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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem
(2013/2185(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā preambulu, 4. panta 
3. punktu (lojālas sadarbības princips starp Savienību un dalībvalstīm), 5. pantu 
(kompetenču un subsidiaritātes piešķiršana), 10. panta 1. punktu (pārstāvības 
demokrātija), 10. panta 2. punktu (Eiropas pilsoņu pārstāvība) un 12. pantu (valstu 
parlamentu loma),

– ņemot vērā LES un Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD) pievienoto 
1. protokolu par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, jo īpaši tā preambulu un 
II sadaļu par sadarbību starp parlamentiem, un 2. protokolu par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu, 

– ņemot vērā 1997. gada 22. maija rezolūciju par Eiropas Parlamenta attiecībām ar 
dalībvalstu parlamentiem1, 2002. gada 7. februāra rezolūciju par Eiropas Parlamenta 
attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem Eiropas integrācijas procesā2 un 2009. gada 
7. maija rezolūciju par Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību 
veicināšanu saskaņā ar Lisabonas līgumu3, 

– ņemot vērā 2014. gada 28. janvāra ziņojumu A7-0056/2014 par ES tiesību aktu atbilstību 
un subsidiaritāti un proporcionalitāti (19. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 
2011. gads),

– ņemot vērā vadības grupas attiecībām ar valstu parlamentiem 2011. gada 20. decembra 
galīgos ieteikumus saskaņā ar Lisabonas līgumu,

– ņemot vērā Komisijas ikgadējos ziņojumus par Eiropas Komisijas un valstu parlamentu 
ziņojumiem, jo īpaši 2012. gada ziņojumu4,

– ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konferenču, jo īpaši 
Varšavas un Nikosijas konferenču, secinājumus saistībā ar Lisabonas līguma spēkā 
stāšanos5, 

– ņemot vērā Eiropas Kopienas lietu komiteju konferences (COSAC) ieguldījumu un 
sanāksmju secinājumus, kā arī to pusgada ziņojumus, sākot no Lisabonas līguma spēkā 
stāšanās brīža6, jo īpaši Viļņas ziņojumu,

                                               
1 Pieņemtie teksti, T4-0319/1997.
2 Pieņemtie teksti, P5_TA(2002)0058.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0388.
4 COM(2013)0565. 
5 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do?appLng=LV. 
6 http://www.cosac.eu/. 
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– ņemot vērā COSAC XX pusgada ziņojumu par ES demokrātisko tiesiskumu un valstu 
parlamentu lomu, kā arī par politisko dialogu un Eiropas 2014. gada vēlēšanām,

– ņemot vērā valstu parlamentu ieguldījumu priekšsēdētāju COSAC, ko organizēja Grieķijas 
parlaments Atēnās 2014. gada 26. un 27. janvārī,

– ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konferencē 
2008. gada 21. jūlijā izveidotās pamatnostādnes, 

– ņemot vērā starpparlamentāro konferenču secinājumus par kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku (KĀDP) un kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP) 2012. gada 9.–
10. septembrī Pafosā (Kipra), 24.–26. martā Dublinā (Īrija) un 2013. gada 4.–6. septembrī 
Viļņā (Lietuva), un par ES ekonomisko un finanšu pārvaldību, kas noteikta Viļņā 
(Lietuva) 16.–17. oktobrī noslēgtā līguma par stabilitāti, koordināciju un ekonomikas un 
valūtas stabilitāti (TSCG) 13. pantā,

– ņemot vērā 2013. gada 12. decembra rezolūcijas par konstitucionālajām problēmām, kas 
saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā1, kā arī par Eiropas Parlamenta 
attiecībām ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības2,

– ņemot vērā ziņojumu „Ceļā uz patiesu ekonomisko un monetāro savienību”, ko 
2012. gada 5. decembrī iesnieguši priekšsēdētāji H. Van Rompuy, J. C. Juncker, 
J. M. Barroso un M. Draghi,

– ņemot vērā 2012. gada 13. un 14. decembra, 2013. gada 24. un 25. oktobra, kā arī 19. un 
20. decembra Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu par Lisabonas līguma 
īstenošanu attiecībā uz Eiropas Parlamentu (2013/2130(INI))3, kas pieņemts 2014. gada 
...... februārī,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

