nepiederošiem 
deputātiem tāpat nozīmēt koordinatoru, kas tiktu uzaicināts uz sanāksmi, tomēr šis 
nosacījums tika grozīts un dzēsts ziņojuma pieņemšanas laikā Konstitucionālo jautājumu 
komitejā. Plenārsēdē Corbett ziņojums tika apstiprināts ar lielu balsu vairākumu — 522 
balsīm par.

192. panta piemērošana tāpat izraisīja diskusiju Komiteju priekšsēdētāju konferences laikā 
sasaukuma2 sākumā. Šīs sanāksmes laikā tika rasta vienprātība par kopējo interpretāciju, ka 
politiskajām grupām nepiederošie deputāti nevar piedalīties sanāksmēs, jo viņiem nav 
koordinatora.

Tomēr 192. panta piemērošana praksē dažādās komitejās atšķiras un rada jautājumu par 
vienlīdzīgu attieksmi. Tāpat būtu vēlams izveidot formālu interpretāciju, lai saskaņotu 
192. panta lietošanu.

Attiecībā uz politiskajām grupām nepiederošo deputātu dalību sanāksmēs panta izcelsme 
skaidri parāda Parlamenta vēlmi atļaut dalību tikai politiskajām grupām ar iespēju uzaicināt 
priekšsēdētāju vietniekus padomdevēju statusā (192. panta 2. punkts). Jautājums par 
grupām nepiederošo deputātu dalību sanāksmēs jebkurā gadījumā ir tieši saistīts ar 
jautājumu par koordinatoru lēmumu pieņemšanas pilnvarām.

                                               
1  Corbett ziņojums TA-0359-2009, pieņemts 2009. gada 6. maijā
2 Skat. 2009. gada 15. septembra sanāksmes protokolu — PV\769940FR.doc, 10.2. punkts.
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Attiecībā uz lēmumu pieņemšanas pilnvarām 192. panta 2. punkts nosaka tikai divus 
lēmuma pieņemšanas veidus: 1) lēmumu pieņem pati komiteja; 2) lēmuma pieņemšana tiek 
deleģēta koordinatoriem (izņemot ziņojumu, atzinumu vai grozījumu pieņemšanas 
gadījumā). Tekstā koordinatoru sanāksmēm ir skaidri noteikta sagatavošanas loma bez 
atbilstošām lēmumu pieņemšanas pilnvarām, izņemot gadījumus, kuros komiteja vēlas 
deleģēt savas lēmumu pieņemšanas pilnvaras koordinatoriem. Lai pilnībā atbilstu 
192. pantam, šāda deleģēšana ir formāli jāizveido pirms lēmuma pieņemšanas vai arī ir 
jāpievieno komitejas sanāksmes protokolam. Šajā gadījumā, tā kā politiskajām grupām 
nepiederošie locekļi piedalās mandāta pieņemšanā, viņi tāpat deleģē arī savas lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras. Ja netiek saņemts ex-ante mandāts, koordinatoru lēmumi var tikt 
pieņemti kā ieteikumi, kas pakļauti visu pārējo komitejas locekļu, tostarp arī politiskajām 
grupām nepiederošo locekļu, ex post aprobācijai. Mandāta vai lēmumu ex post aprobācijas 
gadījumā vairs nebūtu pamata apšaubīt lēmumu likumību bez politiskajām grupām 
nepiederošo deputātu dalības koordinatoru sanāksmēs.  

Nobeigumā Konstitucionālo jautājumu komiteja savā ... sanāksmē ir ar ... balsīm pieņēmusi 
šādu Reglamenta 192. panta interpretāciju:

„Politiskajām grupām nepiederošie deputāti neveido politisko grupu 30. panta izpratnē un 
līdz ar to nevar iecelt koordinatorus, kuri ir vienīgie locekļi, kas pilntiesīgi var piedalīties 
koordinatoru sanāksmēs.
Koordinatoru sanāksmju mērķis ir sagatavot komitejas lēmumus, un tās nevar aizvietot 
komitejas sanāksmes, ja vien tai nav piešķirtas īpašas pilnvaras. Līdz ar to lēmumiem, kas 
tiek pieņemti koordinatoru sanāksmes laikā, ir jāsaņem ex-ante pilnvarojums. Ja šāds 
pilnvarojums netiek dots, koordinatori var pieņemt tikai rekomendācijas, kurām ir 
nepieciešama formāla ex post komitejas aprobācija.
Jebkurā gadījumā ir jābūt garantētai politiskajām grupām nepiederošo locekļu piekļuve 
informācijai saskaņā ar nediskriminācijas principu, nododot informāciju un nodrošinot 
nepiederošo deputātu sekretariāta locekļa klātbūtni koordinatoru sanāksmēs.”

