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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Lisabonas līguma īstenošanu attiecībā uz Eiropas Parlamentu
(2013/2130(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (turpmāk — LES) un Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk — LESD),

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. oktobra lēmumu par pamatnolīguma par Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu1,

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūciju par Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām 2014. gadā2 un Parlamenta 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par Eiropas 
Parlamenta 2014. gada vēlēšanu norises praktisko aspektu uzlabošanu3,

– ņemot vērā Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 119. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības 
komitejas, Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
atzinumus (A7-0000/2013),

A. tā kā būtu pilnīgi jāizmanto padziļinātā Eiropas Savienības demokrātiskā leģitimitāte, ko 
ir nodrošinājis Lisabonas līgums, pateicoties procedūrai, kuras rezultātā notiek Eiropas 
Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas un Eiropas Komisijas investitūra un kura tādējādi 
Eiropas vēlēšanām piešķir jaunu politisko dimensiju, Eiropas politiskajām partijām 
izvirzot kandidātus šim amatam un atjaunojot saikni ar pilsoņiem, arī viņiem ļaujot balsot 
par savu izvēlēto personu;

B. tā kā ievēlētajam jaunās Komisijas priekšsēdētājam būtu pilnīgi jāizmanto privilēģijas, ko 
viņam piešķir saskaņā ar Lisabonas līgumu, un jāīsteno visi atbilstīgie pasākumi, lai 
nodrošinātu nākamās Komisijas efektīvu darbību neatkarīgi no tās izmēra, kurš 
Eiropadomes lēmumu dēļ netiks samazināts, kā paredzēts Lisabonas līgumā;

C. tā kā ar Savienības gada un daudzgadu plānošanu, kā arī izveidojot simetriju starp 
vairākumu, kas vajadzīgs Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai, un vairākumu, kas 
vajadzīgs priekšlikumiem izteikt neuzticību, būtu jānostiprina Komisijas pārskatatbildība 
Parlamenta priekšā;

D. tā kā ir jānostiprina Parlamenta kā darbakārtības noteicēja nozīme likumdošanas 
jautājumos un pilnīgi jāīsteno Lisabonas līgumā noteiktais princips, kas paredz, ka 
likumdošanas jautājumos Parlamentam un Padomei ir vienlīdzīgas tiesības;

E. tā kā jaunās Komisijas investitūras laikā esošajiem iestāžu nolīgumiem vajadzētu būt jau 

                                               
1 OV C 70, 8.3.2012., 98. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0462.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0323.
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pārskatītiem un uzlabotiem,

Komisijas leģitimitāte un politiskā pārskatatbildība
(Komisijas investitūra un atcelšana)

1. uzsver nepieciešamību nostiprināt Komisijas demokrātisko leģitimitāti, neatkarību un 
politisko nozīmi, izveidojot tiešāku saikni starp vēlētāju izvēli un Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšanu;

2. mudina nākamajā konventā atkārtoti apsvērt veidu, kādā tiek ievēlēts Komisijas 
priekšsēdētājs, lai nostiprinātu Komisijas demokrātisko leģitimitāti, tostarp apsverot 
priekšsēdētāja tiešas ievēlēšanas iespējamību;

3. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas politiskajām partijām būtu Komisijas priekšsēdētāja 
amatam jāizvirza savi kandidāti laikus pirms Eiropas vēlēšanu noteiktā datuma;

4. cer, ka Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātiem būs svarīga nozīme Eiropas vēlēšanu 
kampaņā, visās dalībvalstīs izplatot un veicinot savas Eiropas politiskās partijas politisko 
programmu;

5. atkārto savu aicinājumu Eiropadomei laikus un pirms vēlēšanām apspriedēs, kam jānotiek 
starp Parlamentu un Eiropadomi saskaņā ar Lisabonas līgumam pievienoto 
11. deklarāciju, paskaidrot, kā Komisijas priekšsēdētāja iecelšanā tā ir paredzējusi ņemt 
vērā Eiropas pilsoņu izvēli;