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

A. tā kā pašreizējais Eiropas Savienības institucionālais satvars ir noteikts LES, īstenojot 
arvien ciešākas savienības izveidi, kas sākās ar Eiropas Kopienas izveidošanu;

B. tā kā, ņemot vērā sadarbības principu, Savienība un valstu iestādes abpusēji ievēro un 
īsteno līgumos noteiktos uzdevumus, un tie palīdz Savienībai īstenot savus uzdevumus un 
jebkādā veidā mazināt riskus apdraudēt Savienības mērķu īstenošanu;

C. tā kā LES 12. pantā, atsaucoties uz valstu parlamentu pasākumiem, tiek stiprināts godīgas 
sadarbības princips, nosakot, ka to uzdevums ir aktīvi iesaistīties Savienības pareizā 
darbībā;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0598.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0599.
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D. tā kā pilnvaru piešķiršanas princips ierobežo Savienības kompetences, kuru īstenošana 
balstās uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, un valstu parlamenti uzrauga 
subsidiaritātes principa ievērošanu tiesību aktu priekšlikumos;

E. tā kā tiesiskums un demokrātiskā atbildība jānodrošina tajā līmenī, kurā ir pieņemti un 
īstenoti lēmumi;

F. tā kā Savienības darbība balstās uz pārstāvības demokrātiju un divkāršu demokrātisko 
tiesiskumu no Eiropas Parlamenta un dalībvalstu puses, kuru valdības ir pārstāvētas 
Padomē un kuras savukārt ir demokrātiski atbildīgas attiecībā pret saviem valstu 
parlamentiem vai saviem pilsoņiem;

G. tā kā Eiropas Parlaments un valstu parlamenti katrs savā jomā ir divkāršās Eiropas 
leģitimitātes pīlāri — pirmais kā iestāde, kurā tās pilsoņi ir tieši pārstāvēti Savienības 
līmenī, un otrais kā valstu iestādes, par kurām ir tieši atbildīgas attiecīgās Padomē 
pārstāvētās valdības;

H. tā kā valstu parlamenti kopā neveido „trešo kameru” Eiropas konstitucionālajā struktūrā, 
bet ir instruments, kas veido demokrātiskāku Savienības otro kameru jeb Padomi;

I. tā kā lielākā daļa valstu parlamentu uztver valstu parlamentu lomu subsidiaritātes 
uzraudzības jomā vairāk kā instrumentu politiskajam dialogam ar Eiropas iestādēm nekā 
formāli tiesisku instrumentu, kas ierobežo likumdošanas procedūras;

L. tā kā ir jāņem vērā šī valstu parlamentu virzība, kā arī atzinumi, kuros necenzē 
subsidiaritātes principa pareizu piemērošanu;

M. tā kā jāatgādina par nozīmi, ko katrs valsts parlaments vai katra valstu parlamentu kamera 
atbalsta, jo īpaši agrīnā brīdinājuma mehānisma jomā saistībā ar reģionālajiem 
parlamentiem ar likumdošanas varu;

N. tā kā valstu parlamentu iekļaušana Eiropas parlamentārajā sistēmā jāietver perspektīvā 
virzībā uz arvien integrētāku, demokrātiskāku, pārredzamāku un iedzīvotājiem tuvāku 
Savienību;

O. tā kā parlamentu sadarbība ir pamatmērķis, lai Eiropas integrācija tiktu veikta, izmantojot 
informācijas apmaiņu, kopīgu problēmu risināšanu, abpusēju pārskatīšanas vairošanu un 
Eiropas tiesību pārnešanas veicināšanu iekšējos noteikumos;

P. tā kā, lai gan pašreizējā Eiropas integrācijas posmā valstu parlamentiem nav tiešas 
likumdošanas funkcijas Savienības līmenī, bet tiem ir konkrēts un īpašs uzdevums 
dalībvalstīs stiprināt apziņu par piederību Eiropai un tuvināt iedzīvotājus Eiropai;

