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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju

– rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas Savienībā pašlaik aktuāla ir problēma, ka iedzīvotāji apšauba tās leģitimitāti;

B. tā kā visai Eiropas Savienības darbībai jāatbilst tiesiskuma principam;

C. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā tiesības uz labu pārvaldību ir atzītas 
par iedzīvotāju pamattiesībām;

D. tā kā Eiropas ombuda sagatavotais un 2001. gada 6. septembrī Parlamenta apstiprinātais 
Labas administratīvās prakses kodekss1, kā arī Eiropas Padomes ieteikumi par labu 
pārvaldību ir labs pamats jaunajai regulai,

1. prasa Komisijai, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 298. pantu, 
iesniegt priekšlikumu regulai, ar ko nosaka obligātus kvalitātes standartus un procesuālas 
garantijas, kas jāievēro visām Eiropas Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām;

– iekļaut rezolūcijas priekšlikuma pielikumā šādus ieteikumus:

2. regulā jādod garantija un sīkāk izstrādāti procesuāli noteikumi, lai nodrošinātu labas 
pārvaldības pamatprincipu — likumības un tiesiskas noteiktības, samērīguma, 
neitralitātes un taisnīguma, leģitīmu cerību un vienlīdzības — ievērošanu;

3. Eiropas Savienības pārvaldībā jāvadās pēc pakalpojuma principa, kas nozīmē, ka 
administratīvais darbs jāveic kā pakalpojuma sniegšana iedzīvotājiem, piemēram, 
sniedzot iedzīvotājiem informāciju, kas tiem vajadzīga, un atbildot uz viņu jautājumiem, 
rakstiski izklāstot pieņemto lēmumu iemeslus un dodot norādes par pieejamajiem 
līdzekļiem attiecīgi visām personām;

4. attiecīgajos procedūras noteikumos īpaši jānosaka vispārēja prasība iestāžu, struktūru, 
biroju un aģentūru darbībā ievērot saprātīgu laika grafiku;

5. procedūras noteikumiem saskaņā ar Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu jāgarantē, ka pirms jebkāda individuāla pasākuma pieņemšanas, kas 
varētu ietekmēt attiecīgo personu, tā tiks uzklausīta;

6. iedzīvotāju tiesības uz informāciju jāīsteno, nosakot pienākumu iestādēm, struktūrām, 
birojiem un aģentūrām nodrošināt iedzīvotājiem visu informāciju, kas tiem varētu būt 
vajadzīga, lai aizstāvētu savas tiesības, un turpmāk atvēlot viņiem piekļuvi dokumentiem, 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2001. gada 6. septembra Rezolūcija par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu Eiropas 

Parlamentam par labas administratīvās prakses kodeksu pēc patstāvīgi ierosinātas dažādu Kopienas iestāžu 
un struktūru esamības un publiskās pieejamības pārbaudes (OV C 72 E, 21.3.2002, 331. lpp.).
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kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem1, kopā ar tiesībām piekļūt viņu pašu dokumentu mapei; iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām jānosaka pienākums saglabāt viņu dokumentu 
reģistru;

7. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu katram iedzīvotājam ir tiesības sarakstē ar Eiropas Savienības pārvaldes 
aparātu sazināties kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām pēc savas izvēles, 
iestāžu lietotajai valodai, vēršoties pie iedzīvotājiem, jābūt skaidrai un viegli saprotamai.

                                               
1 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Kopš Lisabonas Līguma stāšanās spēkā ir pagājuši jau divarpus gadi. Šī līguma 298. pants par 
labu pārvaldību ir vienīgais Līguma jaunais pants, uz kura pamata Komisija vēl nav sākusi 
rīkoties. Tagad ir pēdējais laiks to darīt.

Uzticību pārvaldībai var būtiski palielināt, izdodot visu Savienības institūciju pārvaldības 
likumu, kas definētu labas pārvaldības principus un praksi. Šādas regulas izveidošana ir 
pamatota Lisabonas Līguma 298. pantā, kas atgādina, ka, „veicot uzdevumus, Savienības 
iestādes, institūcijas un struktūras saņem atvērtas, efektīvas un neatkarīgas Eiropas 
administrācijas atbalstu. Ievērojot Civildienesta noteikumus un nodarbināšanas kārtību, kas 
pieņemti, pamatojoties uz 336. pantu, Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, šajā nolūkā paredz īpašus noteikumus.”

