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ĪSS PAMATOJUMS

Attīstības sadarbības jomā saskaņā ar komitoloģijas procedūru pieņemts atbilstošs skaits 
Eiropas Savienības tiesību aktu (finanšu lēmumu) — Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra gada 
ziņojumos konstatēts, ka pēdējo triju gadu laikā (2006–2008) Eiropas Komisija šajā jomā 
pieņēmusi 795 īstenošanas pasākumus.

Šos pasākumus galvenokārt pieņēma saskaņā ar „vadības procedūru”, kas paredzēta Lēmuma 
1999/468/EK (Komitoloģijas lēmuma) 4. pantā.

Saskaņā ar DEVE komitejas secinājumiem šī procedūra nav bijusi pietiekama — tālab jau 
saskaņā ar iepriekšējo līgumu tika izdarīti grozījumi, lai ieviestu regulatīvās kontroles 
procedūru par lēmumiem attiecībā uz ārējo attiecību instrumentu.

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā saskaņā ar LESD 290. un 291. pantu pašreizējiem 
komitoloģijas noteikumiem ir jābūt aizstātiem ar deleģētiem aktiem un īstenošanas aktiem.

Patlaban notiek sarežģītas sarunas ar Komisiju un otro likumdevēju, kurās DEVE komitejai ir 
izvirzīts mērķis piemērot ārējo attiecību finanšu instrumentus Līguma nosacījumiem par 
deleģētajiem aktiem (290. pants).

Attīstības komitejai tāpēc nav pieņemama pašreizējās „vadības procedūras” automātiska 
pārveide par „pārbaudes procedūru”.

Ir sevišķi svarīgi atgādināt, ka parasto likumdošanas procedūru var piemērot attīstības 
sadarbības politikas jomai un ka tas nozīmē vienādas pozīcijas Eiropas Parlamentam un 
Padomei kā abiem likumdevējiem. Eiropas Parlamentam tāpēc ir jābūt visām atbilstīgajām 
kontroles pilnvarām, kas attiecas uz deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Jo īpaši Parlamentam 
vajadzētu saglabāt pašreizējās tiesības (tiesības uz kontroli, demokrātisku pārbaudi, 
informācijas pieejamību), kā arī iespēju tās pastiprināt pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Viena no iespējām Eiropas Parlamenta vienlīdzīgās pozīcijas nodrošināšanai ir tāda, ka 
Eiropas Parlamenta pārstāvjiem sniedz atļauju „dalībvalstu pārstāvju komiteju” sanāksmju 
piekļuvei.

Visbeidzot, gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei vajadzētu būt spējīgiem iebilst pret 
īstenošanas pasākumu projektu, ja tas ir pretrunā ar Savienības aktu.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko nosaka normas un vispārīgos principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem,
kas attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru piemērošanu

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko nosaka normas un vispārīgos principus, 
kas attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru piemērošanu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
291. pantu

Pamatojums

Regulas priekšlikums saskaņā ar LESD 291. pantu attieksies uz visu īstenošanas pilnvaru 
piemērošanu, nevis tikai uz kontroli. Turklāt Eiropas Parlamentam kā otrajam likumdevējam 
vajadzētu būt vienādās pozīcijās ar Padomi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tagad Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību ir noteikts, ka Eiropas 
Parlamentam un Padomei ir jānosaka 
normas un vispārīgie principi par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
piemērošanu.

(3) Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
ir noteikts, ka Eiropas Parlamentam un 
Padomei ir jānosaka normas un vispārīgie 
principi, kas attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru piemērošanu.

Pamatojums

Skatīt 1. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jānodrošina, lai minētās kontroles (4) Jānodrošina, lai kontroles procedūras 
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procedūras būtu skaidras, efektīvas un 
samērīgas ar īstenošanas aktu būtību un 
atspoguļotu Līguma institucionālās 
prasības, kā arī gūto pieredzi un parasto 
praksi, kas tika ievērota, īstenojot 
Lēmumu 1999/468/EK.

būtu skaidras, efektīvas un samērīgas ar 
īstenošanas aktu būtību un atspoguļotu 
Līguma institucionālās prasības, Eiropas 
Parlamenta un Padomes vienādās 
pozīcijas attiecībā uz visiem aktiem, ko 
pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, kā arī gūto pieredzi un parasto 
praksi, kas tika ievērota, īstenojot 
Lēmumu 1999/468/EK.