Q. tā kā COSAC attiecībā uz parlamentu konferences izveidošanu KĀDP/KDAP jomā un 
parlamentu konferences izveidošanu ekonomiskās un finansiālās pārvaldības jomā, kā arī 
komitejas parlamentāro sanāksmju — kā ieteicamā formāta — konsolidēšanas jomā, būtu 
jāveic savs uzdevums periodiski apzināt integrācijas procesa vispārējo stāvokli;

R. tā kā politiskajā dialogā, jo īpaši tajā, kas ir stiprināts Eiropas pusgada ietvaros, lai ex ante
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koordinētu ekonomikas politiskās nostādnes, un ko izveidojusi Eiropas Komisija 
sadarbībā ar valstu parlamentiem, vairāk jāiesaista Eiropas Parlaments, galvenokārt ņemot 
vērā savstarpējo saistību starp Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu lēmumiem;

S. tā kā jaunajā Lisabonas līguma institucionālajā satvarā ir skaidri noteikta valstu 
parlamentu loma un ieguldījums, bet tā īstenošana ir veikta, neņemot skaidri vērā to 
kopumu institucionālajā līmenī;

T. tā kā tāpēc ir labāk jādefinē un labāk institucionālā līmenī jāatzīst ES dalībvalstu 
parlamentu Priekšsēdētāju konferences loma kā politiskais impulss parlamentu attiecībās;

U. tā kā gandrīz piecus gadus pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, ņemot vērā turpmāko 
Konventu, attiecību starp Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem konsolidēšana un 
pareiza organizācija ir būtiska, lai novērstu pārsvaru un palīdzētu nodrošināt ne tikai 
lielāku demokrātisko leģitimitāti Eiropas integrācijas procesā, bet arī to, ka demokrātiskā 
kontrole tiek veikta pareizā brīdī un tajā līmenī, kurā tiek pieņemti un īstenoti lēmumi, 
nodrošinot atbilstošu informāciju no visiem likumdošanas procesa dalībniekiem;

I. Valstu parlamentu loma saistībā ar Eiropas Savienības demokrātisko leģitimitāti 

1. atzinīgi vērtē to, ka līgumu noteikumi paredz valstu parlamentiem tiesības un pienākumus, 
kas tiem ļauj aktīvi piedalīties Savienības pareizā darbībā; uzskata, ka šīs tiesības un 
pienākumi ir:

a) aktīva piedalīšanās Eiropas tiesību veidošanā (līgumu ratificēšanas pilnvaras, dalība 
LES 48. pantā minētā Konventā, valstu valdību uzraudzība, subsidiaritātes uzraudzība, 
īpaša opozīcijas iespēja, Eiropas tiesību pārnešana uz valstu tiesību aktiem);

b) politiskais dialogs (daudzlīmeņu starpparlamentu sadarbība, divpusēja informācijas 
apmaiņa ar Eiropas iestādēm, jo īpaši ar Eiropas Parlamentu);

2. atzīst, ka divkāršu tiesiskumu — tautu un valstu savienību — likumdošanas jomā īsteno 
Eiropas līmenī, iesaistot Eiropas Parlamentu un Padomi; uzskata, ka, tā kā dalībvalstis ir 
pārstāvētas to vienotā un demokrātiskā dimensijā, valdību viedoklim jāatspoguļo valstu 
parlamentu virzība; uzsver, ka valstu parlamenti, veicot vadības un kontroles funkcijas 
attiecībā uz savām valdībām, veido demokrātiskāku Padomi;

3. tāpēc cer, ka valstu parlamenti:

a) uzlabos vadības un kontroles mehānismu konverģenci;

b) veiks iepriekšējas virzības lomu attiecībā uz ministru un valstu valdību darbu Padomē;

c) kontrolēs ministru un valstu valdību ieņemtos amatus Padomē;

d) veiks efektīvu virzības un kontroles lomu attiecībā uz direktīvu un regulu pareizu 
īstenošanu;
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kā arī cer uz lielāku pārredzamību likumdošanas aktu apspriešanā Padomē;

4. pauž nožēlu par to, ka likumdošanas aktu apspriešanā Padomē trūkst pārredzamības un 
pastāv informācijas asimetrija starp Eiropas Parlamentu un Padomi; aicina Padomi 
pielāgot savus pārredzamības līmeņus tiem, ko nodrošina Eiropas Parlaments, jo īpaši 
likumdošanas procesa sagatavošanas posmos;

