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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 90. panta grozīšanu attiecībā uz starptautiskiem 
nolīgumiem
(2013/2259(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas priekšsēdētāja 2013. gada 29. janvāra vēstuli un 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētāja 2013. gada 13. februāra vēstuli 
Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam;

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0000/2014),

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

2. norāda, ka šie grozījumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt zināšanai Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
90. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Jebkurā sarunu posmā Parlaments, 
pamatojoties uz atbildīgās komitejas 
ziņojumu un izskatījis visus atbilstošos 
priekšlikumus, kas iesniegti saskaņā ar 
121. pantu, var ieteikumus pieņemt un 
prasīt, lai tos ņem vērā pirms izskatāmā 
starptautiskā nolīguma slēgšanas.

4. Jebkurā sarunu posmā un laikā no 
sarunu beigām līdz nolīguma noslēgšanai 
Parlaments, pamatojoties uz atbildīgās 
komitejas ziņojumu un izskatījis visus 
atbilstošos priekšlikumus, kas iesniegti 
saskaņā ar 121. pantu, var ieteikumus 
pieņemt un prasīt, lai tos ņem vērā pirms 
izskatāmā starptautiskā nolīguma 
slēgšanas. Attiecībā uz iespējamo citu 
komiteju iesaistīšanos piemēro attiecīgi 
49. panta 1. punktu, 50. un 51. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Eiropas Parlamenta Reglaments
90. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Kad sarunas ir beigušās, taču pirms 
jebkādu nolīgumu parakstīšanas, 
nolīguma projektu iesniedz Parlamentam, 
lai tas sniedz atzinumu vai dod 
piekrišanu. Piekrišanas procedūrai 
piemēro 81. pantu.

5. Padomes pieprasījumus sniegt 
Parlamenta piekrišanu vai atzinumu 
Parlamenta priekšsēdētājs nodod 
atbildīgajai komitejai izskatīšanai saskaņā 
ar 81. pantu vai 43. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Eiropas Parlamenta Reglaments
90. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6. Pirms balsošanas par piekrišanu
atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai 
vismaz desmitā daļa deputātu var ierosināt, 
lai Parlaments lūdz Tiesas atzinumu par to, 
vai starptautiskais nolīgums ir saderīgs ar 
Līgumiem. Ja Parlaments šo priekšlikumu 
apstiprina, balsošanu par piekrišanu atliek, 
līdz Tiesa ir sniegusi atzinumu.

6. Pirms balsošanas atbildīgā komiteja, 
politiskā grupa vai vismaz desmitā daļa 
deputātu var ierosināt, lai Parlaments lūdz 
Tiesas atzinumu par to, vai starptautiskais 
nolīgums ir saderīgs ar Līgumiem. Ja 
Parlaments šo priekšlikumu apstiprina, 
balsošanu atliek, līdz Tiesa ir sniegusi 
atzinumu.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Atzinumi saistībā ar starptautisko nolīgumu izskatīšanu (Reglamenta 90. panta 
4. punkts, grozījums Nr. 1)

Ārlietu komitejas priekšsēdētājs E. Brok 2013. gada 29. janvāra vēstulē vērsa uzmanību uz to, 
ka Reglaments šobrīd neļauj citām komitejām sniegt atzinumu par rezolūcijām, kas attiecas uz 
starptautiskajiem nolīgumiem, kaut gan, aizvien pieaugot tādu visaptverošu nolīgumu 
skaitam, kuros ir nozīmīgs tirdzniecības aspekts, ir nepieciešams, lai Starptautiskās 
tirdzniecības komitejai būtu ļauts dot savu ieguldījumu Parlamenta nostājas veidošanā. Viņš 
norādīja, ka Reglamenta 110. panta (Komisijas, Padomes un Eiropadomes paziņojumi) 
2. punktā šāda iespēja nav paredzēta, jo tas attiecas uz rezolūciju priekšlikumiem, kurus 
iesniegusi komiteja, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti un par kuriem atzinumu citas 
komitejas sniegt nevar. Reglamenta 90. panta (Starptautiski nolīgumi) 4. punkts nebūtu 
piemērots minētajam nolūkam, jo tas attiecas uz jau notiekošām sarunām, kas nozīmē, ka pēc 
sarunu noslēguma ar šo normu pamatots ziņojums vairs nebūtu pieņemams. Visbeidzot, arī 
Reglamenta 81. panta (Piekrišanas procedūra) 3. punkts nederētu, jo to var izmantot tikai tad, 
ja ir Padomes priekšlikums par attiecīgu tematu, nevis paredzamais starptautiskais nolīgums. 
Tāpēc viņš aicināja apsvērt 110. panta 2. punkta grozīšanu, lai dotu citām komitejām iespēju 
sniegt atzinumus.