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jāparedz kritēriji, lai noteiktu
procedūru, kas jāizmanto īstenošanas aktu 
pieņemšanai. Lai panāktu lielāku 
saskaņotību un nodrošinātu, ka 
procedūras prasības ir samērīgas ar 
pieņemamo īstenošanas aktu būtību, 
minētajiem kritērijiem ir jābūt saistošiem.

(8) Neskarot procedūru, kas jāizmanto 
īstenošanas aktu pieņemšanai un kas ir 
noteikta pamataktā, pārbaudes procedūra 
principā jāpiemēro vienīgi vispārējo 
īstenošanas pasākumu pieņemšanā, ja 
nepieciešami vienādi nosacījumi.

Pamatojums

Lēmumu par to, vai izmantot vai neizmantot konsultēšanās procedūru, ar kuru Komisijai tiek 
dotas lielākas pilnvaras, vai pārbaudes procedūru, ar kuru vairāk pilnvaru tiek dots 
dalībvalstīm, vajadzētu atstāt otrā likumdevēja, kurš pieņēmis pamataktu, ziņā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pārbaudes procedūra jāpiemēro vienīgi 
vispārējiem pasākumiem, kas paredzēti 
pamataktu īstenošanai, un īpašiem 
pasākumiem, kuriem ir potenciāli svarīga 

(9) Pārbaudes procedūrā kontrole jāparedz 
tādā veidā, lai pasākumus nevarētu 
pieņemt, ja tie neatbilst komitejas 
atzinumam, izņemot ļoti īpašos apstākļos, 
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ietekme. Minētajā procedūrā dalībvalstu 
kontrole jāparedz tādā veidā, lai 
pasākumus nevarētu pieņemt, ja tie 
neatbilst komitejas atzinumam, izņemot 
ļoti īpašos apstākļos, kad, neraugoties uz 
negatīvu atzinumu, Komisijai jāvar 
pieņemt un piemērot pasākumus ierobežotā 
laikposmā. Ja komiteja nav sniegusi 
atzinumu, Komisijai jābūt iespējai pārskatīt 
pasākumu projektu, ņemot vērā komitejā 
pausto viedokli.

kad, neraugoties uz negatīvu atzinumu, 
Komisijai jāvar pieņemt un piemērot 
pasākumus ierobežotā laikposmā. Ja 
komiteja nav sniegusi atzinumu, Komisijai 
jābūt iespējai pārskatīt pasākumu projektu, 
ņemot vērā komitejā pausto viedokli.

Pamatojums

Lēmumu par to, vai izmantot vai neizmantot konsultēšanās procedūru, ar kuru Komisijai tiek 
dotas lielākas pilnvaras, vai pārbaudes procedūru, ar kuru vairāk pilnvaru tiek dots 
dalībvalstīm, vajadzētu atstāt otrā likumdevēja, kurš pieņēmis pamataktu, ziņā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Visos pārējos gadījumos un tad, kad 
tā uzskatāma par visatbilstošāko, 
jāpiemēro konsultēšanās procedūra.

svītrots

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka normas un vispārīgos 
principus, kuri reglamentē mehānismus, ko 
piemēro gadījumos, kad juridiski saistošā 
Savienības aktā (turpmāk "pamatakts") 
noteikts, ka Komisijas veikto juridiski 
saistošo īstenošanas aktu pieņemšanu 
kontrolē dalībvalstis.

