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Šajā dokumentā aplūkots veids, kādā Parlaments dod savu piekrišanu procedūrās, kurās tas 
nepieciešams saskaņā ar Līgumiem (piekrišanas procedūra).

1. Piekrišanas procedūra, agrāk zināma kā pozitīva atzinuma procedūra, ar 1986. gada 
Vienoto Eiropas aktu tika ieviesta divās jomās: apvienošanās līgumos un pievienošanās 
līgumos. Procedūras piemērošanas joma ir paplašināta visos turpmākajos Līgumu grozījumos.
Saskaņā ar Lisabonas līgumu tā veido „īpašu likumdošanas procedūru” Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 289. panta 2. punkta izpratnē.

Gadījumi, kuros piemērojama piekrišanas procedūra, ir izsmeļoši raksturoti Līgumos.
Galvenokārt tie ir šādi gadījumi:

– līgumi, ar ko izveido īpašu institucionālo sistēmu, līgumi, kam ir būtiska ietekme uz 
Savienības budžetu, vai līgumi par jautājumiem, uz ko attiecas parastā likumdošanas 
procedūra vai īpašā likumdošanas procedūra, kurā nepieciešama Parlamenta piekrišana1;

– pievienošanās līgumi2;
– elastīguma klauzulas piemērošana3;
– ciešākas sadarbības izveidošana4;
– pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai5;
– daudzgadu finanšu shēmas pieņemšana6;
– vienota Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanu procedūra7;
– Parlamenta sastāva veidošana8;
– Savienības pilsoņu tiesību stiprināšana9;
– Padomes un Eiropadomes lēmumi par nopietnu un vairākkārtīgu Savienības vērtību 

pārkāpšanu10;
– īstenošanas pasākumi attiecībā uz Savienības pašas resursu sistēmu11.

2. Reglamentā šie gadījumi atbilst vispārējam noteikumam (81. pants) un vairākiem īpašiem 
noteikumiem, kuros kā „lex specialis” noteikti īpašiem gadījumiem atbilstoši nosacījumi, 
vienlaikus atsaucoties uz vispārējo noteikumu (81. pantu). Šie īpašie noteikumi ir: 90. pants, 
Starptautiski nolīgumi; 74.c pants, Pievienošanās līgumi; 74.g pants, Ciešāka sadarbība; 
74.f pants, Parlamenta sastāvs, un 74.e pants, Padomes un Eiropadomes lēmumi par 
Savienības vērtību pārkāpumu.

                                               
1 LESD 218. panta 6. punkta a) apakö punkts.
2 LES 49. pants.
3 LESD 352. pants.
4 LESD 329. panta 1. punkts.
5 LESD 218. panta 6. punkta a) apakö punkts.
6 LESD 312. panta 2. punkts.
7 LESD 223. panta 1. punkta 2. daļa.
8 LES 14. panta 2. punkta 2. daļa.
9 LESD 25. panta 2. daļa.
10 LES 7. panta 1. un 2. punkts.
11 LESD 311. panta 4. punkts.
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Šajā dokumentā vissvarīgākais noteikums — vispārējais noteikums (81. pants) — paredz:

„81. panta 1. un 3. punkts

1. Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu ierosinātam tiesību aktam, Parlaments pieņem lēmumu, 
pamatojoties uz atbildīgās komitejas sagatavotu ieteikumu pieņemt vai noraidīt attiecīgo 
tiesību aktu.

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienību vai Līgumu par Eiropas Savienības darbību vajadzīga 
Parlamenta piekrišana, un nevar iesniegt nekādus grozījumus. Vajadzīgo vairākumu, lai 
piekrišanu pieņemtu, nosaka saskaņā ar to Līguma par Eiropas Savienību vai Līguma par 
Eiropas Savienības darbību pantu, kurš veido ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.

3. Ja Parlamenta piekrišana ir nepieciešama ierosinātam tiesību aktam vai paredzētam 
starptautiskam nolīgumam, atbildīgā komiteja, lai panāktu pozitīvu procedūras iznākumu, 
var nolemt Parlamentam iesniegt starpposma ziņojumu par priekšlikumu, tostarp 
rezolūcijas priekšlikumu, kurā ietverti ieteikumi par ierosinātā tiesību akta grozīšanu vai 
īstenošanu.”

81. pantā nav noteikts komitejas ieteikumu iesniegšanas veids. Tomēr parasti tie tiek iesniegti 
kā normatīvā rezolūcija, ar kuru saskaņā Parlaments attiecīgajam tiesību aktam dod vai 
atsakās dot piekrišanu. Ja vien Līgumos nav noteikts citādi, Parlamenta piekrišanai 
nepieciešams nodoto balsu vairākums1. Dažos gadījumos nepieciešams vairākums Parlamenta 
deputātu balsu, piemēram, balsojot par jaunas dalībvalsts pievienošanos vai vēlēšanu 
procedūru2.

3. Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne 2011. gada 
9. decembra vēstulē norādīja, ka parlamenta komitejās pieņemtā prakse attiecībā uz 
piekrišanas procedūru ievērojami atšķiras3. Komiteju priekšsēdētāju vārdā viņš aicināja 
AFCO „pārskatīt attiecīgos Reglamenta noteikumus, lai precizētu piekrišanas procedūras, 
padarītu tās pārredzamākas un, iespējams, arī efektīvākas”. Šajā vēstulē bija ietverti arī četri 
jautājumi, kas AFCO ir jāņem vērā. Komiteju apspriedēs tos var reducēt līdz šādiem trim 
pamatjautājumiem:

– Vai plenārsēdē atbildīgās komitejas ieteikuma projektā un ieteikumos ir pieļaujami 
apsvērumi?

– Vai komitejas ieteikuma projektā un plenārsēdes ieteikumos ir pieņemami ietvert 
grozījumus? Ja jā, tad kurās to daļās?

– Vai negatīvs balsojums par ieteikumu punktu, kurā ir ietverts lēmums (lēmuma punkts), ir 
skaidrojams kā balsojums par pretējo?

                                               
1 LESD 231. pants.

2 81. panta 1. punkta 2. daļa.
3 Sk. vēstuli, kura tehnisku iemeslu dēļ tiks izsniegta atsevišķi, kā arī Likumdošanas koordinācijas nodaļas 
(Savienības iekšpolitikas ģenerāldirektorāta) 2011. gada septembrī veikto pētījumu, ko deputāti saņēma 
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Apsvērumi

Apsvērumi kā daļa no ieteikumiem, ko iesniedz plenārsēdē atbildīgā komiteja, līdz šim tika 
uzskatīti par nepieļaujamiem, izņemot gadījumus, kad tie ir saistīti ar faktiem vai tekstiem un 
līdz ar to ir pielīdzināmi atsaucēm1.

Iemesls tam ir gadījumi, kad apsvērumi pie lēmuma, ko Parlaments pieņems (jā vai nē), to 
padarītu mazāk skaidru un nozīmīgu. Šīs nostājas papildu pamatojums ir tāds, ka normatīvajā 
rezolūcijā, kas ir ietverta normatīvā ziņojumā par Komisijas priekšlikumu, arī var nebūt 
ietverti apsvērumi (55. panta 2. punkts). Politiska rakstura komentāri un prasības saistībā ar 
ierosināto tiesību aktu vai līgumu ir jāizsaka starpposma ziņojumā saskaņā ar 81. panta 
3. punktu un 90 panta 4. punktu, pirms šis tiesību akts vai līgums tiek pieņemts vai noslēgts.

Pretējā nostāja nosaka, ka politiskas intereses (vai pat nepieciešamības) dēļ ir vēlams, ka 
Parlaments pamato savu lēmumu. Tiek uzskatīts, ka apsvērumi pat varētu būt veids, kā starp 
politiskām grupām rast kompromisus, tā ļaujot Parlamentam pieņemt skaidrāku lēmumu par 
vai pret attiecīgā tiesību akta pieņemšanu.

Līgumu papildinājumi

Tā kā apsvērumi plenārsēdē netiek pieņemti, nerodas arī jautājumi par grozījumiem. Tas ir 
pamatots 81. panta formulējumā: „Saskaņā ar Līgumu ... Parlaments vienā balsojumā pieņem 
lēmumu par tiesību aktu, kam nepieciešama piekrišana, un grozījumus nevar iesniegt.2” Šis 
noteikums neapšaubāmi attiecas uz pašu tiesību akta tekstu. Īpašajā noteikumā par 
starptautiskiem nolīgumiem tas skaidrots šādi:

„90. panta 7. punkts

7. Parlaments sniedz atzinumu par Eiropas Savienības parakstītā starptautiskā nolīguma vai 
finanšu protokola noslēgšanu, pagarināšanu vai grozīšanu vai dod tam piekrišanu vienā 
balsojumā ar nodoto balsu vairākumu. Līguma tekstā vai protokolā nav veicami nekādi 
grozījumi.”