6. prasa dažus nākamās Komisijas locekļus izraudzīties no jaunievēlētajiem Eiropas 
Parlamenta deputātiem; aicina dalībvalstu valdības pienācīgi ņemt vērā savu pilsoņu 
balsojumu, kad tās iesaka personas iecelšanai Eiropas Komisijas locekļu amatos;

7. uzskata, ka ievēlētajam Komisijas priekšsēdētājam jābūt neatkarīgākam Komisijas locekļu 
atlases procesā; aicina dalībvalstu valdības katrai ierosināt vismaz trīs Eiropas komisāra 
amata kandidātus, ļaujot ievēlētajam Komisijas priekšsēdētājam izvēlēties vienu kandidātu 
no šā saraksta; mudina jaunievēlēto Komisijas priekšsēdētāju uzstāt, lai dalībvalstu 
valdību komisāra amata kandidātu saraksts ļautu priekšsēdētājam nodrošināt Eiropas 
Komisijas sastāva dzimumu pārstāvības līdzsvaru;

8. uzskata — saistībā ar politisko vienošanos, ko panāca Eiropadomes 2013. gada 11. un 
12. decembra sanāksmē, un Eiropadomes 2013. gada 22. maija lēmumu par Eiropas 
Komisijas locekļu skaitu —, ka vajadzētu paredzēt papildu pasākumus Komisijas 
efektīvākai darbībai, neskarot tiesības katrai dalībvalstij iecelt vienu komisāru;

9. uzskata, ka saskaņā ar spēkā esošajiem Līgumiem pieņemamais risinājums varētu ietvert 
komisāru ar un bez portfeļiem rotācijas sistēmas izveidi, tādējādi nodrošinot portfeļu 
skaita un satura relatīvu stabilitāti un vienlaikus garantējot labi līdzsvarotu visu 
dalībvalstu specifikas un interešu pārstāvību Komisijas lēmumu pieņemšanas procesā; 
uzskata, ka šajā saistībā komisāriem bez portfeļa būtu pilnīgi jāpiedalās lēmumu 
pieņemšanas procesā un ka tie varētu uzņemties Komisijas pārstāvības pienākumus 
Eiropas līmenī;

10. uzsver, ka, kā norādīts Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
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attiecībām 2. punktā, būtu jāprasa, lai Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāts pēc tam, 
kad viņu ir izvirzījusi Eiropadome, iepazīstinātu Eiropas Parlamentu ar sava pilnvaru laika 
politiskajām pamatnostādnēm, kuras pēc tam tiktu apspriestas vispusīgā viedokļu 
apmaiņā, pirms Parlaments ievēl izvirzīto Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu;

11. mudina nākamo Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu pienācīgi ņemt vērā Eiropas 
Savienības tiesību aktu priekšlikumus un ieteikumus, ko iepriekš ir izvirzījis Parlaments, 
pamatojoties uz patstāvīgajiem ziņojumiem vai rezolūcijām, kuras saņēmušas Eiropas 
Parlamenta deputātu vairākuma atbalstu un kuras iepriekšējā Komisija līdz sava pilnvaru 
laika beigām bija atbilstīgi ievērojusi;

12. uzskata, ka Līgumu turpmākā pārskatīšanā LESD 234. panta nosacījums, kas pašlaik 
paredz, ka ir nepieciešams vairākums, lai ierosinātu priekšlikumu izteikt neuzticību 
Komisijai, būtu jāvienkāršo, lai paredzētu, ka ir nepieciešams vienīgi Eiropas Parlamenta 
visu deputātu vairākums;

Likumdošanas iniciatīva un darbība
(Parlamenta kompetence un uzraudzība)

13. uzskata, ka, lai gan vispārējais novērtējums par iestāžu attiecībām starp Parlamentu un 
Komisiju ir pozitīvs, joprojām ir vairākas problēmas un nepilnības, kam jāpievērš ciešāka 
uzmanība un vajadzīga rīcība;