5. uzskata, ka pārredzamības trūkums likumdošanas aktu apspriešanā Padomē ietver faktisku 
valdības atbildību pret attiecīgo valsts asambleju;

6. atzīst, ka līdz šim subsidiaritātes principa uzraudzībā ir tikuši pretstatītas tikai „divas 
dzeltenās kartes” un neviena „oranžā karte”, un norāda, ka agrīnā brīdinājuma mehānisma 
mērķis nav Eiropas lēmumu pieņemšanas procesa ierobežošana, bet gan Savienības 
likumdošanas uzlabošana;

7. tāpēc uzskata, ka subsidiaritātes principa uzraudzīšana no valstu parlamentu un ES iestāžu 
puses nav ierobežojums, bet pienākums tādā mērā, lai palīdzētu veidot Eiropas 
likumdošanas darbību formu un saturu saistībā ar iedzīvotāju vajadzībām;

8. uzskata, ka agrīnā brīdinājuma mehānisms jāuzskata un jāizmanto kā svarīgs aktīvas 
sadarbības instruments starp Eiropas iestādēm un valstu iestādēm;

9. atzinīgi vērtē to, ka praksē šis instruments jāpielāgo vienkārša un sadarbības dialoga 
sistēmai starp dažādiem daudzlīmeņu Eiropas sistēmas institucionālajiem līmeņiem;

10. uzskata, ka, ņemot vērā subsidiaritātes principa dinamiskumu, iestādēm jāņem vērā valstu 
parlamentu pamatoti atzinumi, arī lai saprastu to, kas Savienībai ir jādara, lai labāk 
īstenotu plānoto likumdošanas darbību mērķus, un aicina Komisiju ātri un atbilstoši 
rīkoties, reaģējot uz valstu parlamentu pamatotajiem atzinumiem un ieguldījumu;

II. Parlamentu attiecības saistībā ar pakāpenisku Eiropas integrāciju

11. uzsver, ka parlamentu sadarbība Eiropas mērogā nav parasta parlamentārā uzraudzība, ko 
Eiropas Parlaments veic tam līgumos noteikto kompetenču robežās un ko valstu 
parlamenti veic attiecībā uz savām valdībām Eiropas lietu jomā; uzskata, ka tās mērķis ir:

a) veicināt informācijas un labas prakses apmaiņu starp valstu parlamentiem un Eiropas 
Parlamentu ar mērķi stiprināt parlamentu uzraudzību, dalību un vērtēšanu visos līmeņos, 
neņemot vērā attiecīgās kompetences;

b) nodrošināt parlamentu kompetenču efektīvu īstenošanu ES jomā;

c) veicināt īstu Eiropas parlamentāro un politisko dimensiju;

d) veicināt sadarbību ar trešo valstu parlamentiem;

12. uzskata parlamentu sanāksmes par savienojuma punktiem starp Eiropas un valstu 
politiskajām nostādnēm, veicinot to efektīvu saskaņošanu; uzskata, ka to īpašais mērķis ir 
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ļaut valstu parlamentiem savās sarunās ņemt vērā Eiropas perspektīvu un Eiropas 
Parlamentam Eiropas sarunās ņemt vērā valstu perspektīvas; uzsver, ka šādas sadarbības 
mērķis nav izveidot jaunu jauktu parlamentāro iestādi, kas iesaistās pašreizējos Savienības 
lēmumu pieņemšanas posmos, kura būtu neefektīva, kā arī nelikumīga no demokrātijas un 
konstitucionālā viedokļa;

13. atgādina, ka Eiropas parlamentu sistēmas īpatnības in fieri paredz to, ka ir nepieciešams 

strukturētāks tiesiskais satvars un prakse, kas jāizveido kopā ar valstu parlamentiem ar 

mērķi veicināt Eiropas Savienības parlamentarizācijas procesu un konsolidētu 

daudzlīmeņu parlamentāro sistēmu;

