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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām pārskatīšanu
(2010/2118(ACI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 295. pantu,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 26. maija lēmumu par pamatnolīguma par Eiropas 
Parlamenta un Komisijas attiecībām pārskatīšanu1 un 2010. gada 9. februāra rezolūciju par 
pārskatīto pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām nākamajā 
likumdošanas periodā2,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2009. gada 26. novembra un 2010. gada 1. jūlija 
lēmumu,

– ņemot vērā pārskatītā pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām 
projektu (turpmāk tekstā „nolīgums”),

– ņemot vērā Reglamenta 25. panta 3. punktu un 127. pantu, kā arī tā VII pielikuma 
XVIII punkta 4. apakšpunktu,

– ņemot vērā Parlamenta lēmumu par Parlamenta Reglamenta pielāgošanu pārskatītajam 
pamatnolīgumam par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām (2010/0000(REG))3,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā Līgumi pirmo reizi nodrošina iestāžu nolīgumiem atsevišķu juridisko pamatu;

B. tā kā Lisabonas līgums Parlamentam un Komisijai piešķir jaunas pilnvaras un nodrošina 
jaunu institucionālo līdzsvaru, kas jāatspoguļo nolīgumā;

C. tā kā Lisabonas līgums ievērojami palielina ES demokrātiju, piešķirot lielākas tiesības 
Savienības iedzīvotājiem pārbaudīt Komisijas darbību, galvenokārt ar Parlamenta 
starpniecību;

D. tā kā Lisabonas līgums piešķir Parlamentam un Padomei līdzvērtīgas tiesības parastajā 
likumdošanas procedūrā un budžeta jomā un pastiprina Parlamenta lomu ES ārējā politikā, 
izņemot kopējo ārpolitiku un drošības politiku;

E. tā kā jaunajā nolīgumā ņem vērā šīs izmaiņas, pat ja šādā nolūkā ir vajadzīgi turpmāk 
minētie precizējumi,

1. uzskata, ka pārskatītais nolīgums ir būtisks sasniegums Parlamenta un Komisijas 
sadarbības jomā;

                                               
1 OV C 117E, 18.5.2006., 123. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0009.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(....)....
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2. atgādina no varas dalījuma principa izrietošās parlamentu tradicionālās pilnvaras, kuras, 
pilnībā ievērojot Lisabonas līgumu, būs galvenais nolīguma sasniegums: likumdošanas 
pilnvaras, izpildvaras parlamentāro uzraudzību (tostarp starptautiskajās attiecībās), 
informēšanas pienākumu un izpildvaras klātbūtnes nodrošināšanu Parlamentā;

3. īpaši atzinīgi vērtē jaunajā nolīgumā iekļautos turpmāk minētos uzlabojumus:

3.1. Likumdošanas procedūra un plānošana: savstarpējā sadarbība

a) pārskatīti noteikumi par Komisijas darba programmu un ES plānošanu, 
palielinot Parlamenta iesaistīšanos (27., 30., 41.c punkts (jauns) un pārskatītais 
4. pielikums);

b) Komisija pilnvaru termiņa sākumā pārskata visus vēl nepieņemtos 
priekšlikumus, pienācīgi ņemot vērā Parlamenta viedokli (32. punkts); 

c) jomās, kurās likumdošanas procesā parasti ir iesaistīts Parlaments, Komisija 
nesaistošos tiesību aktus izmanto vienīgi pienācīgi pamatotos gadījumos, 
iepriekš apspriežoties ar Parlamentu,

d) Komisijas apņemas pēc iespējas ātrāk pielāgot acquis communautaire jaunajai 
deleģēto aktu sistēmai (41.a punkts (jauns)),

e) Komisija apņemas ziņot par konkrētiem pasākumiem saistībā ar jebkuru 
pieprasījumu iesniegt priekšlikumu saskaņā ar Līguma par ES darbību 
225. pantu;

3.2. Parlamentārā uzraudzība

f) sīki izstrādāti noteikumi par Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu un Komisijas 
iecelšanu, kā arī tās sastāvu, sastāva maiņu un amatu struktūras maiņu;

g) jauni noteikumi par Komisijas locekļu dalību priekšvēlēšanu kampaņās 
(2.b punkts (jauns));

h) Komisijas pienākums saņemt Parlamenta atzinumu gadījumos, kad tā vēlas 
pārskatīt Rīcības kodeksu;

i) regulatīvo aģentūru izpilddirektoru amata kandidātu pienākums ir ierasties uz 
uzklausīšanu atbildīgajās Parlamenta komitejās (26. punkts (jauns));

3.3. ES starptautisko attiecību starpiestāžu dimensija

j) sīki izstrādāti noteikumi par Parlamenta pastiprināto lomu starptautiskajās 
sarunās, tostarp Komisijas apņemšanos Parlamentam nodot ar šīm sarunām 
saistīto konfidenciālo informāciju, izmantojot pienācīgas procedūras un 
aizsardzības pasākumus (19.–21.b punkts (jauns) un 3. pielikums (jauns));