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā ir noteiktas pilsoņu tiesības uz labu 
pārvaldību. Saskaņā ar to ikvienam ir tiesības uz objektīvu, godīgu un pieņemamā termiņā 
veiktu jautājumu izskatīšanu Savienības iestādēs un struktūrās. Pantā atzītas arī personas 
tiesības tikt uzklausītai, piekļūt materiāliem, kas uz to attiecas, saņemt zaudējumu 
kompensāciju un sazināties ar Savienības iestādēm, izmantojot kādu no Līgumu valodām, kā 
arī pārvaldes iestāžu pienākums pamatot savu lēmumu.

Šis tiesību saraksts, kā arī jau esošie norādījumi par labu pārvaldību veido pamatu regulas 
projekta sagatavošanai. Labs paraugs ir jo īpaši Eiropas ombuda sagatavotais un Eiropas 
Parlamenta 2001. gadā apstiprinātais Eiropas Labas administratīvās prakses kodekss. Regulas 
pamatu var veidot arī Eiropas Padomes ieteikumi par labu pārvaldību. 

Pārvaldības regulai jāaptver visas ES iestādes, institūcijas un struktūras. Tomēr tā nedrīkst 
skart dalībvalstis, tām īstenojot ES lēmumus.

Leģitimitāte paredz gan iedzīvotāju ticību tam, ka viņi var ietekmēt ES politiku demokrātiskā 
lēmumu pieņemšanas procesā, gan ticību ES pārvaldības tiesiskumam un neitralitātei.

Pārvaldības procedūru atzīšana regulā radīs drošību ne tikai iedzīvotājiem, bet arī Savienības 
ierēdņiem, kas varēs balstīties uz to savā darbībā. Likums par labu pārvaldību veidos arī 
pamatojumu EK Tiesai, izskatot ar Savienības pārvaldību saistītas lietas.

Arī pašlaik pastāv dažādi norādījumi par pārvaldības procedūrām atsevišķās nozarēs. Tādi ir 
izstrādāti, piemēram, konkurences, reģionālās un patērētāju tiesību aizsardzības politikas 
nozarē. Šo tiesību aktu problēma ir tā, ka tie ir izkaisīti dažādos ES likumu krājumos un nav 
konsolidēti.

Atklātība ir labas pārvaldības galvenā daļa. Tā ir arī svarīgākais uzticību vairojošais faktors. 
Jau vairākus gadus Eiropas Parlamentā un Padomē tiek izskatīta Regulas Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi dokumentiem atjaunošana. Nenoliedzami, topošajam pārvaldības likumam 
ir jāatbilst šīs Regulas noteikumiem. Bet atsevišķos punktos tam katrā ziņā ir jābūt 
izstrādātam precīzāk nekā apstiprinātie noteikumi. Piemēram, pārvaldības likumā ir jāatzīst 
prasība par dokumentu reģistrāciju, kas nav iekļauta Regulā Nr. 1049/2001.
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Eiropas ombuda sagatavotajā Labas administratīvās prakses kodeksā iekļauta ideja par to, ka 
ES iestāžu pārvaldībā būtu jāvadās pēc pakalpojuma principa. Saskaņā ar to ierēdņu 
pienākums ir, cik iespējams, atvieglot iedzīvotāju sazināšanos ar iestādēm. Tas paredz to, ka 
tiek sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, viņiem tiek dotas norādes, kur vērsties katrā 
gadījumā, un pret viņiem izturas ar cieņu.

Viena no lielākajām problēmām, ar ko iedzīvotāji saskaras ES pārvaldībā, ir tās valoda. Kaut 
gan Līgums nosaka, ka iedzīvotāji var sazināties ar iestādēm jebkurā no ES oficiālajām 
valodām, tas vēl nenozīmē, ka valoda ir saprotama. Likumu un iestāžu valodas līkloči, tos 
pārtulkojot citās valodās, kļūst arvien nesaprotamāki. Iestāžu ierēdņus vajadzētu izglītot 
saprotamas valodas lietošanas jautājumā.