Patiesā cieņā,

Carlo Casini
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2. pielikums
Izraksts no Reglamenta, 192. pants

Eiropas Parlamenta Reglaments
7. sasaukums — 2011. gada marts Versija drukāšanai 1402k

KOPSAVILKUMS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
NODERĪGA INFORMĀCIJA

VII SADAĻA: KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS

1. NODAĻA: KOMITEJAS — IZVEIDE UN KOMPETENCES

192. pants: Komiteju koordinatori un ēnu referenti

1. Politiskās grupas vienu deputātu no sava vidus var iecelt par koordinatoru.

2. Komitejas priekšsēdētājs, ja vajadzīgs, var sasaukt tās koordinatorus, lai sagatavotu komitejā pieņemamos 
lēmumus, it īpaši lēmumus par procedūru un referentu iecelšanu. Komiteja var pilnvarot koordinatorus pieņemt 
atsevišķus lēmumus, izņemot lēmumus par ziņojumu, atzinumu vai grozījumu pieņemšanu. Komitejas 
priekšsēdētāja vietniekus var uzaicināt piedalīties komitejas koordinatoru sanāksmēs kā padomdevējus.
Koordinatori cenšas panākt vienprātību. Ja nav iespējams panākt vienprātību, viņi var rīkoties tikai atbilstīgi 
vairākumam, kas nepārprotami pārstāv komitejas locekļu lielo vairākumu, attiecīgi ņemot vērā dažādo politisko 
grupu attiecīgo lielumu.

3. Politiskās grupas katram ziņojumam var iecelt ēnu referentu, lai viņš sekotu attiecīgā ziņojuma sagatavošanas 
gaitai un savas grupas vārdā rastu kompromisa risinājumus komitejā. Ēnu referentu vārdus paziņo komitejas 
priekšsēdētājam. Komiteja pēc koordinatoru priekšlikuma var īpaši pieņemt lēmumu par ēnu referentu 
iesaistīšanu, cenšoties parastajās likumdošanas procedūrās panākt vienošanos ar Padomi.

Pēdējā atjaunošana: 2011. gada 12. maijā
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3. pielikums
Izraksts no protokola

Strasbūrā, 2009. gada 15. septembrī

KOMITEJU PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCE

2009. gada 15. septembra sanāksme Strasbūrā

Protokols

10.2. Komiteju koordinatoru sanāksmes, politiskajām grupām nepiederošie deputāti

PRIEKŠSĒDĒTĀJS atsaucas uz 192. pantu, kas nosaka, ka politiskās grupas var iecelt 
koordinatoru. Līdz ar to ir skaidrs, ka politiskajām grupām nepiederošie locekļi nevar 
uzņemties koordinatora funkcijas un attiecīgi nevar piedalīties šajās sanāksmēs.
Konstitucionālo jautājumu komiteja ir noraidījusi grozījumus, kas paredzēja pilnvarot 
politiskajām grupām nepiederošos deputātus ieceltkoordinatoru.

Tomēr šai situācijai nevajadzētu liegt politiskajām grupām nepiederošajiem deputātiem to 
parlamentārās tiesības kā Eiropas deputātiem. Komitejām saskaņā ar iekšējām procedūrām ir 
jānodrošina tas, lai politiskajām grupām nepiederošie deputāti tiktu savlaicīgi uzklausīti 
attiecībā uz dienas kārtības jautājumiem pirms koordinatoru sanāksmes. Tāpat komitejas 
priekšsēdētājs vai sekretariāts var uzklausīt politiskajām grupām nepiederošos deputātus, lai 
uzzinātu to iespējamās intereses. Parasti koordinatori pēc sanāksmes iesniedz savus 
priekšlikumus komitejai. Katrs komitejas loceklis var ierosināt grozījumus šim 
priekšlikumam. Komitejai paliek galavārds attiecībā uz koordinatoru priekšlikumiem, un tā 
var tos mainīt, ja nepieciešams. Pēc PRIEKŠSĒDĒTĀJA domām, ir nepieciešami reglamenta 
grozījumi, lai politiskajām grupām nepiederošajiem deputātiem būtu tiesības piedalīties 
koordinatoru sanāksmēs.

