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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšanu attiecībā uz piekrišanas 
procedūru
(2012/2124(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja 2011. gada 9. decembra 
vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

2. norāda, ka grozījumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā un ka tos piemēros tām 
piekrišanas procedūrām, kurās atbildīgā komiteja vēl nav pieņēmusi ieteikumu;

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

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
81. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātam tiesību aktam, Parlaments 
pieņem lēmumu, pamatojoties uz
atbildīgās komitejas sagatavotu ieteikumu 
pieņemt vai noraidīt attiecīgo tiesību aktu.

1. Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu 
ierosinātam aktam, Parlaments pieņem 
lēmumu, ņemot vērā atbildīgās komitejas 
sagatavotu ieteikumu pieņemt vai noraidīt 
attiecīgo aktu. Ieteikumā ir atsauces, bet 
tajā nav apsvērumu. Tajā var būt īss 
pamatojums, par kuru ir atbildīgs 
referents un par kuru nebalso. Komitejā 
iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai 
tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt 
referenta ierosināto ieteikumu.
2. Atbildīgā komiteja kopā ar ieteikumu 
var iesniegt nenormatīvas rezolūcijas 
priekšlikumu.
3. Atbildīgā komiteja pieprasījumu dot 
piekrišanu izskata bez liekas kavēšanās. 
Ja atbildīgā komiteja četru mēnešu laikā 
pēc tam, kad tai ir nosūtīts pieprasījums 
dot piekrišanu, nav pieņēmusi ieteikumu, 
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Priekšsēdētāju konference var jautājumu 
iekļaut nākamās sesijas darba kārtībā 
izskatīšanai.

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu 
balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā 
ar Līgumu par Eiropas Savienību vai 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
vajadzīga Parlamenta piekrišana, un nevar 
iesniegt nekādus grozījumus. Vajadzīgo 
vairākumu, lai piekrišanu pieņemtu, nosaka
saskaņā ar to Līguma par Eiropas 
Savienību vai Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pantu, kurš veido 
ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.

4. Parlaments lēmumu par piekrišanu
pieņem ar vienu balsojumu par aktu, kuram 
saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību 
vai Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
vajadzīga Parlamenta piekrišana, 
neatkarīgi no tā, vai atbildīgās komitejas 
ieteikums ir apstiprināt vai noraidīt aktu, 
un nevar iesniegt nekādus grozījumus. 
Vajadzīgo vairākumu, lai piekrišanu 
pieņemtu, nosaka saskaņā ar to Līguma par 
Eiropas Savienību vai Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pantu, kurš veido 
ierosinātā akta juridisko pamatu, vai ar 
nodoto balsu vairākumu, ja attiecīgajā 
pantā vairākums nav noteikts. Ja 
vajadzīgais vairākums netiek iegūts, 
uzskata, ka ierosinātais akts nav 
apstiprināts.

2. Attiecībā uz pievienošanās līgumiem,
starptautiskiem nolīgumiem un gadījumā, 
ja konstatē, ka dalībvalsts ir vairākkārt 
nopietni pārkāpusi kopīgos principus, 
piemēro attiecīgi 74.c., 74.e un 90. pantu. 
Ja vajadzīga ciešāka sadarbība jomā, uz 
kuru attiecas parastā likumdošanas 
procedūra, piemēro Reglamenta 
74.g pantu.

5. Turklāt attiecībā uz starptautiskiem 
nolīgumiem, pievienošanās līgumiem,
gadījumiem, kad konstatē, ka dalībvalsts ir 
vairākkārt nopietni pārkāpusi 
pamatprincipus, Parlamenta sastāva 
noteikšanu, ciešākas sadarbības izveidi 
starp dalībvalstīm un daudzgadu finanšu 
shēmas pieņemšanu piemēro attiecīgi 90., 
74.c, 74.e, 74.f, 74.g un 75. pantu. 

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
ierosinātam tiesību aktam vai paredzētam 
starptautiskam nolīgumam, atbildīgā 
komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras 
iznākumu, var pieņemt lēmumu iesniegt 
Parlamentam starpposma ziņojumu par 
Komisijas priekšlikumu kopā ar rezolūcijas 
priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par 
ierosinātā akta grozīšanu vai īstenošanu.

6. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana 
ierosinātam aktam, atbildīgā komiteja var 
iesniegt Parlamentam starpposma ziņojumu 
par Komisijas priekšlikumu kopā ar 
rezolūcijas priekšlikumu, kurā ir ieteikumi 
par ierosinātā akta grozīšanu vai 
īstenošanu.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Šajā ziņojumā aplūkots tas, kā Parlaments dod savu piekrišanu procedūrās, kurās tas 
nepieciešams saskaņā ar Līgumiem (piekrišanas procedūra).

1) Piekrišanas procedūra

Piekrišanas procedūra ar 1986. gada Vienoto Eiropas aktu tika ieviesta divās jomās: 
asociācijas nolīgumos un pievienošanās līgumos. Procedūras piemērošanas joma ir 
paplašināta visos turpmākajos Līgumu grozījumos. Saskaņā ar Lisabonas līgumu tā tagad ir 
„īpaša likumdošanas procedūra” Līguma par Eiropas Savienības darbību 289. panta 2. punkta 
izpratnē.

Gadījumi, kuros piemērojama piekrišanas procedūra, ir precīzi noteikti Līgumos. Galvenokārt 
tie ir šādi gadījumi:

– nolīgumi, ar ko izveido īpašu institucionālo sistēmu, nolīgumi, kuriem ir būtiska ietekme 
uz Savienības budžetu, vai nolīgumi par jautājumiem, uz ko attiecas parastā likumdošanas 
procedūra vai īpašā likumdošanas procedūra, kurā nepieciešama Parlamenta piekrišana1;

– pievienošanās līgumi2; 
– elastīguma klauzulas piemērošana3;
– ciešākas sadarbības izveidošana4; 
– pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai5; 
– daudzgadu finanšu shēmas pieņemšana6;
– vienota Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanu procedūra7;
– Parlamenta sastāva veidošana8; 
– Savienības pilsoņu tiesību stiprināšana9; 
– Padomes un Eiropadomes lēmumi par nopietnu un vairākkārtīgu Savienības vērtību 

pārkāpšanu10;
– īstenošanas pasākumi attiecībā uz Savienības pašu resursu sistēmu11. 

2) Reglaments

Reglamentā šie gadījumi atbilst vispārējam noteikumam (81. pants) un vairākiem īpašiem 
noteikumiem, kuros kā lex specialis ir noteikti īpašiem gadījumiem atbilstoši nosacījumi, 

                                               
1 LESD 218. panta 6. punkta a) apakö punkts.
2 LES 49. pants.
3 LESD 352. pants.
4 LESD 329. panta 1. punkts.
5 LESD 218. panta 6. punkta a) apakö punkts.
6 LESD 312. panta 2. punkts.
7 LESD 223. panta 1. punkta 2. daļa.
8 LES 14. panta 2. punkta 2. daļa.
9 LESD 25. panta 2. daļa.
10 LES 7. panta 1. un 2. punkts.
11 LESD 311. panta 4. punkts.
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vienlaikus atsaucoties uz vispārējo noteikumu (81. pantu). Šie īpašie noteikumi ir: 90. pants 
„Starptautiskie nolīgumi”, 74.c pants „Pievienošanās līgumi”, 74.g pants „Ciešāka sadarbība”, 
74.f pants „Parlamenta sastāvs” un 74.e pants „Padomes un Eiropadomes lēmumi par 
Savienības vērtību pārkāpumu”. 

Saistībā ar šo dokumentu vissvarīgākais noteikums — vispārējais noteikums (81. pants) —
paredz: 

„81. panta 1. un 3. punkts

1. Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu ierosinātam aktam, Parlaments pieņem lēmumu, 
pamatojoties uz atbildīgās komitejas sagatavotu ieteikumu pieņemt vai noraidīt attiecīgo 
aktu.

Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu par aktu, kuram saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Savienību vai Līgumu par Eiropas Savienības darbību vajadzīga Parlamenta 
piekrišana, un nevar iesniegt nekādus grozījumus. Vajadzīgo vairākumu, lai piekrišanu 
pieņemtu, nosaka saskaņā ar to Līguma par Eiropas Savienību vai Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pantu, kurš veido ierosinātā akta juridisko pamatu.

3. Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana ierosinātam aktam vai paredzētam starptautiskam 
nolīgumam, atbildīgā komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras iznākumu, var pieņemt 
lēmumu iesniegt Parlamentam starpposma ziņojumu par Komisijas priekšlikumu kopā ar 
rezolūcijas priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par ierosinātā akta grozīšanu vai īstenošanu.”

Reglamenta 81. pantā nav noteikts komitejas ieteikuma veids. Tomēr parasti tas tiek iesniegts 
kā normatīva rezolūcija, saskaņā ar kuru Parlaments attiecīgajam aktam dod vai atsakās dot 
piekrišanu. Ja vien Līgumos nav noteikts citādi, Parlamenta piekrišanai nepieciešams nodoto 
balsu vairākums1. Dažos gadījumos nepieciešams vairākums Parlamenta deputātu balsu, 
piemēram, balsojot par jaunas dalībvalsts pievienošanos vai vēlēšanu procedūru2. 

3) Iesniegšana AFCO komitejai

Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne 2011. gada 
9. decembra vēstulē norādīja, ka Parlamenta komitejās pieņemtā prakse attiecībā uz 
piekrišanas procedūru ievērojami atšķiras3. Komiteju priekšsēdētāju vārdā viņš aicināja 
AFCO komiteju „pārskatīt attiecīgos Reglamenta noteikumus, lai precizētu piekrišanas 
procedūras, padarītu tās pārredzamākas un, iespējams, arī efektīvākas”. Šajā vēstulē bija 
ietverti arī četri jautājumi, kas AFCO komitejai ir jāņem vērā. Attiecībā uz apspriešanos 
komitejā, tos var reducēt līdz trim turpmāk minētajiem pamatjautājumiem.

– Vai atbildīgās komitejas ieteikuma projektā un plenārsēdei paredzētajā ieteikumā ir 
pieļaujami apsvērumi?

                                               
1 LESD 231. pants.
2 81. panta 1. punkta 2. daļa.
3 Skatīt arī Likumdošanas koordinācijas nodaļas (Savienības iekšpolitikas ģenerāldirektorāts) 2011. gada 
septembrī veikto pētījumu. 
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– Vai ir pieņemami grozījumi ieteikuma projektā komitejas posmā un ieteikumā plenārsēdes 
posmā? Ja jā, tad kurās to daļās?

– Vai negatīvs balsojums par ieteikumu punktu, kurā ir ietverts lēmums (lēmuma punkts), ir 
skaidrojams kā balsojums par pretējo? 

4) Apsvērumi

Apsvērumi kā daļa no ieteikuma, ko iesniedz plenārsēdē atbildīgā komiteja, līdz šim tika 
uzskatīti par nepieļaujamiem, izņemot gadījumus, kad tie ir saistīti ar faktiem vai 
dokumentiem un līdz ar to ir pielīdzināmi atsaucēm1.

Šāda prakse tiek pamatota ar to, ka apsvērumi lēmumā, ko Parlaments pieņems (dot 
piekrišanu vai ne), to padarītu mazāk skaidru un nozīmīgu. Šādas nostājas papildu 
pamatojums ir tāds, ka normatīvajā rezolūcijā, kas ir ietverta normatīvā ziņojumā par 
Komisijas priekšlikumu, arī nedrīkst būt apsvērumi (55. panta 2. punkts). Politiska rakstura 
komentāri un pieprasījumi saistībā ar ierosināto aktu vai nolīgumu varētu tikt izteikti 
starpposma ziņojumā saskaņā ar 81. panta 3. punktu un 90. panta 4. punktu, pirms attiecīgais 
akts vai nolīgums tiek pieņemts vai noslēgts.

No otras puses, politiskas intereses (vai pat nepieciešamības) dēļ ir vēlams, lai Parlaments 
savu lēmumu pamato.
Pagaidu risinājums, kas tiek ierosināts šajā ziņojumā, ir neatļaut apsvērumus, bet atļaut, lai 
atbildīgā komiteja plenārsēdei paredzētajam ieteikumam pievieno nenormatīvas rezolūcijas 
priekšlikumu. Tādējādi komitejā(-ās) un pēc tam plenārsēdē būtu iespējams izteikt 
komentārus par ierosināto aktu un sīki paskaidrot savu nostāju. Ar šādu svērto proporciju 
Parlamentā parasti tiktu nodrošināts, ka pieņemta rezolūcija nav pretrunā lēmumam, kas 
pieņemts par piekrišanu (sk. turpmāk).