14. atzīst, ka šo sadarbību ir jāsaista ar mērķi aktīvi veicināt sekmīgu Savienības darbību, un 
tāpēc cer, ka tiks labāk koordinētas parlamentu sanāksmes un sadarbības instrumenti, kuru 
mērķis ir palielināt efektivitāti un kvalitāti un īstenot funkcionālo lomu integrācijas 
procesā;

15. uzskata, ka, izveidojot strukturētas parlamentu konferences, ņemot vērā attiecīgo 
specifiku, būtu jāizstrādā kopēja rīcības sistēma;

16. cer, ka, lai novērstu pārklāšanos, tiks samazinātas parlamentāro sanāksmju un konferenču
izmaksas un palielināta efektivitāte, tiks veikta labāka iekšējā un ārējā koordinācija starp 
Padomes prezidentūras valsts parlamenta ierosināto programmu un Eiropas Parlamenta 
atsevišķu komisiju darba programmu;

17. uzsver to, ka parlamentu sadarbībai, ievērojot atsevišķu konferenču, sanāksmju un 
tikšanos pilnvaras, jānodrošina Eiropas Savienības parlamentu Priekšsēdētāju konferences 
lielāka politiskā ietekme un strukturālais satvars;

18. atzīst, ka komisijas parlamentu sanāksmes galvenokārt atbilst efektivitātes vajadzībām un 
cer stiprināt arī sadarbību konkrētu likumdošanas jautājumu jomā referentu līmenī;

19. uzskata, ka arī jaunajās parlamentu konferencēs par KĀDP/KDAP un ekonomisko un 
finansiālo pārvaldību COSAC būtu jābūt vietai, kurā notiek abpusējs dialogs par 
Savienības stāvokli;

20. atbalsta IPEX platformas lomu, kas ir galvenokārt kā informācijas apmaiņas instruments 
attiecībā uz parlamentārās uzraudzības procedūrām, neraugoties uz to, ka dažkārt rodas ar 
valodu saistītas problēmas; cer, ka valstu parlamenti pievērsīs īpašu uzmanību 
daudzvalodības principam, lai uzlabotu parlamentu dialogu;

21. uzsver, ka parlamentu sadarbībai jābūt atvērtai un ietverošai un pauž bažas par ierobežotu 
parlamentāro sanāksmju vienpusīgo organizāciju, kas neiekļauj dažus parlamentus un 
kuras mērķis ir apvienot pamatpozīcijas, kas nesadarbojas attiecībā uz ES darbībām; 
uzskata, ka šāda prakse ir pretrunā līgumu tekstam un nozīmei un uzsver, ka tas pats 
attiecas uz starpparlamentāro sadarbību administratīvā līmenī;

22. atzīst, ka politiskais dialogs (vai 2006. gadā uzsāktā „Barroso iniciatīva”) un agrīnā 
brīdinājuma mehānisms ir vienas monētas divas puses; ņem vērā valstu parlamentu un 
Eiropas Komisijas attiecību plaša spektra attīstību un stiprināta politiskā dialoga 
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izveidošanu Eiropas pusgada jomā, lai ex ante koordinētu ekonomikas politiskās 
nostādnes; apņemas rūpīgi uzturēt attiecības starp Eiropas Komisiju un valstu 
parlamentiem;

23. cer, ka pienācīgi tiks atspoguļotas attiecības starp Komisiju un valstu parlamentiem, un 
cer, ka saskaņā ar līgumiem Eiropas Parlaments tiks vairāk iesaistīts attiecībās starp 
Komisiju un valstu parlamentiem;

III. Attīstība un ierosinājumi

24. ierosina izstrādāt valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta nolīgumu, lai izveidotu 
organizētu un efektīvu sadarbību, īstenojot Lisabonas līguma 1. protokola 9. pantu un 
Parlamenta Reglamenta 130. pantu, kas ietver:

a) vispārīgu starpparlamentāro sadarbību;

b) kopīgu darbības sistēmu;

c) vispārīgu un nozaru Eiropas kopējo interešu jautājumus;

d) informācijas, dokumentu un paraugprakses apmaiņu;

e) savstarpējus atvieglojumus, lai veicinātu starpparlamentāros sakarus;