R. TRZASKOWSKI, Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, apstiprina 
priekšsēdētāja interpretāciju, saskaņā ar kuru politiskajām grupām nepiederošajiem 
deputātiem nav tiesības iecelt koordinatoru. Viņš iesaka kā minimālo kopējo noteikumu 
noteikt, ka politiskajām grupām nepiederošie deputāti tiek informēti nekavējoties pēc 
koordinatoru sanāksmes.

D. PACK, Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja, uzsver nepieciešamību pēc 
identiskas pieejas visām komitejām saskaņā ar priekšsēdētāja priekšlikumu.

PRIEKŠSĒDĒTĀJS norāda, ka pastāv konsenss starp komiteju prezidentiem.
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Otrkārt, attiecībā uz atsevišķo jautājumu par koordinatoru skaitu katrai politiskajai grupai 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS atsaucas uz 192. pantu, kurā ir noteikts, ka katrai politiskajai grupai var 
būt tikai viens koordinators. Tomēr dažreiz notiek tā, ka politiskajai grupai ir koordinatora 
palīgs, kas piedalās sapulcēs bieži vien praktisku iemeslu dēļ. Līdz ar to PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
izsaka priekšlikumu, ka politisko grupu var pārstāvēt tikai viens koordinators. Koordinatora 
palīgs, arī tad, ja tas piedalās sanāksmē, nevar pārstāvēt politisko grupu sanāksmē, ja tajā 
piedalās arī grupas galvenais koordinators.

J. LEINEN, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas priekšsēdētājs, 
ierosina Konstitucionālo jautājumu komitejai izteikt savu interpretāciju par jautājumu.

M. HARBOUR, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas priekšsēdētājs, atbalsta 
priekšsēdētāja pragmatisko pieeju iespējamai koordinatora palīga dalībai. Tas ļautu 
koordinatora palīgam iegūt pieredzi un nomainīt galveno koordinatoru tā prombūtnes laikā, 
tādējād ļaujot koordinatoru grupai efektīvi veikt savu darbu.

S. BOWLES, Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētāja, pieprasa pieeju, kas nebūtu 
pretrunā ar iepriekš pieņemto pieeju attiecībā uz politiskajām grupām nepiederošo deputātu 
dalību.

PRIEKŠSĒDĒTĀJS vēlreiz uzsver to, ka tiesības nozīmēt koordinatoru ir pēc būtības saistītas 
ar politiskās grupas pastāvēšanu.

P. BERÈS, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja, izsaka priekšlikumu 
pilnvarot tikai vienu personu politiskajai grupai, kas būtu tiesīga izteikties, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām politiskajām grupām.

B. SIMPSON, Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētājs, piekrīt viedoklim, ka 
politiskajām grupām nepiederošajiem deputātiem nav tiesības iecelt koordinatoru. Attiecībā 
uz jautājumu par koordinatora palīga dalību viņš ierosina noteikt, ka koordinatora palīgs var 
piedalīties tikai galvenā koordinatora prombūtnes laikā.

PRIEKŠSĒDĒTĀJS norāda, ka nav vienprātības par politiskās grupas koordinatora palīga 
dalību un ierosina, lai Konstitucionālo jautājumu komitejai tiktu dots uzdevums vai nu sniegt 
reglamenta interpretāciju, vai arī ieteikt piemērotas izmaiņas.

Visbeidzot, attiecībā uz komiteju priekšsēdētāju vietnieku klātbūtni koordinatoru sanāksmēs 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS atsaucas uz 192. pantu, kurā priekšsēdētāju vietniekiem nav noteiktas 
tiesības piedalīties, tomēr ir atsevišķi paredzēta iespēja priekšsēdētājam uzaicināt piedalīties 
vietniekus padomdevēja statusā.


