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ĪSS PAMATOJUMS

LESD 291. pantā ir paredzēts — ja nepieciešami Eiropas Savienības juridiski saistošu 
īstenošanas aktu vienādi nosacījumi un īstenošanas pilnvaras ir piešķirtas Komisijai, kontroles 
mehānismu noteikšana pār Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu ir vienīgi dalībvalstu 
kompetencē. Tālab Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru, iepriekš paredz normas un vispārīgos principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem. LESD 291. panta būtība ir pavisam skaidra — vienīgi dalībvalstīm 
būtu jākontrolē Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana. Tas nenozīmē, ka Parlamentam 
ir atņemtas jebkādas iespējas iejaukties, ja tas, kā Komisija piemēro īstenošanas pilnvaras 
neatbilst likumdevēja nolūkiem. Patiešām, Parlaments saglabā tiesības izmantot iespēju uzlikt 
novērošanas pienākumu Komisijai jebkurā procesa posmā, kura rezultātā tiktu pieņemti 
īstenošanas pasākumi, vai arī, ja šāds pieņemšanas process ir pabeigts, Parlaments var tāpat 
jebkurā stadijā pieņemt rezolūciju, lai identificētu iespējamās problēmas saistībā ar Komisijas 
īstenošanas pasākumu projektu neatkarīgi no tā, vai Komisijas priekšlikumā ir izdarītas 
konkrētas atsauces. Vienlaicīgi, kā norādījusi Eiropas Savienības Tiesa, izskatot lietu C–
403/051, gadījumos, kad Komisija pienācīgi nebūtu ņēmusi vērā Parlamenta 
apsvērumus un pārdomas, Parlaments vienmēr var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā 
prasību atzīt īstenošanas pasākumus par spēkā neesošiem no pieņemšanas brīža, ja tas 
uzskata, ka Komisija pārkāpusi īstenošanas pilnvaras. Tādējādi Parlamenta kā līdztiesīga 
likumdevēja prerogatīvas nekādi netiek ietekmētas. Tomēr Parlamentam, lai spētu pilnībā un 
savlaicīgi īstenot savas prerogatīvas, ir ļoti svarīgi, ka Komisija pēc savas iniciatīvas informē 
Parlamentu par visiem pasākumu projektiem, grozītajiem pasākumu projektiem un galīgajiem 
pasākumu projektiem, kurus tā paredzējusi pieņemt saskaņā ar LESD 291. pantu. Tāpēc, 
tiklīdz šādi pasākumu projekti, grozītie pasākumu projekti un galīgie pasākumu projekti kļūst 
pieejami, Komisijai tie būtu oficiāli jānosūta Eiropas Parlamentam. Šāda informācijas 
nosūtīšana būtu jāveic papildus Komisijas pienākumam sniegt informāciju saistībā ar 
komitejas procedūru reģistru. Visbeidzot, ņemot vērā to īstenošanas aktu specifiskumu un 
problemātiskumu, kuri jāpieņem saskaņā ar tiesību aktiem par ārējo finansiālo palīdzību un 
atbilstoši praksei, kas izveidojusies, īstenojot rūpīgas demokrātiskas pārbaudes dialogu, 
Parlamentam būtu jāpiešķir iespēja dot ieguldījumu šajā procesā, kura rezultātā tiek noteikts 
to īstenošanas aktu projektu saturs, kas jāpieņem saskaņā ar tiesību aktiem par ārējo finansiālo 
palīdzību.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

                                               
1 OV C 315, 22.12.2007., 8. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Komisijai būtu oficiāli jānosūta 
Eiropas Parlamentam pasākumu projekti, 
jebkuras šādu pasākumu projektu 
grozījumu versijas un galīgie pasākumu 
projekti pēc attiecīgās komitejas atzinuma 
saņemšanas, tiklīdz šie projekti kļūst 
pieejami.

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, ka Komisija pēc savas iniciatīvas informē Parlamentu par visiem pasākumu 
projektiem, grozītajiem pasākumu projektiem un galīgajiem pasākumu projektiem, kurus tā 
paredzējusi pieņemt saskaņā ar LESD 291. pantu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Attiecībā uz īstenošanas aktiem, kas 
jāpieņem saskaņā ar tiesību aktiem par 
ārējo finansiālo palīdzību, Komisijai būtu 
jāapspriežas ar Eiropas Parlamentu jau 
procedūras gaitā, kuras rezultātā tiek 
iesniegti šādu aktu projekti vai šādu aktu 
jebkādas grozījumu versijas.

Pamatojums

Ņemot vērā to īstenošanas aktu specifiskumu un problemātiskumu, kuri jāpieņem saskaņā ar 
tiesību aktiem par ārējo finansiālo palīdzību un atbilstoši praksei, kas izveidojusies, īstenojot 
rūpīgas demokrātiskas pārbaudes dialogu, Komisijai būtu jāapspriežas ar Parlamentu jau tās 
procedūras gaitā, kuras rezultātā tiek iesniegti īstenošanas akti, kas jāpieņem saskaņā ar 
tiesību aktiem par ārējo finansiālo palīdzību.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas Parlaments un Padome, 
neatkarīgi cits no cita un pēc saviem 
ieskatiem, jebkurā procedūras stadijā var 
nosūtīt Komisijai iebildumus pret 
pasākumu projektiem, jebkurām šādu 
pasākumu projektu grozījumu versijām 
un galīgajiem pasākumu projektiem pēc 
attiecīgās komitejas atzinuma 
saņemšanas.