14. uzsver, ka centieni panākt efektivitāti nedrīkst nozīmēt zemākas kvalitātes likumdošanu 
vai atteikšanos no Parlamenta mērķiem;

15. uzsver, ka vienmēr pastāv un visām iestādēm ir kopīgs uzdevums nodrošināt 
pārredzamību, tostarp pirmā lasījuma vienošanos gadījumā; norāda, ka Parlaments ir 
centies reaģēt uz šo uzdevumu, pieņemot jaunu Reglamenta 70. un 70.a pantu;

16. pauž bažas par problēmām, kas joprojām pastāv saistībā ar parastās likumdošanas 
procedūras piemērošanu, jo īpaši kopējās lauksaimniecības politikas (turpmāk — KLP) un 
kopējās zivsaimniecības politikas (turpmāk — KZP) ietvaros, kā arī saistībā ar bijušā trešā 
pīlāra tiesību aktu saskaņošanu ar Lisabonas līguma tiesību normu hierarhiju un kopumā 
saistībā ar joprojām pastāvošo „asimetriju” attiecībā uz pārredzamību par Komisijas 
iesaistīšanos likumdošanas pilnvaru divu jomu sagatavošanas darbā; šajā saistībā uzsver, 
ka ir svarīgi pielāgot Padomes darba metodes, lai Parlamenta pārstāvjiem būtu iespējams 
piedalīties dažās tās sanāksmēs, ja tas ir pienācīgi pamatoti saskaņā ar iestāžu pilnīgas 
savstarpējas sadarbības principu;

17. prasa Komisijai labāk izmantot pirmslikumdošanas posmu, jo īpaši vērtīgo informāciju, 
kas apkopota, pamatojoties uz zaļajām un baltajām grāmatām, un regulāri informēt 
Eiropas Parlamentu tāpat kā Padomi par tās dienestu īstenoto sagatavošanas darbu;

18. uzskata, ka Parlamentam būtu jāturpina attīstīt un pilnīgi izmantot savu neatkarīgo 
struktūru, lai novērtētu Komisijas iesniegtā sākotnējā priekšlikuma jebkādu būtisku 
pārmaiņu vai grozījumu ietekmi;

19. pauž nožēlu par to, ka, lai gan Komisija oficiāli pilda savus pienākumus, atbildot uz 
Parlamenta pieprasījumiem par likumdošanas iniciatīvām 3 mēnešu laikā, ne visos 
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gadījumos tā ir ierosinājusi reālus un pamatotus turpmākos pasākumus;

20. prasa Līgumu nākamajā pārskatīšanā pilnīgi atzīt Parlamenta likumdošanas iniciatīvas 
tiesības, nosakot, ka Komisijai ir obligāti jāīsteno turpmāki pasākumi attiecībā uz visiem 
Parlamenta iesniegtajiem pieprasījumiem par tiesību aktu priekšlikumiem saskaņā ar 
LESD 225. pantu;

21. uzskata, ka Līgumu nākamajā pārskatīšanā būtu jāierobežo Komisijas pilnvaras atcelt 
tiesību aktu priekšlikumus, paredzot tās tikai tajos gadījumos, kad pēc Parlamenta nostājas 
pieņemšanas pirmajā lasījumā Parlaments piekrīt, ka priekšlikums vairs nav pamatots 
apstākļu maiņas dēļ;

22. vērš uzmanību uz vajadzību pienācīgi nošķirt tiesību akta būtiskos elementus, kas 
likumdošanas iestādei ir jānosaka pašā tiesību aktā, un dažādus nebūtiskus elementus 
saistībā ar likumdošanas instrumentu (galvenokārt tehniska rakstura), kuri būtu jānosaka, 
izmantojot deleģētos aktus;