25. cer, ka Savienības dalībvalstu parlamentu sadarbībā notiks regulāras un efektīvas Eiropas 
politisko grupējumu un politisko partiju sanāksmes;

26. ņem vērā izmaiņas regulējumā, kas ieviestas saskaņā ar Lisabonas līgumu attiecībā uz 
valstu parlamentu lomu ES;

27. ierosina izveidot līdzsvarotu sistēmu, lai atbalstītu parlamentu efektīvu un atbilstošu 
sadarbību konkrētos likumdošanas jautājumos komisiju un referentu līmenī;

28. uzsver, ka parlamentu sadarbības mērķim jābūt īsto personu apvienošanai īstajā brīdī 
attiecībā uz īstajiem tematiem, lai dialogi un iesaistīšana dotu pievienoto vērtību 
lēmumiem attiecīgajās kompetenču jomās;

29. uzskata, ka COSAC galvenais uzdevums ir periodiski un padziļināti apspriest Savienības 
stāvokli, ņemot vērā pakāpenisko Eiropas dalībvalstu un tautu integrāciju;

30. ierosina COSAC sīki izskatīt arī problēmas, kas valstu parlamentiem rodas, īstenojot 
Lisabonas līgumā tiem noteiktos uzdevumus;

31. cer, ka tiks turpinātas konferences par KĀDP/KDAP un ekonomisko un finanšu 
pārvaldību;

32. cer, ka tiks izveidota efektīva parlamentu sadarbība Eurojust un Eiropola jomā;
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33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Šā ziņojuma mērķis ir pievērst īpašu uzmanību virzībai uz labāku ES integrāciju. Pastāv 
nepieciešamība atjaunot saikni starp iedzīvotājiem un Eiropu — ko šajā saistībā var darīt 
iestādes? Starp Eiropas iestādēm jāietver arī ES dalībvalstu parlamenti. Tie faktiski ir daļa no 
Eiropas parlamentārās sistēmas. Var arī uzskatīt, ka tie ir ne tikai attiecīgās valsts, bet arī ES 
iestādes. To uzdevums ir izveidot pilnībā demokrātisku ES otro kameru, tas ir, Padomi, un arī 
tuvināt iedzīvotājus Eiropai.

Eiropas Parlaments (EP) ir veltījis lielu uzmanību valstu parlamentu lomai ar mērķi risināt 
demokrātijas trūkumu ES un atrast atbilstošus sabiedrotos Eiropas apziņas veidošanā. Dažas 
dienas pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā tika izveidota Virzības grupa attiecībām ar valstu 
parlamentiem. Iepriekš trīs reizes EP vērsa uzmanību uz šo tematu — 1997. gadā ar Neyts-
Uyttebroeck ziņojumu, 2002. gadā ar Napolitano ziņojumu un 2009. gadā ar Brok ziņojumu. 
Par valstu parlamentu lomu ir runāts daudzās COSAC sanāksmēs šajā pilnvaru termiņā un 
aptaujā par 21. pusgada ziņojumu, kas jāiesniedz nākamajai COSAC Atēnās jūnijā, ir iekļauta 
nodaļa par sadarbību starp EP un valstu parlamentiem.

Saistībā ar šīm dziļajām pārdomām par attiecībām starp EP un valstu parlamentiem šis 
ziņojums tiek izveidots pilsoņu krīzes un neuzticības Eiropai brīdī, kad ir steidzami jāveic 
papildu valstu parlamentu eiropeizācija.
Šajā saistībā jājautā, kādā mērā ir īstenots Lisabonas līgums attiecībā uz valstu parlamentu 
lomu, kas ir jāmaina vai jāpapildina un, galvenokārt, kādai jābūt valstu parlamentu lomai 
Eiropas iestāžu organizācijā. 

