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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83 
attiecībā uz iestāžu vēsturisko arhīva materiālu nodošanu glabāšanai Eiropas 
Universitātes institūtā Florencē
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (COM(2012)0456),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 352. pantu (C7-0000/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 81. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ieteikumu un Konstitucionālo jautājumu 
komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

1. sniedz piekrišanu Padomes regulas priekšlikumam;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

ES iestāžu vēsturiskie arhīva materiāli ir ES vēsturei un mantojumam svarīgs informācijas 
avots. Tāpēc ir jānodrošina piekļuve šiem materiāliem, lai tos varētu izmantot sabiedrība un 
lai saglabātu informāciju par ES iestādēm, un ir jāatbalsta Eiropas integrācijas vēstures izpēte.

Saskaņā ar Padomes 1983. gada 1. februāra Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/831 ES iestādes 
nosaka vēsturiskus arhīva materiālus un nodod tos atklātībai pēc tam, kad ir pagājuši 30 gadi 
no dokumentu izveides. Regulā nav norādīta ES arhīva materiālu glabāšanas vieta.

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 1984. gadā vienojās, ka savus vēsturiskos arhīva 
materiālus tās nodos glabāšanai Eiropas Universitātes institūtā (EUI) Florencē, un 1984. gada 
decembrī Eiropas Kopienas, kuras pārstāvēja Komisija, un EUI noslēdza īpašu līgumu, kurā 
paredzēti noteikumi par nodošanu glabāšanai. Šajā līgumā ir arī norādīts, ka Itālijas valdība 
pastāvīgi un bez maksas nodrošina EUI telpas arhīva materiālu glabāšanai.

Priekšlikums Padomes regulai, ko patlaban saskaņā ar piekrišanas procedūru izskata Eiropas 
Parlaments (Reglamenta 81. panta 1. punkts), paredz labāku tiesisko un finansiālo pamatu 
sadarbībai starp ES un EUI. Vienlaikus tas arī pastiprina EUI lomu ES iestāžu vēsturisko 
arhīva materiālu pārvaldībā. 

Attiecībā uz saturu priekšlikumā nav mainīti Regulas (EEK, Euratom) Nr. 354/83 
pamatelementi, tādi kā vēsturisko arhīva materiālu definīcija, kā arī tas, kad un kādi 
dokumenti ir jānodod atklātībā. Patiesībā priekšlikumā ir paredzēti tikai daži spēkā esošās 
regulas grozījumi, piemēram, katras ES iestādes (izņemot Tiesu un Eiropas Centrālo banku) 
pienākums savus vēsturiskos arhīva materiālus nodot glabāšanai EUI, princips, ka katra 
iestāde patur savu arhīva materiālu īpašumtiesības, arhīva materiālu finansēšanas sistēma, 
arhīva materiālos ietverto personas datu aizsardzība un arhīva materiālu publiskošana ar 
elektroniskiem saziņas līdzekļiem, ja tas ir iespējams. 

Referente gribētu izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu iestāžu veiksmīgo sadarbību šajā jomā.

Īpašu uzmanību referente gribētu vērst uz dažām izmaiņām, kas paredzētas priekšlikumā un 
kuras viņa uzskata par visai pozitīvām, attiecībā uz finansēšanu, datu aizsardzību un 
digitalizāciju. 

Priekšlikumā ir skaidri noteikts pienākums EUI darbību finansēt no Savienības vispārējā 
budžeta, izmantojot to iestāžu iemaksas, kuras nodod materiālus glabāšanai, un tajā ir 
norādīts, ka finansiālās iemaksas segs arhīva materiālu pārvaldības izmaksas, bet ne ēkas un 
repozitoriju nodrošinājumu, kas jāfinansē Itālijas valdībai.

Ierosinātā izmaksu sadalījuma pamatā ir kritērijs, ka iemaksas lielums ir proporcionāls 
„iestāžu, kas nodod materiālus glabāšanai, attiecīgo štatu sarakstu lielumam” (8. panta 
10. punkts). Šis kritērijs šķiet visai izdevīgs Eiropas Parlamentam, jo, ņemot vērā tā lielumu, 
tam nebūs jāveic liela finansiālā iemaksa, lai gan tas var nodod glabāšanai lielu daudzumu 

                                               
1 OV L 43, 15.2.1983., 1. lpp.
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vēsturisko arhīva materiālu. 

Referente pauž gandarījumu par precīzo norādi, ka „ja iespējams, iestādes savus arhīva 
materiālus, tostarp digitālā formātā pārveidotos un radītos materiālus, publisko ar 
elektroniskiem saziņas līdzekļiem un veicina to izmantošanu internetā” (9. panta 1. punkts). 
Šajā nolūkā ņem vērā faktisko situāciju saistībā ar digitālās arhivēšanas procesu, kas ES 
iestādēs nav vienots. Turklāt, tā kā arhīva materiālus Eiropā pašlaik skar digitalizācijas 
laikmeta radītās problēmas, ES iestādes priekšlikumā tiek aicinātas turpināt digitalizācijas 
procesu. 

Attiecībā uz sarežģīto jautājumu par datu aizsardzību priekšlikumā ir precizēti arhīva 
materiāliem piemērojamie noteikumi. Ja arhīva materiālos ir saglabājušies jebkādi personas 
dati, priekšlikumā ir uzsvērta EUI loma kā personas datu apstrādātājam saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 45/20011, rīkojoties pēc to ES iestāžu norādījumiem, kuras ir nodevušas materiālus 
glabāšanai. 

Priekšlikumā ir arī atzīts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) kā iestāde, kurai ir 
uzraudzības pilnvaras attiecībā uz ES iestādēm, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 45/2001. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, referente iesaka plenārsēdē sniegt piekrišanu ierosinātajam 
tiesību aktam.
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