23. uzsver to, ka saistībā ar Parlamenta privilēģiju aizsardzību liela nozīme ir izvēlei starp 
deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem, un atkārto savu prasību Komisijai un Padomei 
vienoties ar Parlamentu par kritēriju noteikšanu LESD 290. un 291. panta piemērošanai;

24. noteikti aicina Komisiju pienācīgi iesaistīt Parlamentu deleģēto aktu sagatavošanas posmā 
un nodrošināt tā deputātiem visu būtisko informāciju saskaņā ar Pamatnolīguma par 
Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 15. punktu;

25. prasa Komisijai ievērot pamatnolīgumu saistībā ar Parlamenta ekspertu piekļuvi 
Komisijas ekspertu sanāksmēm, nepieļaujot šo sanāksmju apvienošanu ar komitoloģijas 
komiteju sanāksmēm;

Starptautiskās attiecības
(Parlamenta kompetence un uzraudzība)

26. norāda, ka SWIFT nolīguma noraidīšana bija pirmā reize, kad Parlaments izmantoja savas 
jauniegūtās privilēģijas;

27. prasa, lai Parlaments tiktu pilnīgi un precīzi informēts visos starptautisku nolīgumu 
noslēgšanas procedūru posmos, lai nodrošinātu, ka Parlaments var pieņemt savu galīgo 
lēmumu, pamatojoties uz pilnīgām zināšanām par attiecīgo jautājumu;

28. uzsver vajadzību nodrošināt, ka Parlaments patiešām var izteikt pamatotu atzinumu par 
sarunu pilnvarām;

29. atkārtoti norāda, ka Parlamentam ir jāpieņem nepieciešamie pasākumi, lai uzraudzītu 
starptautisko nolīgumu īstenošanu;

Konstitucionālā dinamika
(Iestāžu attiecības un iestāžu nolīgumi)

30. uzsver, ka saskaņā ar LES 17. panta 1. punktu Komisijai ir jāuzņemas iniciatīvas, lai 
panāktu iestāžu nolīgumus par Savienības gada un daudzgadu plānošanu; pievērš 
uzmanību vajadzībai Parlamentu un Padomi iesaistīt Komisijas gada darba programmas 
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sagatavošanā un uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt reālistisku un uzticamu plānošanu, ko var 
efektīvi īstenot un kas var būt pamatā iestāžu plānošanai;

31. uzskata, ka starp Parlamentu un Komisiju noslēgtais pamatnolīgums un tā regulārie 
atjauninājumi ir būtiski, lai nostiprinātu un attīstītu strukturizētu sadarbību starp šīm 
divām iestādēm;

32. atzinīgi vērtē to, ka 2010. gadā pieņemtais pamatnolīgums būtiski nostiprināja Komisijas 
politisko pārskatatbildību Parlamenta priekšā;

33. uzsver, ka noteikumi par dialogu un piekļuvi informācijai ļauj Parlamentam vispusīgāk 
uzraudzīt Komisijas darbības, nodrošinot, ka Komisija pret Parlamentu izturas ar tādu 
pašu attieksmi kā pret Ministru padomi;

34. norāda, ka varētu uzlabot pašreizējā pamatnolīguma dažus noteikumus; ierosina 
aizejošajam Parlamentam pieņemt vispārēju nostādni un sarunu prioritātes pamatnolīguma 
turpmākai apspriešanai, lai nākamais Parlaments varētu apsvērt šos priekšlikumus;

35. uzskata, ka šajā pilnvaru periodā būtu pilnīgi jāizpēta pašreizējos Līgumos paredzētās 
iespējas nostiprināt izpildvaras politisko pārskatatbildību un racionalizēt esošos 
noteikumus par likumdošanas un politisko sadarbību;

36. atgādina, ka, ņemot vērā šajā likumdošanas periodā gūto pieredzi, ir jānodrošina 
atjauninājumi vairākos tehniskos jautājumos, piemēram, attiecībā uz deleģētiem aktiem, 
īstenošanas pasākumiem, ietekmes novērtējumu, likumdošanas iniciatīvu izskatīšanu un 
parlamentārajiem jautājumiem;

