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I pielikums Stratēģiskās iniciatīvas, kuras paredzēts pieņemt 2010. gadā 
*Iniciatīvas, kuras Komisija ir apņēmusies pieņemt 2010. gadā (9 mēnešos — no aprīļa līdz decembrim). 
Nosaukums Iniciatīvas veids Darbības jomas un mērķu apraksts 
Krīzes pārvarēšana 
1. Paziņojums par uzlabotas politikas 
koordinācijas sistēmas izveidi, kuras 
pamatā ir plašāka un pamatīgāka 
uzraudzība 
(2. ceturksnis) 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks ierosināti veidi, kā stiprināt euro zonas spēju sekmēt monetārās savienības stabilitāti un 
vienotību, balstoties uz spēkā esošo Stabilitātes un izaugsmes pakta un stratēģijas „Eiropa 2020” 
pārvaldības sistēmu. Tajā tiks ierosināti veidi, kā praksē īstenot Lisabonas līguma 136. pantu, lai ar 
efektīvāku uzraudzību novērstu fiskālo un makroekonomikas nestabilitāti. 

2. Tiesību akta priekšlikums par 
atvasināto finanšu instrumentu tirgu 
pārredzamības un stabilitātes 
uzlabošanu (CCP)  
(2. ceturksnis) 

Leģislatīva Galvenais mērķis ir stiprināt atvasināto finanšu instrumentu tirgu drošību, uzlabojot pārredzamību un 
samazinot darījuma partnera risku. Šajā ierosinātajā tiesību aktā ir paredzēts, ka standarta atvasināto 
finanšu instrumentu līgumos obligāti būs jāizmanto centrāla mijieskaita darījumu starpniekiestāde (CCP), un 
tajā CCP tiek noteikti kopīgi drošības, regulējuma un darbības standarti, lai tādējādi samazinātu darījuma 
partnera risku. Tajā tiks ietverta arī prasība tirgus dalībniekiem darījumu reģistros reģistrēt pozīcijas un 
visus darījumus, ko neieskaita CCP, un pārredzamības uzlabošanas nolūkā prasība par darījumu reģistru 
regulējuma un uzraudzības nodrošināšanu. 

3. Likumdošanas iniciatīva par īstermiņa 
pārdošanu / kredītsaistību neizpildes 
mijmaiņas darījumiem 
(3. ceturksnis) 

Leģislatīva Iniciatīvas mērķis ir novērst kaitīgu tirdzniecības praksi ar atvasinātiem instrumentiem un citiem finanšu 
instrumentiem. Ar šo iniciatīvu tiek papildināta vispārējā pieeja atvasinātiem finanšu instrumentiem saistībā 
ar kredītsaistību neizpildes mijmaiņas darījumiem. 

4. Direktīvas par noguldījumu garantiju 
sistēmām pārskatīšana 
(2. ceturksnis) 

Leģislatīva Pārskatīšanas mērķis ir uzlabot patērētāju (noguldītāju) aizsardzību, saskaņojot garantiju līmeņus banku 
noguldījumiem apmērā līdz EUR 100 000, un nodrošināt lielāku Direktīvas par noguldījumu garantiju 
sistēmām efektivitāti. 

5. Direktīvas par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu pārskatīšana 
(4. ceturksnis) 

Leģislatīva Pārskatīšanas mērķis ir palielināt tirgus integritāti, definējot tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, 
aizsargāt ieguldītājus un nodrošināt kompetentajām administratīvajām iestādēm iespēju izmeklēt tirgus 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus un šādos gadījumos noteikt sankcijas. Pārskatīšana ietvers arī 
sankciju par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu līmeni un veidu. 

6. Paziņojums par efektīvu un lietderīgu 
krīzes pārvaldības sistēmu 
(4. ceturksnis) 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks izklāstīti Komisijas priekšlikumi, lai iestāžu rīcībā būtu vajadzīgie instrumenti pārrobežu 
banku krīzes efektīvai pārvarēšanai, tādējādi samazinot izmaksas nodokļu maksātājiem. Jaunajiem 
instrumentiem būtu jāuzlabo tiesiskā noteiktība un jāsamazina juridisko strīdu iespējamība. 

7. Kapitāla prasību direktīvas (KPD iV) 
pārskatīšana 
(4. ceturksnis) 

Leģislatīva Pārskatīšana attieksies uz aizņemto līdzekļu īpatsvaru, dinamisko nodrošinājumu, likviditāti, 
procikliskumu / rezervi, kapitāla definīciju, sistemātiski nozīmīgām finanšu iestādēm un darījuma partnera 
kredīta risku. Pārskatīšanas mērķis ir, reaģējot uz krīzi, atjaunināt tiesisko regulējumu un sekmēt finanšu 
stabilitāti ES, piemēram, noteikt bankām par pienākumu labos tirgus apstākļos atlikt papildu kapitālu un, 
tirgus apstākļiem pasliktinoties, veidot kapitāla rezervi. 