3.4. Informēšanas pienākums
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k) Komisija atzīst Parlamentam un Padomei Līgumos attiecīgi piešķirtās lomas, jo 
īpaši saistībā ar vienādas attieksmes pamatprincipu, kas sevišķi attiecas uz 
sanāksmju pieejamību un ieguldījuma vai citas informācijas sniegšanu, jo īpaši 
likumdošanas vai budžeta jomā (8. punkts);

l) tiek nodrošināts regulārs dialogs starp Komisijas priekšsēdētāju un Parlamenta 
priekšsēdētāju par izšķirošiem horizontālajiem jautājumiem un būtiskiem 
likumdošanas priekšlikumiem (10. punkts);

m) sīki izstrādāti noteikumi par Parlamentam sniedzamo informāciju attiecībā uz 
Komisijas sanāksmēm ar valstu ekspertiem un Savienības tiesību aktu un 
nesaistošo tiesību aktu izstrādi un īstenošanu (13.a punkts (jauns) un 
1. pielikums (jauns);

n) sadarbības veidi attiecībās ar dalībvalstu parlamentiem (15.a punkts (jauns));

o) sīki izstrādāti noteikumi par Parlamenta piekļuvi konfidenciālai informācijai, 
tostarp klasificētiem dokumentiem (pārskatītais 2. pielikums);

p) aicinājums atbildīgajai komitejai noskaidrot Komisijas viedokli, ja tiek ierosināts 
pārskatīt Parlamenta Reglamentu jautājumā par attiecībām ar Komisiju;

3.5. Komisijas locekļu klātbūtne Parlamentā

q) Komisija apņemas piešķirt prioritāti dalībai plenārsēdēs vai citu Parlamenta 
struktūrvienību sanāksmēs, ja tāda ir pieprasīta (37. punkts);

r) jauns jautājumu laiks ar visiem Komisijas locekļiem, par paraugu ņemot 
jautājumu laiku ar Komisijas priekšsēdētāju (37.a punkts (jauns));

s) uzstāšanās laika uzlabošana, ievērojot paredzamo laika sadalījumu;

t) aicinājums piedalīties Priekšsēdētāju konferences un Komiteju priekšsēdētāju 
konferences sanāksmēs (10. punkta 3. ievilkums);

4. uzskata, ka nolīguma 6. punktā paredzētais viedoklis ir viedoklis, kas Parlamenta 
priekšsēdētājam jāiesniedz pēc Priekšsēdētāju konferences lēmuma pieņemšanas; uzskata, 
ka pirms šāda lēmuma pieņemšanas Priekšsēdētāju konferencei ir jānoskaidro Komiteju 
priekšsēdētāju konferences viedoklis par Komisāru rīcības kodeksa projektu attiecībā uz 
interešu konfliktu vai rīcības ētiskumu;

5. norāda, ka Komisija Parlamenta deputātiem piešķir novērotāja statusu visās 
starptautiskajās konferencēs un paredz to klātbūtni visās attiecīgajās sanāksmēs, jo īpaši 
koordinācijas sanāksmēs, kurās Komisija informē par savu nostāju sarunu procesā; 
Komisija Parlamenta deputātiem var nepiešķirt novērotāja statusu vienīgi ārkārtējos 
gadījumos, pamatojoties uz juridisku, tehnisku vai diplomātisku iespēju trūkumu, tomēr 
Komisijai šie jēdzieni ir iepriekš jāizskaidro Parlamentam un ļoti strikti jāinterpretē;

6. saprot, ka nolīguma 21. un 21.b punktā (jauns) minētās „starptautiskās konferences” ir 
jāsaprot kā sarunas ne tikai par daudzpusējiem nolīgumiem, bet arī par īpaši svarīgiem 
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divpusējiem nolīgumiem (proti, attiecībā uz svarīgu politisku sadarbību, tirdzniecību vai 
zvejniecības nolīgumiem), par kuriem jebkurā gadījumā ir jāsaņem Parlamenta piekrišana;

7. uzskata, ka nolīguma 21.a punktā (jauns) paredzētajām „tādu struktūru sanāksmēm, kas 
izveidotas ar daudzpusējiem starptautiskiem nolīgumiem” jāietver arī tādu struktūru 
sanāksmes, kas izveidotas ar divpusējiem nolīgumiem, ja tiek īstenoti šajā punktā minētie 
nosacījumi;

8. saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu Komisija nekavējoties un pilnīgi informē 
Parlamentu, ja tā vēlas uz laiku piemērot starptautisku nolīgumu vai ierosināt tā 
apturēšanu, un ņem vērā Parlamenta viedokli pirms Padomes lēmumu pieņemšanas;

9. aicina Komisiju sniegt Parlamentam visu informāciju par sarunām saistībā ar 
starptautiskiem nolīgumiem, tostarp „konfidenciālu informāciju” nolīguma 2. pielikuma 
1.2.1. punkta nozīmē, atbilstīgi šajā pielikumā minētajiem sīki izstrādātajiem 
noteikumiem; tas attiecas arī uz konfidenciālajiem dokumentiem no dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, par kuriem jāsaņem dokumenta izstrādātāja atļauja;