Konstitucionālo jautājumu komiteja, izskatījusi šo gadījumu, secināja, ka mērķi ļaut sagatavot 
atzinumus saistībā ar Parlamenta veiktu starptautisko nolīgumu izskatīšanu varētu sasniegt ar 
visai vienkāršu 90. panta 4. punkta grozīšanu, kā izklāstīts grozījumā Nr. 1. Paplašinot šīs 
normas piemērošanu no sarunu laika uz visas procedūras norises laiku, t. i., no sarunu sākuma 
(pirms sarunu sākuma piemēro 90. panta 1.–3. punktu) līdz nolīguma noslēgšanai, Parlaments 
varētu iejaukties jebkurā brīdī, lai precizētu savu nostāju attiecībā uz piekrišanu, kas tam tiek 
prasīta. Tajā pašā laikā varētu iesaistīt citas komitejas kā atzinuma sagatavotājas vai kā 
iesaistītās komitejas, izmantojot 50. vai 51. panta precizētu redakciju. Reglamenta 110. panta 
2. punktu ir ierosināts negrozīt.

Laiks, kad tiek dota Parlamenta piekrišana starptautisku nolīgumu noslēgšanai, 
provizoriska šādu nolīgumu piemērošana un ratifikācija dalībvalstīs (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. pants (5. un 6. punkts), grozījums Nr. 2)

Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs V. Moreira 2013. gada 13. februāra 
vēstulē prasīja, lai Konstitucionālo jautājumu komiteja izvērtē 90. panta (Starptautiski 
nolīgumi) 5. punktu — vai tas atbilst Līgumam par Eiropas Savienības darbību. Minētais 
noteikums pašreiz ir šāds: „Kad sarunas ir beigušās, taču pirms jebkādu nolīgumu 
parakstīšanas, nolīguma projektu iesniedz Parlamentam, lai tas sniedz atzinumu vai dod 
piekrišanu”. Savukārt LESD 218. panta 6. punktā ir noteikts: „Padome pieņem lēmumu par 
nolīguma noslēgšanu pēc nolīguma sarunu vadītāja priekšlikuma. .. ar Eiropas Parlamenta 
piekrišanu šādos gadījumos: ..”. Tātad Līgums nepārprotami nenosaka Padomes pienākumu 
prasīt Parlamenta piekrišanu, jau pirms tā atļauj Komisijai nolīgumu parakstīt Savienības 
vārdā. 
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V. Moreira vēl norādīja, ka ir bijuši gadījumi, kad tirdzniecības nolīgumu noteikumi ir tikuši 
provizoriski piemēroti pirms to oficiālas nosūtīšanas Parlamentam piekrišanas sniegšanai. 
Līdz ar to rodas jautājums: vai tas ir juridiski pareizi vai arī Padomei ir jāgaida, kamēr 
Parlaments nolīgumu apstiprina?

Visbeidzot, V. Moreira, atsaucoties uz E. Brok 2013. gada 29. janvāra vēstuli, vēra uzmanību 
uz faktu, ka ir gadījumi, kad nolīgumi, kas vienlaikus jānoslēdz starp trešām pusēm un 
Savienību, no vienas puses, un trešām pusēm un dalībvalstīm, no otras puses (jaukti 
nolīgumi), tiek parakstīti, taču Padome nolemj tos Parlamentam piekrišanas saņemšanai 
neiesniegt līdz laikam, kad ratifikācijas process dalībvalstīs ir gandrīz beidzies. Te atkal rodas 
jautājums: vai šāda procesuāla kārtība atbilst Savienības tiesībām?

Komiteja lūdza Juridisko dienestu sniegt atzinumu1.

Attiecībā uz pirmo jautājumu par piekrišanu starptautiskajiem nolīgumiem atzinumā ir 
secināts, ka LESD 218. panta 6. punktā nav juridiski noteikts Padomes pienākums prasīt 
Parlamenta piekrišanu, pirms tā atļauj nolīgumu parakstīt. Būtiskākais pamatojums ir tāds, ka 
LESD 218. pantā ir noteikta procedūra, kas sastāv no diviem atsevišķiem posmiem, proti, 
nolīguma parakstīšana un tā noslēgšana, un tas nozīmē, ka Padome lēmumu par parakstīšanu 
var pieņemt neatkarīgi no lēmuma par parakstīšanu un nesaistot abas šīs darbības.