Ar šo regulu nosaka normas un vispārīgos 
principus, kuri reglamentē mehānismus, ko 
piemēro gadījumos, kad juridiski saistošā 
Savienības aktā (turpmāk „pamatakts”) 
noteikts, ka vajadzīgi vienādi īstenošanas 
nosacījumi un ka Komisijas veikto 
īstenošanas aktu pieņemšanu kontrolē 
dalībvalstis.
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Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudes procedūru var piemērot 
vienīgi šādu pasākumu pieņemšanai:

2. Pārbaudes procedūru principā piemēro
tādu vispārēju īstenošanas pasākumu 
pieņemšanai, kuriem vajadzīgi vienādi 
nosacījumi.

a) vispārēji īstenošanas pasākumi;
b) citi īstenošanas pasākumi, kuri attiecas 
uz
i) kopējo lauksaimniecības politiku un 
kopējo zivsaimniecības politiku,
ii) vidi, drošību un drošumu vai cilvēku 
veselības aizsardzību vai drošību, 
dzīvnieku vai augu aizsardzību,
iii) kopējo tirdzniecības politiku.

Pamatojums

Lēmumu par to, vai izmantot vai neizmantot konsultēšanās procedūru, ar kuru Komisijai tiek 
dotas lielākas pilnvaras, vai pārbaudes procedūru, ar kuru vairāk pilnvaru tiek dots 
dalībvalstīm, vajadzētu atstāt otrā likumdevēja, kurš pieņēmis pamataktu, ziņā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visiem pārējiem īstenošanas 
pasākumiem un īstenošanas pasākumiem, 
kas minēti 2. punktā, tur, kur to uzskata 
par atbilstošu, piemēro konsultēšanās 
procedūru.

svītrots
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Pamatojums

Lēmumu par to, vai izmantot vai neizmantot konsultēšanās procedūru, ar kuru Komisijai tiek 
dotas lielākas pilnvaras, vai pārbaudes procedūru, ar kuru vairāk pilnvaru tiek dots 
dalībvalstīm, vajadzētu atstāt otrā likumdevēja, kurš pieņēmis pamataktu, ziņā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Iebildumi pret īstenošanas pasākumu 

projektu
Ja Eiropas Parlaments vai Padome izsaka 
iebildumu pret īstenošanas pasākumu 
projektu, kura pieņemšana tiek apsvērta 
un kurš ir iesniegts komitejai atbilstīgi 
pamataktam, kas pieņemts saskaņā ar 
LESD 294. pantu, tāpēc ka šajos 
pasākumos netiek ievēroti pamatakta 
noteikumi, Komisija pārskata pasākumu 
projektu.
Komisija var atsaukt īstenošanas 
pasākumu projektu, pret kuru Eiropas 
Parlaments vai Padome ir izteikuši 
iebildumu, vai ierosināt jaunu projektu, 
kurā ņem vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes izteiktās piezīmes.

Pamatojums

Vajadzētu saglabāt Eiropas Parlamenta pašreizējās kontroles tiesības.  Tāpēc regulā 
vajadzētu iekļaut Lēmuma 1999/468/EK 8. pantu.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) dalībvalstu pārstāvju nostāju un tās 
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iemeslus,

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Eiropas Parlamentam, Padomei un 
dalībvalstīm ir vienlīdzīga piekļuve 
1. punktā minētajai informācijai. Tālab 
visu 1. punktā minēto informāciju 
Eiropas Parlaments un Padome saņem 
vienlaikus ar komiteju locekļiem sūtīto 
informāciju un ar tādiem pašiem 
nosacījumiem.

Pamatojums

Ar grozījumu precizē kārtību, kādā tiek nosūtīta informācija, pārņemot attiecīgos 2008. gada 
3. jūnija Iestāžu nolīguma noteikumus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Parlamenta pārstāvjiem ir 
piekļuve komiteju sanāksmēm kā 
novērotājiem.

Pamatojums

Komiteju sanāksmēm ir jābūt pieejamām Eiropas Parlamenta (kurš visas sēdes un komiteju 
sanāksmes rīko atklāti) novērotājiem.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants
Lēmuma 1999/468/EK atcelšana

svītrots

Lēmumu 1999/468/EK atceļ.
Atceltā lēmuma 5.a panta ietekme tiek 
saglabāta spēkā esošajos pamataktos, 
kuros uz to ir izdarīta atsauce.