Eiropas parlamentārās sistēmas ideja izskatās atbalstāma, pamatojoties uz LES 12. panta 
pirmo teikumu „Valstu parlamenti aktīvi palīdz nodrošināt Savienības sekmīgu darbību”. Arī 
1. protokolā valstu parlamentu funkcija tiek uzskatīta par aktīvu Eiropas integrācijā, jo abu 
pušu mērķis ir „veicināt lielāku valstu parlamentu dalību ES darbībās”. Ir skaidrs, ka valstu 
parlamentu loma ir ļoti saistīta ar ideju par Eiropas integrāciju. Ja, kā teikts LES 1. pantā, 
pašreizējā ES normatīvā situācija nav apstiprināts risinājums, bet tikai posms pašreizējā 
virzībā, valstu parlamentu aktīvai loma jāuzskata kā ieguldījums virzībā uz „ciešāku Eiropas 
tautu savienību” (LES 1. pants) un, ja Savienības veidošana ir liels politisks projekts, ar ko 
„veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un savu tautu labklājību” (LES 3. pants), tad ir pareizi 
runāt par jebkuras parlamentārās darbības nepieciešamo Eiropas dimensiju, un attiecības starp 
EP un valstu parlamentiem nevar būt konkurējošas un pretrunīgas, bet tai ir jābūt sadarbībai.

Slavenajā 2009. gada 30. jūnija Vācijas konstitucionālās tiesas lēmumā, kas pavēra ceļu uz 
Lisabonas līguma ratificēšanu Vācijā, ir teikts, ka dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses. Tas ir 
loģisks apgalvojums, bet, ja Eiropas dimensija ir valstu parlamentiem nepieciešama īpatnība, 
ir skaidrs, ka to dalība dalībvalstu suverenitātē saistībā ar virzību uz integrāciju, izmantojot 
jaunus līgumus, ietver iesaistīšanos, kas nav ierobežota tikai ar ratificēšanas pilnvaru. No tā 
izriet valstu parlamentu piedalīšanās LES 48. pantā minētajā Konventā un to tiesības saņemt 
iepriekšēju konkrētu informāciju par katru pieprasījumu paplašināt Savienību.

Tomēr šķiet, ka šī valstu parlamentu kā valsts iestāžu sākotnējo pilnvaru paplašināšana, kas 
minēta LES 12. panta d) un e) punktā, neieceļ tos par „latu sensu” iestādēm Eiropas 
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struktūrās. Pretēji 1. protokola preambulā ir skaidri noteiktas divas valstu parlamentu 
uzdevumu kategorijas ES struktūrā — valstu valdību kontrole un konsultatīvā loma.

Pati pārbaude un pirmais nosacījums ir tas, ka ES jau ir divas kameras — EP, kas ir pilsoņu 
pārstāvis, un Padome kā dalībvalstu koleģiāls pārstāvis. Bet, lai dalībvalstis tiktu pārstāvētas 
savā vienotā un demokrātiskā dimensijā, valdību viedoklim ir jāpārstāv parlamentu virzība. 
Tāpēc pirms un pēc katras Padomes sanāksmes būtu jākonsultējas ar attiecīgajiem dalībvalstu
ministriem. Šāda rīcība ir ne tikai atsevišķu dalībvalstu iekšēja nepieciešamība, bet arī Eiropas 
īstā dimensija. Tāpēc jāuzsver, ka valstu parlamenti nav tikai trešā kamera Eiropas 
konstitucionālajā struktūrā, bet tie ir arī iestādes, kas veido demokrātisku otro kameru —
Padomi. 

Tomēr šķiet, ka valstu parlamentiem būtu jāpiešķir autonomas varas pilnvaras, kas juridiski 
nekavējoties ir spēkā subsidiaritātes uzraudzīšanā. Šādu uzraudzību nevar uzskatīt par 
ierobežojošu instrumentu, lai arī tai piemīt daudzi 2. protokolā minētie ierobežojumi, bet gan 
par sadarbību veicinošu un aktīvu iespēju, lai arī tikai konsultatīvā līmenī bez likumdošanas 
pilnvarām. Subsidiaritāte jāuzskata par ES spēku, nevis ierobežojumu. ES pastāv tāpēc, ka 
dalībvalstis atsevišķi nespēj īstenot miera un labklājības mērķus, kas minēt LES 2. pantā. 
Tāpēc dažādi pamatoti atzinumi būtu jāuztver nevis kā negatīvi norādījumi par to, kas ES nav 
jādara, bet kā pozitīvi ierosinājumi par to, kas tai ir jādara. 