Attiecībā uz otro jautājumu par nolīgumu provizorisko piemērošanu atzinumā ir secināts, ka 
Padome var atļaut nolīgumu provizoriski piemērot jebkurā laikā pēc tam, kad sarunās 
iesaistītā puse ir ierosinājusi tā darīt. LESD 218. pantā nav noteikts pienākums Padomei šādu 
lēmumu pieņemt tikai pēc tam, kad Parlaments ir devis piekrišanu nolīguma noslēgšanai. Tas 
netraucē Parlamentam jebkurā procedūras posmā paust viedokli kā politisku paziņojumu 
ieteikumu veidā, kuri pieņemti saskaņā ar 90. panta 4. punktu (tādas izmaiņas ir ierosinātas 
grozījumā Nr. 1) un kuros izklāsta, ka provizoriska piemērošana nav lietderīga, jo nav 
pārliecības, ka Parlaments piekrišanu sniegs, vai pat, visticamāk, nolīgumu noraidīs. 
Neatkarīgi no tā 91. pantā ir atgādināti īpašie pienākumi, kas attiecībā uz informāciju ir 
noteikti Komisijai un ko tā turklāt ir apņēmusies pamatnolīgumā, proti, „informē Parlamentu 
pēc iespējas ātrāk par dienu, kurā plāno Padomei ierosināt šo nolīgumu piemērot pagaidu 
režīmā, un sniedz šādas izvēles pamatojumu, izņemot gadījumus, kad šā lēmuma steidzamības 
iemeslu dēļ Komisija nespēj to izdarīt” (23. punkts un III pielikuma 7. punkts). Attiecībā uz 
šiem pienākumiem 91. pantā ir noteikta īpaša plenārsēdes procedūra.

Attiecībā uz trešo jautājumu par jaukto nolīgumu parakstīšanas laiku atzinumā ir ņemts vērā, 
ka Padomei ir ļauts Parlamenta piekrišanu prasīt pirms nolīguma nodošanas dalībvalstīm 
ratifikācijai saskaņā ar valstu attiecīgajām iekšējām procedūrām vai tad, kad tas jau ir nodots. 
Padome var arī gaidīt, kamēr šīs procedūras ir pabeigtas vienā, vairākās vai visās attiecīgajās 
dalībvalstīs. Šajā jautājumā galvenais pamatojums ir tas, ka procedūras, kuru rezultātā 
starptautisku nolīgumu noslēdz Savienība, no vienas puses, un tās dalībvalstis, no otras puses, 
ir viena no otras neatkarīgas. Tātad laiku, kad Padome prasa Parlamenta piekrišanu, var 
izvēlēties, pamatojoties uz politiskā izdevīguma apsvērumiem. 

Komiteja juridisko atzinumu izskatīja un pievienojās tajā paustajiem secinājumiem. Tā 

                                               
1 SJ-0431/13, 8.8.2013.
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uzskata, ka pirmā secinājuma dēļ ir nepieciešams grozīt 90. panta 5. punktu, jo saskaņā ar 
Tiesas judikatūru Parlamenta Reglaments nevar sniegt tam pilnvaras, kuras nav nepārprotami 
atzītas leģislatīvā instrumentā vai primārajos tiesību aktos1, tāpēc Parlaments ar savu iekšējo 
Reglamentu nevar uzlikt Padomei pienākumu, lai īstenotu praksi, kāda LESD 218. pantā nav 
noteikta.

Attiecībā uz otro un trešo jautājumu komiteja uzskatīja, ka nav nepieciešama ne 90. panta 
grozīšana, ne oficiāla interpretēšana, jo attiecīgie secinājumi vairāk vai mazāk izriet no 
konstatējumiem par parakstīšanas laiku. Kā jau minēts iepriekš, abos gadījumos ar grozījumu 
Nr. 1 mainītais 90. panta 4. punkts Parlamentam visā procedūrā, kuras rezultātā nolīgums tiek 
noslēgts, dod iespēju paust savu nostāju kā ieteikumus, kuru pamatā ir atbildīgās komitejas 
ziņojums.

Tiesas atzinumi (90. panta 6. punkts; grozījums Nr. 3)

Izskatot Reglamenta 90. pantu pēc Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Ārlietu komitejas 
pieprasījumiem, atklājās, ka 90. panta 6. punkts ir jāgroza. Šī norma patiešām ierobežo 
Parlamenta iespēju prasīt Tiesas atzinumu par starptautiska nolīguma atbilstību Līgumiem 
attiecībā uz nolīgumiem, kuriem ir vajadzīga Parlamenta piekrišana, izņemot gadījumus, kad 
nolīgumiem ir vajadzīgs tikai atzinums, — tad atzinumu prasīt nevar. Līguma normā, kurā 
Parlamentam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm ir noteiktas tiesības saņemt Tiesas 
atzinumu, proti, LESD 218. panta 11. punktā, šāds ierobežojums tomēr nav paredzēts. Šādu 
ierobežojumu nepamato arī Līguma normas mērķis izvairīties no tā, ka Savienības 
starptautiskie nolīgumi nonāktu pretrunā Savienības primārajiem tiesību aktiem. 

                                               
1 Sk., piemēram, 2013. gada 17. janvāra spriedumu apvienotajās lietās T-346/11 un T-347/11, Bruno Gollnisch.