5) Grozījumi

Tā kā apsvērumi plenārsēdē netiek pieņemti, nerodas arī jautājums par grozījumiem. Tas ir 
pamatots 81. panta formulējumā: „Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu par aktu, 
kuram saskaņā ar Līgumu .. vajadzīga Parlamenta piekrišana, un nevar iesniegt nekādus 
grozījumus”2. Šis noteikums neapšaubāmi attiecas uz pašu akta tekstu. Īpašajā noteikumā par 
starptautiskiem nolīgumiem tas skaidrots šādi: 

„90. panta 7. punkts

7. Parlaments sniedz atzinumu par Eiropas Kopienas parakstītā starptautiskā nolīguma vai 
finanšu protokola noslēgšanu, pagarināšanu vai grozīšanu vai dod tam piekrišanu vienā 
balsojumā ar nodoto balsu vairākumu. Nolīguma vai protokola teksta grozījumi nav 
pieņemami.”

                                               
1 Jānorāda, ka pašreizējā situācijā attiecīgajā dokumenta paraugā, ko izmanto Parlaments, apsvērumi vispār nav 
paredzēti. 
2 81. panta 1. punkta 2. daļa. 
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Paturot prātā iespējami tālejošās Parlamenta lēmuma sekas, akta teksta izslēgšanas mērķis ir 
nodrošināt, ka Parlamenta lēmums ir nepārprotams un beznosacījuma. Ar starptautiskiem 
nolīgumiem saistīts papildu iemesls — nolīgumu, par kuru ir notikušas sarunas, nekādā veidā 
nevar vienpusēji grozīt. Tomēr šis iemesls neattiecas uz iespējamiem ieteikuma projekta 
elementiem, piemēram, atsaucēm, apsvērumiem vai lēmuma punktu. Ja, kā tiek ierosināts šajā 
ziņojumā, komitejas ieteikumā nedrīkst būt apsvērumi (to funkciju pārņem rezolūcijas 
priekšlikums), varētu un vajadzētu iesniegt tikai iespējamos lēmuma punkta grozījumus. Lai 
nerastos nekādas šaubas par komitejas(-u) konkrēto nostāju, grozījumu iespējamība ir īpaši 
svarīga attiecībā uz pēdējo minēto elementu. 

6) Balsošana

Ja komitejas ieteikuma projektā vai plenārsēdei paredzētajā ieteikumā ierosinātais lēmums 
neiegūst nepieciešamo balsu vairākumu un grozījums ar pretēju nostāju nav iesniegts vai arī 
neiegūst vajadzīgo balsu vairākumu, rodas jautājums, kā šo rezultātu interpretēt. Vai tādā 
gadījumā būtu jāuzskata, ka attiecīgi komitejā vai plenārsēdē lēmums vispār nav pieņemts vai 
ka ir pieņemts ierosinātajam pretējs lēmums? Pēdējā iespēja nozīmētu — ja tiek ierosināta 
piekrišana attiecīgajam aktam un priekšlikums neiegūst balsu vairākumu, akts tiek uzskatīts 
par noraidītu, turpretī, ja priekšlikums aktu noraidīt neiegūst balsu vairākumu, akts tiek 
uzskatīts par apstiprinātu1.

Pēdējā minētā interpretācija, kas plenārsēdē agrāk bija ierasta kārtība, ir pamatota ar atsauci 
uz 90. panta 9. punktu: „Ja Parlaments nedod piekrišanu starptautiskam nolīgumam, 
Parlamenta priekšsēdētājs informē Padomi, ka šo nolīgumu nevar noslēgt.” Kopš 2012. gada 
4. jūlija balsojuma par ACTA nolīgumu Parlamenta prakse ir mainījusies, un tagad tas balso 
par piekrišanu neatkarīgi no komitejas ieteikuma satura. Ja piekrišana netiek nodrošināta ar 
balsu vairākumu, tiesību akts tiek uzskatīts par noraidītu.