Tā sauktās konsultatīvās funkcijas jomā, ko labāk būtu definēt kā politisko dialogu, attiecības 
starp EP un valstu parlamentiem ir īpaši ciešas, un varbūt tās būtu precīzi un strukturēti 
jāregulē, nevis aizstājot vai integrējot lēmumu pieņemšanu, bet veidojot EP politisko un 
likumdošanas darbību pievienoto vērtību. Parlamentārā sadarbība ir noteikta 12. panta 
f) punktā un sīkāk 1. protokola 9. un 10. pantā.

Parlamentu konferenču skaits ir pakāpeniski pieaudzis gan vispārīgo sanāksmju, gan komisiju 
līmenī. Svarīgākais jauninājums ir regulāras tikšanās kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
jomā, kā arī ekonomiskās un finanšu pārvaldības jomā, īstenojot TSGC (tā sauktais Fiscal 
compact) 13. pantu, papildus tikmēr ir radusies arī doma izveidot sistemātisku parlamentāro 
konferenci attiecībā uz Eiropola uzraudzību. 

Šādu tikšanos izplatība rada vienkāršošanas problēmu, lai novērstu pārsvara pozīciju un 
rezultātu precizitāti. Turklāt ir jāsaprot, kāda ir COSAC funkcija. Izskatās, ka vēlamākas ir 
tikšanās ar konkrētu mērķi. Tās vienmēr ir noderīgas tādā mērā, ka tās ļauj abpusēji atzīt 
likumdevēju zināšanas un pieredzes apmaiņu par labāko parlamentāro praksi. Tomēr efektīvai 
sadarbībai, kas minēta 1. protokola 2. pantā, nepieciešams daudz kas vairāk. Ir jāformulē 
viedokļi par konkrētiem likumdošanas projektiem vai konkrētiem politiskiem lēmumiem, 
tāpēc šķiet vēlamas komisijas tikšanās. To pievienotā vērtība demokrātijas nozīmē ļauj plašāk 
un dziļāk ietvert pirmsleģislatīvo atspoguļojumu.

LES pievienotā 1. protokola 9. pantā ir ieteikts iestāžu vienlīdzības princips, lai regulētu šo 
jomu, un EP reglamenta 130. pantā, ņemot vērā attiecīgos grozījumus, tas ir konkrēti noteikts. 
Tas ir Lisabonas līguma norādījums, kas vēl nav realizēts, kurš būs jāizskata nākamajā 
leģislatūrā.
Nākamajā pusgada ziņojumā, kas tiks iesniegts COSAC jūnijā, būs iekļauta COSAC
izveidošana. Konferencēm par KĀDP/KDAP un ekonomisko un finanšu pārvaldību ir labi 
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rezultāti, bet būtu kļūdaini pieņemt, ka tās veiks arī COSAC funkcijas. Ja pašreizējā ES nav 
vienots viedoklis, bet posmā ceļā uz integrāciju, tai jābūt galvenajai, kas periodiski pārbauda 
darbu stāvokli. COSAC būtu jābūt kā vietai, kur tiek apspriests Savienības stāvoklis.

Jāsaprot EP un valstu parlamentu informatīvo ziņojumu būtiskā intensifikācija un 
institucionalizēšana. Acīmredzot savstarpējā informācija liek valstu parlamentiem sniegt EP 
pamatotākus vērtējumus un EP pieņemt plašāk pamatotus lēmumus, lai arī valstu 
parlamentiem būtu vienkāršāk ātri un efektīvi pārnest Eiropas tiesību aktus iekšējos tiesību 
aktos. Jāņem vērā, ka intensīva informācijas tīkla uzdevums ir arī izveidot pastāvīgu Eiropas 
domāšanu attiecībā uz jebkuru valstu parlamentu rīcību. To var nosaukt par atgriezenisko 
subsidiaritāti — Eiropas apziņas veidošanu daudz labāk var īstenot valstu parlamenti nekā EP. 
Tuvojoties Eiropas vēlēšanām, kas varētu būt noteicošas ES nākotnei, vissvarīgākais ir tas, ko 
valstu politiķi saka saviem pilsoņiem. Šajā saistībā ļoti nozīmīga ir reālu Eiropas politisko 
partiju veidošana.