37. pauž nožēlu par to, ka nav bijusi reakcija uz Parlamenta vairākkārtējiem aicinājumiem 
atkārtoti izskatīt 2003. gada Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, lai ņemtu 
vērā jauno likumdošanas vidi, ko radījis Lisabonas līgums, konsolidētu pašreizējo 
paraugpraksi un atjauninātu šo nolīgumu saskaņā ar lietpratīga regulējuma programmu;

38. aicina Ministru padomi paust savu nostāju par iespēju piedalīties trīspusējā nolīgumā ar 
Parlamentu un Komisiju, lai panāktu turpmāku progresu tehniskos jautājumos, kas jau ir 
minēti Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu, Parlamenta un Ministru 
padomes divpusējā nolīgumā un daļēji pamatnolīgumā;

39. uzskata, ka, neskarot Parlamenta, Komisijas un Padomes trīspusējā nolīguma noslēgšanu, 
jautājumi, kas saistīti vienīgi ar Parlamenta un Komisijas savstarpējām attiecībām, arī 
turpmāk būtu jānosaka divpusējā pamatnolīgumā; uzsver, ka Parlaments nepiekritīs 
risinājumiem, kuros ir mazinātas iespējas, ko varētu sasniegt saskaņā ar pašreizējo 
pamatnolīgumu;

40. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Šā ziņojuma mērķis ir novērtēt Lisabonas līguma īstenošanu, jo īpaši analizējot tā ieviesto 
pārmaiņu ietekmi uz Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas savstarpējām attiecībām kopš 
Līguma stāšanās spēkā.

Šajā saistībā, kā arī ņemot vērā to, ka Lisabonas līguma mērķis ir nostiprināt ES 
demokrātiskās pilnvaras, ziņojuma sākumā referents uzsver vajadzību izveidot tiešāku saikni 
starp vēlētāju izvēli un Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām. Faktiski, lai gan Lisabonas 
līgums neapšauba Komisijas kā Eiropas darbības virzošā „dzinēja” nozīmi, pēdējo četru gadu 
laikā Komisija ir praksē zaudējusi daļu savas politiskās ietekmes ES iestāžu struktūrā. Šāda 
Komisijas pilnvaru samazināšanās lielā mērā ir saistīta ar ekonomikas un finanšu krīzi, kas 
radīja iespēju atbalstīt Eiropadomes iejaukšanos un pilnvaras, kā arī sekmēja starpvaldību 
pieeju, kaitējot Kopienas metodei.

Šajā saistībā, kā arī ņemot vērā to, ka Eiropas integrācijas padziļināšanai un Kopienas 
metodes aizsardzībai ir vajadzīga spēcīgāka Komisija, kam ir svarīga nozīme Eiropas iestāžu 
institucionālajā sistēmā, ir ārkārtīgi svarīgi apsvērt visus iespējamos risinājumus, lai 
nostiprinātu Komisijas demokrātisko leģitimitāti, politisko ietekmi un efektivitāti, vai nu 
saskaņā ar pašreizējiem Līgumiem, vai saistībā ar šādu Līgumu turpmāku pārskatīšanu.

