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ĪSS PAMATOJUMS

Ar Lisabonas līgumu pārredzamības svarīgumam tiek piešķirta jauna nozīme, kas ietverta 
LES 10. panta 3. punktā, norādot, ka: „Katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības 
demokrātiskajā dzīvē. Lēmumus pieņem iespējami atklāti, un tie cik iespējams ir tuvināti 
pilsoņiem.”.

Līgums arī nepārprotami paplašina šīs regulas darbības jomu. Iepriekš ar Līgumu prasīja 
pārredzamību no Parlamenta, Padomes un Komisijas, savukārt tagad LESD 15. pantā 
noteikts, ka „Jebkuram Savienības pilsonim [..] ir tiesības piekļūt Savienības iestāžu, 
struktūru, biroju un aģentūru dokumentiem, neatkarīgi no to veida [..].”

Ar Komisijas priekšlikumu COM(2011)137 no Līguma uz regulu tiek pārnesta tā teksta daļa, 
kas attiecas uz regulas institucionālās darbības jomas paplašināšanu. Tas ir nepieciešams un 
atbilstošs solis juridiskās noteiktības panākšanai, taču tas neatspoguļo Lisabonas līguma un 
īpaši ES Pamattiesību hartas būtību. Tomēr šis grozījums ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk, jo 
Lisabonas līgums ir spēkā jau kopš 2009. gada 1. decembra un lielākā daļa ES iestāžu un 
struktūru jau ir grozījušas savus noteikumus un kārtību, lai atbilstu Līguma prasībām.

Papildus Regulas Nr. 1049/2001 institucionālās darbības jomas grozīšanai priekšlikumā 
iekļauti divi nelieli attiecīgo punktu formulējuma grozījumi. Tā kā Komisijas priekšlikuma 
nolūks ir veikt tikai tehniskus grozījumus institucionālajai darbības jomai un šajā ziņā panākt 
atbilstību Lisabonas līgumam, šeit tiek ierosināts saglabāt tekstu tā pašreizējā formā un 
izvairīties no neskaidrībām par šī soļa mērķiem.

Parlaments vairākkārt Komisijai ir prasījis iesniegt jaunu visaptverošu priekšlikumu par 
Regulas Nr. 1049/2001 pārstrādāšanu, ņemot vērā Lisabonas līguma radītās izmaiņas minētās 
regulas juridiskajā pamatā un aizstājot 2008. un 2011. gada priekšlikumus. Diemžēl Komisija 
nav sagatavojusi jaunu priekšlikumu. Komisijas iepriekšējais priekšlikums 
(COM(2008)0229)) nozīmētu soli atpakaļ pārredzamības ziņā. Patiesi, būtu labāk saglabāt 
pašreizējo regulu, izdarot tajā vajadzīgās tehniskās izmaiņas, nevis vājināt to ar Komisijas 
sākotnējo priekšlikumu.

Pārredzamība, kas ir būtisks priekšnoteikums labai pārvaldībai, kā tas minēts LESD 
298. pantā un Pamattiesību hartas 41. pantā, ir nepieciešama, lai veiktu efektīvu ES iestāžu 
demokrātisko kontroli (LESD 15. pants). Šajā sakarībā referente uzsver, ka pārredzamība nav 
tikai ES iestāžu pasīvas reakcijas jautājums, tai nepieciešama arī aktīva pieeja. Saskaņā ar 
pašreizējās regulas noteikumiem pārredzamība ir viena no visefektīvākajām garantijām 
lielākai pārvaldes sistēmas leģitimitātei un efektivitātei, kā arī nosaka tai lielāku atbildību 
pilsoņu priekšā demokrātiskā iekārtā.   

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
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un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lisabonas līgums piešķir saistošu 
juridisku spēku Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai. Hartas 41. un 
42. pantā Eiropas iestādēm noteikts 
pienākums īstenot labas pārvaldības 
praksi un nodrošināt Savienības 
pilsoņiem piekļuvi iestāžu dokumentiem, 
neatkarīgi no to veida.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1049/2001
1. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteikt tos principus, nosacījumus un 
ierobežojumus, pamatojoties uz 
sabiedriskām vai privātām interesēm, kas 
reglamentē Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 15. panta 3. punktā paredzētās 
sabiedrības tiesības piekļūt 3. panta 
c) punktā definēto Eiropas Savienības 
iestāžu dokumentiem, nodrošinot
sabiedrībai iespējami plašāku piekļuvi 
tiem;

a) noteikt tos principus, nosacījumus un 
ierobežojumus, pamatojoties uz 
sabiedriskām vai privātām interesēm, kas 
reglamentē Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 15. panta 3. punktā paredzētās 
tiesības piekļūt 3. panta c) punktā definēto 
Eiropas Savienības iestāžu dokumentiem, 
lai nodrošinātu iespējami plašāku piekļuvi 
tiem;

Or. en

Pamatojums

LESD 15. panta 3. punktā netiek minētas „sabiedrības” tiesības, bet gan tikai „tiesības 
piekļūt dokumentiem.” Tas pats attiecas arī uz ES Pamattiesību hartas 42. pantu. Tādēļ 
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ierosina svītrot abas jaunās atsauces uz sabiedrību.  
(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)