Pamatojums

Skaidrības labad būtu vēlreiz jāapstiprina, ka Parlamentam un Padomei kā līdztiesīgiem 
likumdevējiem, neatkarīgi cits no cita  un pēc saviem ieskatiem, tiek saglabāta iespēja jebkurā 
procedūras posmā, kuras rezultātā tiktu pieņemti īstenošanas pasākumi, iesniegt Komisijai 
savus apsvērumus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Eiropas Parlaments un Padome, 
neatkarīgi cits no cita, var nosūtīt 
Komisijai iebildumus par īstenošanas 
pasākumiem jebkurā laikā pēc tam, kad 
tie ir pieņemti.

Pamatojums

Skaidrības labad būtu vēlreiz jāapstiprina, ka Parlamentam un Padomei kā līdztiesīgiem 
likumdevējiem un neatkarīgi citam no cita vienmēr tiek saglabāta iespēja iesniegt Komisijai 
savus iebildumus pat pēc tam, kad īstenošanas pasākumi jau ir pieņemti.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Īstenošanas akti, kas pieņemti saskaņā ar 

tiesību aktiem par ārējo finansiālo 
palīdzību

Ja Komisija pieņem īstenošanas aktus 
saskaņā ar tiesību aktiem par ārējo 
finansiālo palīdzību, tā apspriežas ar 
Eiropas Parlamentu jau procedūras gaitā, 
kuras rezultātā tiek iesniegti šādu aktu 
projekti vai šādu aktu jebkādas grozījumu 
versijas ar nolūku saskaņā ar 4. pantu vai 
5. pantu iesniegt tos tālāk attiecīgajai 
komitejai atzinuma sagatavošanai.

Pamatojums

Ņemot vērā to īstenošanas aktu specifiskumu un problemātiskumu, kuri jāpieņem saskaņā ar 
tiesību aktiem par ārējo finansiālo palīdzību un atbilstoši praksei, kas izveidojusies, īstenojot 
rūpīgas demokrātiskas pārbaudes dialogu, Parlamentam būtu jāpiešķir iespēja dot 
ieguldījumu šajā procesā, kura rezultātā tiek noteikts to īstenošanas aktu projektu saturs, kas 
jāpieņem saskaņā ar tiesību aktiem par ārējo finansiālo palīdzību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1. Komisija oficiāli nosūta Eiropas 
Parlamentam pasākumu projektus, 
jebkuras šādu pasākumu projektu 
grozījumu versijas un galīgos pasākumu 
projektus pēc attiecīgās komitejas 
atzinuma saņemšanas saskaņā ar 4. pantu 
vai 5. pantu, tiklīdz šie projekti kļūst 
pieejami.
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Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, ka Komisija pēc savas iniciatīvas informē Parlamentu par visiem pasākumu 
projektiem, grozītajiem pasākumu projektiem un galīgajiem pasākumu projektiem, kurus tā 
paredzējusi pieņemt saskaņā ar LESD 291. pantu. Šīs informēšanas prasības tiek noteiktas 
papildus Komisijai izvirzītajam pienākumam par informācijas sniegšanu, izmantojot 
komitejas procedūru reģistru.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija uztur komitejas procedūru 
reģistru, kurā ietver:

1. Papildus informēšanas prasību izpildei 
saskaņā ar 1. punktu Komisija uztur 
komitejas procedūru reģistru, kurā ietver:

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, ka Komisija pēc savas iniciatīvas informē Parlamentu par visiem pasākumu 
projektiem, grozītajiem pasākumu projektiem un galīgajiem pasākumu projektiem, kurus tā 
paredzējusi pieņemt saskaņā ar LESD 291. pantu. Šīs informēšanas prasības tiek noteiktas 
papildus Komisijai izvirzītajam pienākumam par informācijas sniegšanu, izmantojot 
komitejas procedūru reģistru.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) dalībvalstu pārstāvju nostāju un tās 
iemeslus,

Pamatojums

Dalībvalstu pārstāvju nostājai ir jābūt pieejamai Eiropas Parlamentam (kurš visas sēdes un 
komiteju sanāksmes rīko atklāti).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlamentam un Padomei ir 
piekļuve 1. punktā minētajai informācijai.

2. Eiropas Parlamentam, Padomei un 
valstu parlamentiem ir vienlīdzīga 
piekļuve 1. punktā minētajai informācijai.

Pamatojums

Šīs grozījums nepieciešams sakarā 6. un 7. grozījumu. Ir būtiski svarīgi, ka Komisija pēc 
savas iniciatīvas informē Parlamentu par visiem pasākumu projektiem, grozītajiem pasākumu 
projektiem un galīgajiem pasākumu projektiem, kurus tā paredzējusi pieņemt saskaņā ar 
LESD 291. pantu. Šīs informēšanas prasības jebkurā gadījumā tiek noteiktas papildus tām, 
kas piešķirtas Komisijai par informācijas sniegšanu, izmantojot komitejas procedūru reģistru.
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