Saskaņā ar pašreizējiem Līgumiem, kā arī ņemot vērā 2014. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas, referents atbalsta priekšlikumu, ka Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātus 
izvirza Eiropas politiskās partijas. Tomēr referents uzskata, ka turpmākā Līgumu pārskatīšanā 
šis jautājums par Komisijas leģitimitāti būtu rūpīgi jāanalizē. Šajā saistībā un neatkarīgi no tā, 
vai priekšroku dod parlamentāram modelim vai priekšsēdētāja pieejai, kas paredz Komisijas 
priekšsēdētāja tiešu ievēlēšanu, referents uzskata, ka, neskarot Parlamenta uzraudzības 
pilnvaru nostiprināšanu, būtu jāizvairās no pārmērīgi parlamentāras sistēmas un jāpatur prātā 
pilnvaru nošķiršanas princips. Šajā saistībā, kā arī Parlamenta uzraudzības pilnvaru 
nostiprināšanai ziņojumā ir ierosināts samazināt LESD 234. pantā noteikto vairākumu, kas 
pašlaik ir vajadzīgs, lai ierosinātu priekšlikumu izteikt neuzticību Komisijai, un Komisijas 
priekšsēdētāja amata kandidāts tiek aicināts iepazīstināt Eiropas Parlamentu ar savu politisko 
programmu, kā arī tiek pievērsta uzmanība Savienības gada un daudzgadu plānošanas 
nozīmei. Tomēr, lai izvairītos no pārmērīgi parlamentāras sistēmas, referents apgalvo, ka 
saskaņā ar pilnvaru nošķiršanas principu Komisijas priekšsēdētājam būtu jāpiešķir lielāka 
neatkarība izraudzīties savas komandas locekļus un ka priekšsēdētājam nevajadzētu būt 
spiestam pieprasīt komisāru atkāpšanos. Tāpēc ziņojumā nav minēts neuzticības balsojums 
pret atsevišķiem komisāriem.

Tā kā saskaņā ar Eiropadomes pieņemto lēmumu pēc Īrijas valdības pieprasījuma 2014. gadā 
vairs nenotiks Komisijas izmēra samazināšana, kā paredzēts LES 17. panta 5. punktā, tad 
attiecībā uz Komisijas efektivitāti referents ierosina izveidot pilnīgi vienlīdzīgas rotācijas
sistēmu starp komisāriem ar portfeļiem un komisāriem bez portfeļiem, atspoguļojot visu 
dalībvalstu demogrāfisko un ģeogrāfisko diapazonu. Šī sistēma uzlabotu Komisijas darbību, 
nodrošinot portfeļu skaita un satura relatīvu stabilitāti un atvieglojot iekšējās koordinācijas 
procedūras, kas tādējādi vienlaikus garantētu to, ka Komisijas pieņemtajos lēmumus tiktu 
ņemta vērā visu dalībvalstu specifikas un interešu pārstāvība. Šajā nolūkā būtu jāsaglabā 
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vienlīdzīgs juridiskais statuss visiem komisāriem un būtu pilnīgi jāatzīst komisāru bez 
portfeļiem tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.

Turklāt un ņemot vērā to, ka Lisabonas līgums ir būtiski nostiprinājis Eiropas Parlamenta 
nozīmi, paredzot tam svarīgas jaunas pilnvaras attiecībā uz ES likumdošanu un 
starptautiskiem nolīgumiem, referents arī novērtē Parlamenta un Komisijas rezultātus un 
mijiedarbību šajās jomās. Šajā saistībā referents secina, ka, lai gan Parlamentam ir izdevies 
panākt, ka tiek atzītas tā jaunās pilnvaras un tā atbildība izpildīt viena no likumdevējiem 
pienākumus, un lai gan attiecībās ar Komisija tika panākts svarīgs progress, joprojām ir 
vairākas problēmas un nepilnības, proti, saistībā ar informācijas kopīgošanu, deleģētajiem un 
īstenošanas aktiem, ietekmes novērtējumu, likumdošanas iniciatīvu izskatīšanu un 
parlamentārajiem jautājumiem, un tām ir jāvelta ciešāka uzmanība un vajadzīga rīcība.

Visbeidzot un paturot prātā iestāžu pilnīgas savstarpējas sadarbības principu, ziņojumā sniegti 
daži ieteikumi Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 
pārskatīšanai, un Padome tiek aicināta piedalīties atsevišķā trīspusējā nolīgumā ar Parlamentu 
un Komisiju, lai turpinātu risināt dažus tehniskus jautājumus, kas pašlaik ir noteikti Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu, Parlamenta un Ministru padomes divpusējā 
nolīgumā un daļēji pamatnolīgumā.