Pamatojums

Līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par Līguma 290. panta (par deleģētajiem aktiem) 
piemērošanu ārējo attiecību finanšu instrumentiem, Komitoloģijas lēmumu ierobežotā veidā 
joprojām piemēros šajā jomā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pamataktos, kas pieņemti pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā, ir paredzēta 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
piemērošana saskaņā ar 
Lēmumu 1999/468/EK, piemēro šādus 
noteikumus:

svītrots

a) atsauces uz 3. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 4. pantu;
b) atsauces uz 4. un 5. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 5. pantu;
c) atsauces uz 6. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 6. pantu;
d) atsauces uz 7. un 8. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
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atsaucēm uz šīs regulas 8. pantu.
2. Visām pašreizējām komitejām piemēro 
šīs regulas 3. un 7. pantu.

Pamatojums

Komisijas ierosinātā automātiskā saskaņošana varētu mazināt Eiropas Parlamenta izņēmuma 
tiesības. Tas varētu būt iespējams pēc tam, kad tiktu panākta vienošanās par 290. panta (par 
deleģētajiem aktiem) piemērošanu ārējo attiecību instrumentiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Spēkā esošo tiesību aktu pielāgošana

Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
apņemas pārskatīt Savienības spēkā 
esošos tiesību aktus un iesniegt 
nepieciešamos likumdošanas 
priekšlikumus šo aktu saskaņošanai ar 
Lisabonas līguma noteikumiem un jo 
īpaši ar LESD 290. un 291. pantu.

Pamatojums

Komisijas ierosinātā automātiskā saskaņošana varētu mazināt Eiropas Parlamenta izņēmuma 
tiesības. Tas varētu būt iespējams pēc tam, kad tiktu panākta vienošanās par 290. panta (par 
deleģētajiem aktiem) piemērošanu ārējo attiecību instrumentiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants
Saskaņošanas ierobežojumi

Šīs regulas 10. pants neattiecas uz šādām 
regulām un lēmumu:
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1905/2006 (2006. gada 
18. decembris), ar ko izveido finanšu 
instrumentu sadarbībai attīstības jomā1;
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1638/2006 (2006. gada 
24. oktobris), ar ko paredz vispārējos 
noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta izveidošanai2;
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1717/2006 (2006. gada 
15. novembris), ar ko izveido Stabilitātes 
instrumentu3;
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1889/2006 (2006. gada 
20. decembris) par finanšu instrumenta 
izveidi demokrātijas un cilvēktiesību 
atbalstam visā pasaulē4;
Padomes Regulu (Euratom) Nr. 300/2007 
(2007. gada 19. februāris), ar ko izveido 
Instrumentu sadarbībai kodoldrošības 
jomā5;
Padomes Regulu (EK) Nr. 1934/2006 
(2006. gada 21. decembris), ar ko izveido 
finanšu instrumentu sadarbībai ar 
industrializētām valstīm un teritorijām un 
citām valstīm un teritorijām ar augstu 
ienākumu līmeni6;
Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006 
(2006. gada 17. jūlijs ), ar ko izveido 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu (IPA)7;
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1337/2008 (2008. gada 16. 
decembris), ar ko izveido mehānismu 
ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu 
paaugstināšanos jaunattīstības valstīs8;
Padomes Lēmumu 2006/526/EK 
(2006. gada 17. jūlijs) par attiecībām starp 
Eiropas Kopienu, no vienas puses, un 
Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras 
puses9;
Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 (1996. 
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gada 20. jūnijs) par humāno palīdzību10.
_____________________
1 OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
2 OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.
3 OV L 327, 24.11.2006., 1. lpp.
4 OV L 386, 29.12.2006., 1. lpp.
5 OV L 81, 22.3.2007., 1. lpp.
6 OV L 405, 30.12.2006., 41. lpp.
7 OV L 210, 31.7.2006., 82. lpp.
8 OV L 354, 31.12.2008., 62. lpp.
9 OV L 208, 29.7.2006., 28. lpp.
10 OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.

Pamatojums

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology,  the present 
amendment will leave to the European Parliament  the  legal basis which is needed to object 
to measures in breach of the External relations  acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 10. pantu piemēro no 
2010. gada 1. decembra.

svītrots

Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši 10. panta svītrojumam.
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