Runājot par šo jautājumu, jāņem vērā divi aspekti. Pirmkārt, balstoties uz nozīmi, kāda ir 
Parlamenta piekrišanai kā daļai no likumdošanas procedūras, varētu teikt, ka piekrišana ir 
jādod ar pozitīvu aktu, nevis saskaņā ar Parlamenta izvēlētu pretēju kārtību. Otrkārt, ar šo 
risinājumu varētu rasties problēma, ņemot vērā īpašos sliekšņus, kas ir vajadzīgi atsevišķiem 
lēmumiem, kuri saistīti ar piekrišanu (deputātu vairākums, piemēram, LES 49. pants 
(pievienošanās līgumi), LESD 312. panta 2. punkts (daudzgadu finanšu shēma), LESD 
223. panta 1. punkts (ievēlēšanas procedūra), divu trešdaļu balsu vairākums, kas pārstāv 
Parlamenta deputātu vairākumu — LES 7. pants saistībā ar LESD 354. pantu (Savienības 
vērtību pārkāpšana).

Tad rodas jautājums — vai balsojumu ar vienkāršu vairākumu (nevis ar vajadzīgo kvalificēto 
vairākumu) pret negatīvu ieteikumu tomēr var uzskatīt par apstiprinājumu? Manuprāt, nevar. 

Prasība par īpašo vairākumu Parlamenta lēmumiem ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka 
nozīmīgus lēmumus nevar pieņemt ar apstākļu sakritības radītu vairākumu laikā, kad 

                                               
1 Sk., piem., Reglamenta 210. panta 3. punktu par Eiropas politiskajām partijām: „Ar nodoto balsu vairākumu 
Parlaments pieņem lēmuma priekšlikumu, kas nosaka, vai attiecīgā politiskā partija ievēro 1. punktā noteiktos 
principus. Nevar iesniegt nekādus grozījumus. Abos gadījumos, ja par lēmuma priekšlikumu nav nobalsojis 
deputātu vairākums, uzskata, ka ir pieņemts pretējs lēmums.” 
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plenārsēdes apmeklējums ir neliels. Šis mērķis netiek panākts, ja negatīvam balsojumam ar 
vienkāršu vairākumu noteiktos apstākļos būtu tāda pati ietekme kā balsojumam, kuram ir 
vajadzīgs kvalificēts vairākums.

No šīm grūtībām varētu izvairīties, ja plenārsēdes balsojums par piekrišanu tiktu atsaistīts no 
ieteikuma projekta vai ieteikuma plenārsēdei. Citiem vārdiem runājot, tiek balsots tikai par 
piekrišanu neatkarīgi no tā, ko referents vai attiecīgā gadījumā komiteja iesaka. Akts, kurš 
neiegūtu attiecīgo vairākumu, tiktu uzskatīts par noraidītu. Termins „ieteikums” šādā 
gadījumā tiktu saprasts parastajā nozīmē, proti, priekšlikums bez jebkāda saistoša spēka. Tas 
tomēr nenozīmētu, ka ieteikumam nav nekādas politiskas nozīmes.

Kā jau minēts iepriekš, Parlamenta prakse šajā ziņā ir mainījusies kopš 2012. gada 4. jūlija 
balsojuma par ACTA nolīgumu. Es ierosinu Reglamenta noteikumus saskaņot ar šo praksi.

Komitejas posmā tas ir nedaudz citādi, jo referenta iesniegtajā ieteikuma projektā tiek 
ierosināts lēmums par vai pret. Ja tiktu piemērots princips par „nefiktīvu” lēmumu, ko es 
atbalstu, tas nozīmētu, ka komiteja gadījumos, kad tā neievēro referenta nostāju, vispār 
nesniedz ieteikumu, un tai ir jāsāk izstrādāt jauns projekts. Tā kā šāda situācija nevar ilgt 
bezgalīgi, būtu jāparedz termiņš (sk. jauno 81. panta 3. punktu).1

                                               
1 Skatīt arī Konstitucionālās komitejas sniegto interpretāciju par vienādu balsu sadalījumu balsojumā par 
priekšlikumu neiesaistīties tiesas procesā (159. panta 3. punkts), P7_TA-PROV(2013)0121. 