10. saprot, ka nesaistošie tiesību akti šā nolīguma nozīmē ir ieteikumi, skaidrojoši paziņojumi,
brīvprātīgas vienošanās un fakultatīvi instrumenti;

11. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto nolīgumu;

12. nolemj šo nolīgumu pielikuma veidā pievienot Reglamentam, aizstājot XIV pielikumu, lai 
sekmētu tā pieejamību un nodrošinātu pārredzamību;

13. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu ar pielikumu nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem informācijai.
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PASKAIDROJUMS

Līdz Lisabonas līguma un jaunā, LESD 295. pantā noteiktā juridiskā pamata pieņemšanai ES 
iestādes Līgumos netika tieši mudinātas slēgt iestāžu nolīgumus. Iestāžu nolīgumi nedrīkst 
mainīt primāro tiesību aktu noteikumus, tomēr tie bieži vien precizē šos noteikumus. 
Pārskatītā pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām projekts, ko 
Priekšsēdētāju konference ir nodevusi Konstitucionālo jautājumu komitejai, lai tas tiktu 
apstiprināts plenārsēdē, patiesībā ir piektais šāda veida nolīgums starp abām iestādēm. Tas 
uzskatāmi liecina par institucionālo līdzsvaru, kas panākts ar Lisabonas līgumu.

Jaunais nolīgums ir skaidrs un nozīmīgs attiecību ar Komisiju uzlabojums. Līdzīgi visiem 
nolīgumiem gala teksts ir zināmā mērā kompromiss starp abām pusēm, tomēr šis gala 
kompromiss ir līdzsvarots risinājums, ar ko pienācīgi un konsekventi īsteno Lisabonas 
līgumu. 

Paturot prātā Parlamenta struktūras galvenos pīlārus, kuri uzsvērti ziņojumā, — likumdošanas 
pilnvaras, izpildvaras parlamentāro uzraudzību (tostarp starptautiskajās attiecībās), 
informēšanas pienākumu un izpildvaras klātbūtnes nodrošināšanu Parlamentā —
paskaidrojumā iekļautie komentāri skars tikai tos jautājumus, kas nav aplūkoti ziņojumā. 

Attiecībā uz likumdošanas procedūru un plānošanu jāuzsver tika divi jautājumi, kuri nav 
tieši skarti ziņojumā. Pirmkārt, grozījumi attiecībā uz labāku likumdošanu un paziņojums 
saistībā ar Iestāžu nolīguma par labāku likumdošana pārskatīšanu, kas ir nozīmīgākais 
politiskais solis. Otrkārt, jaunie noteikumi par Komisijas īstenoto ietekmes novērtējuma 
procedūru. Šai procedūrai jābūt pārredzami, izskatot atšķirīgus scenārijus, tostarp variantu 
„nekas nav jādara”, un ar to principā jāiepazīstina attiecīgā Parlamenta komiteja, kamēr notiek 
konsultācijas ar dalībvalstu parlamentiem saskaņā ar Lisabonas līguma noteikumiem,

Galvenie jautājumi attiecībā uz parlamentāro uzraudzību ir aplūkoti ziņojumā. Jāatceras, ka 
jautājums par ES starptautisko attiecību starpiestāžu dimensiju kļuva par vissarežģītāko 
sarunu punktu. Parlamenta mērķis ir saņemt pilnīgu informāciju, lai tādējādi Parlamentam 
būtu vieglāk dot savu piekrišanu, lai procedūra būt vairāk paredzama un lai nepieļautu 
situācijas, kad starptautiski nolīgumi netiek parakstīti, lai gan sarunas ir notikušas līdz galam.  

Saistībā ar informēšanas pienākumiem tika rūpīgi apspriests jautājums par konfidenciālu 
informāciju un par pilnvarotām personām, kuras var pieprasīt informāciju, un bija 
nepieciešams ilgs laiks, lai izlemtu par informācijas nodošanas veida un laika tehniskajiem 
aspektiem. Sadarbība ar Parlamentu agrīnā posmā saistībā ar likumdošanas iniciatīvām, kuras 
ir aizsāktas ar pilsoņu iniciatīvām, kļūst par nozīmīgu instrumentu, lai nodrošinātu Parlamenta 
saikni ar pilsoņiem. Jaunie noteikumi par Savienības tiesību aktu transponēšanas un 
piemērošanas labāku uzraudzību ir jaunu Parlamenta kompetenču ieguvums. 

Runājot par Komisijas locekļu klātbūtni Parlamentā, galvenie noteikumi ir izskaidroti 
ziņojumā. Tomēr jāuzsver, ka šie noteikumi skar visus komisārus, tostarp priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku / augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos.

Saskaņā ar tā pēdējo punktu pamatnolīgumu pārskatīs līdz 2011. gada beigām, ņemot vērā 
iegūto praktisko pieredzi.
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Visbeidzot, ar jauno pamatnolīgumu, kas iesniegts Parlamentam apstiprināšanai, tiek 
nostiprināti Lisabonas līguma sasniegumi un pievienoti vairāki noteikumi, pilnībā ievērojot 
Līgumus, un tas ir nozīmīgs solis abu iestāžu politisko attiecību stiprināšanas procesā.