Paturot prātā iespējami tālejošās Parlamenta lēmuma sekas, tiesību akta teksta izslēgšanas 
mērķis ir pārliecināties, ka Parlamenta lēmums ir nepārprotams un bezierunu. Ar 
starptautiskiem nolīgumiem saistīts papildu iemesls — nolīgumu, par kuru ir risinātas 
sarunas, nekādā veidā nevar vienpusēji grozīt. Tomēr šis iemesls neattiecas uz iespējamiem 
ieteikuma projekta elementiem, piemēram, atsaucēm, apsvērumiem vai lēmuma punktu. Lai 
nerastos nekādas šaubas par Parlamenta konkrēto nostāju (sk. turpmāk punktu „Balsošana”), 
grozījumu iespējamība ir īpaši svarīga attiecībā uz pēdējo minēto elementu.

Balsošana
                                                                                                                                                  
2012. gada 29. maijā.
1 Jāatzīmē, ka pašreizējos apstākļos attiecīgajā teksta modelī, ko izmanto Parlaments, apsvērumi vispār nav 
paredzēti.
2 81. panta 1. punkta 2. daļa.
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Atļautie ieteikuma projekta vai ieteikumu elementu grozījumi, kas nav lēmuma punkta 
grozījumi, nerada īpašus sarežģījumus. Tos var iesniegt balsošanai saskaņā ar vispārējiem 
noteikumiem (156. un 162. pants). Ja komitejas ieteikuma projektā vai plenārsēdes ieteikumos 
ierosinātais lēmums neiegūst nepieciešamo balsu vairākumu un grozījums par pretējo nav 
iesniegts vai arī neiegūst vairākumu balsu, rodas jautājums, kā šo rezultātu interpretēt. Vai tas 
ir uzskatāms par lēmumu, ar ko noraida ieteikuma projektu, vai ieteikumus tādā nozīmē, ka 
komiteja vai plenārsēde nav pieņēmusi lēmumu vai ir pieņēmusi priekšlikumam pretēju 
lēmumu? Pēdējā iespēja nozīmē — ja tiek ierosināta piekrišana attiecīgajam tiesību aktam un 
priekšlikums neiegūst vairākumu balsu, tiesību akts ir uzskatāms par noraidītu, turpretī, ja 
priekšlikums noraidīt tiesību aktu neiegūst balsu vairākumu, tiesību akts ir uzskatāms par 
apstiprinātu1.

Plenārsēdēs agrāk tā bija ierasta kārtība, ko pamatoja ar atsauci uz 90. panta 9. punktu: „Ja 
Parlaments nedod savu piekrišanu starptautiskam nolīgumam, Prezidents informē Padomi, ka 
attiecīgais nolīgums nevar tikt noslēgts.” Kopš 2012. gada 4. jūlija balsojuma par ACTA 
nolīgumu Parlaments balso par piekrišanu neatkarīgi no komitejas ieteikumiem. Ja piekrišana 
netiek nodrošināta ar vairākumu balsu, tiesību akts tiek uzskatīts par noraidītu.

Runājot par šo jautājumu, jāņem vērā divi aspekti. Pirmkārt, balstoties uz Parlamenta 
piekrišanas nozīmi kā daļu no likumdošanas procedūras, varētu teikt, ka piekrišana ir jādod 
pozitīvas darbības rezultātā, nevis saskaņā ar Parlamenta izvēlētu pretēju kārtību. Otrkārt, 
iemesli, kādēļ deputāti balso pret priekšlikumu apstiprināt vai noraidīt tiesību aktu, var būt 
dažādi, un šādos apstākļos tas var nozīmēt, ka lēmumu vēl nevajadzētu pieņemt.

Pēdējā gadījumā noteikumos ir jābūt izklāstītai turpmākajai procedūrai. Komitejas līmenī ir 
paredzams, ka šādos gadījumos balsojumam tiek iesniegts pretējs priekšlikums lēmumam, ko 
ierosinājis referents (ja šajā jautājumā nav veikti grozījumi). Ja arī šī iespēja nav īstenojama 
(šis ir vairāk vai mazāk teorētisks gadījums), jautājumu var iesniegt tieši plenārsēdes 
balsojumam bez ieteikumiem. Plenārsēdes līmeņa risinājumam vajadzētu ietvert jautājuma 
nodošanu atpakaļ komitejā bez pieprasījumiem šajā sakarā.

Neatkarīgi no tā, kā uz iepriekš formulētajiem jautājumiem tiek atbildēts, izmaiņas 
attiecīgajos noteikumos šķiet nepieciešamas, lai nodrošinātu skaidrību un saskaņotu dažādās 
komiteju prakses.

                                               
1 Piemērus skatīt 210. panta 3. punktā par Eiropas politiskajām partijām un 7. panta 8. punkta 5. daļā par 
imunitātēm.