8. Paziņojums par iespējām banku 
noregulējuma fondiem 
(2. ceturksnis) 

Neleģislatīva Šajā paziņojumā tiks izklāstītas, kādas Eiropadomei ir iespējas izveidot banku noregulējumu fondus kā 
krīzes pārvarēšanas instrumentu, ņemot vērā SVF aprīļa ziņojumu. 
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“Eiropa 2020” pamatiniciatīvu sekmēšana 
9. Paziņojums par Eiropas digitālo 
programmu 
(2. ceturksnis) 
 
 

Neleģislatīva / leģisl
atīva 

Eiropas digitālās programmas mērķis būs izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju potenciālu kā 
būtisku tehnoloģiju, lai veicinātu uz zināšanām balstītu un konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni. Ar to tiks pieņemta integrēta pieeja problēmām, ar kādām saskaras digitālā 
ekonomika un sabiedrība, un šie jautājumi tiks risināti, ņemot vērā gan piedāvājuma, gan pieprasījuma 
perspektīvu. Tajā tiks noteikti konkrēti pasākumi, kas jāveic ES vai dalībvalstu līmenī, lai izplatītu ātrgaitas 
internetu, lai precēm, pakalpojumiem un saturam izveidotu tiešsaistes tirgu bez robežām un lai uzlabotu 
prasmes un sniegtu nākotnes pakalpojumus. 

10. Paziņojums „Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” 
(3. ceturksnis) 

Neleģislatīva Šajā paziņojumā tiks precizēti vispārējie mērķi, proti, uzlabot rūpniecības konkurētspēju, vienlaicīgi 
konkrētās iniciatīvās ES līmenī iekļaujot mērķi par ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni Tajā 
tiks noteikts regulējums, lai ieinteresētās personas nozares varētu pārstrukturēt uz nākotni vērstām 
darbībām, apvienojot tādus instrumentus kā lietpratīgs regulējums, publiskais iepirkums, konkurences 
noteikumi un standarti, kā arī sadarbība ar darba devējiem un darba ņēmējiem, lai paredzētu un virzītu 
pārmaiņas, kā arī nozaru pārstrukturizācijas sociālās sekas  

11. Paziņojums par Eiropas Pētniecības 
un inovāciju plānu 
(3. ceturksnis) 

Neleģislatīva Eiropas Pētniecības un inovāciju plānā būs ietverts priekšlikums izstrādāt rādītāju, lai sekotu inovācijas 
gaitai, kā paziņots paziņojumā "Eiropa 2020". Tajā tiks noteikta arī politika, lai attīstītu Eiropas pētniecības 
un inovāciju partnerības, izstrādātu pamata tehnoloģijas, optimizētu pētniecības un inovācijas 
pamatnosacījumus, kā arī stiprinātu, vienkāršotu un tālāk attīstītu ES instrumentu piemērošanas jomu 
nolūkā atbalstīt pētniecību un inovāciju. Balstoties uz Vides tehnoloģiju rīcības plāna (2004.-2009. gads) 
pārskatu, aplūkots tiks arī ekoinovācijas jautājums. 

12. Iniciatīva "Jaunatne kustībā" 
(3. ceturksnis) 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks definēta stratēģija, lai integrētu mobilitātes, universitāšu un pētniecību programmas ES un 
valstu līmenī, modernizētu augstāko izglītību, ar jaunu profesionāļu mobilitātes veicināšanu sekmētu 
uzņēmējdarbību un sekmētu neformālās izglītības atzīšanu. Tajā tiks paziņotas turpmākās iniciatīvas, kas 
aptver gan ar politiku, gan programmām saistītus elementus un kuras tiks ierosinātas turpmākajos gados. 
Šis regulējums ietvers Eiropas uzņēmēju apmaiņas programmu — „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem". 

13. Paziņojums par jaunatnes 
nodarbināšanu 
(4. ceturksnis) 

Neleģislatīva Šajā paziņojumā tiks aplūkoti veidi, kā stiprināt politiku, lai pārvarētu sekas, kādu krīze ir atstājusi un 
jauniešiem. Tajā tiks izpētīts, kā atvieglināt pāreju no izglītības un arodapmācības vides uz darba vidi. 
Paziņojumā tiks izskatīti arī jautājumi par to, kā nodrošināt labāku saikni starp politikas prioritātēm un ES 
fondiem, īpaši Eiropas Sociālo fondu. Paziņojumā tiks paziņots par vairākām jaunām iniciatīvām, tostarp 
par jauniešu ģeogrāfiskās mobilitātes sekmēšanu (EURES), uzņēmējdarbības nozares mobilizēšana, lai 
pieņemtu darbā jaunatni, un tajā tiks paziņots par lielāku tiešo atbalstu inovāciju projektiem, izmantojot 
tādas programmas kā PROGRESS, Mūžizglītība un Jaunatne darbībā. 

14. Jaunu prasmju un darbavietu 
programma  
(3. ceturksnis) 

Neleģislatīva Programmas mērķis ir noteikt veidus, kā labāk pārvaldīt ekonomiskās pārmaiņas un palielināt 
nodarbinātības līmeni; atvieglināt darbaspēka mobilitāti ES un nodrošināt labāku atbilsmi starp prasmēm un 
darba piedāvājumu un pieprasījumu pēc darbaspēka, pateicoties pienācīgam finansiālam atbalstam no 
struktūrfondiem; stiprināt darba devēju un darba ņēmēju spējas; stiprināt sadarbību izglītības un 
arodapmācības jomā, lai celtu kvalifikāciju un nodrošinātu prasmju apguvi un atzīšanu vispārējā izglītībā, 
arodizglītībā, augstākajā izglītībā un pieaugušo izglītībā — Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju 
sistēma (ESCO). 

15. Paziņojums par platformu cīņā pret 
nabadzību 
(4. ceturksnis) 

Neleģislatīva 
 

Mērķis ir ierosināt priekšlikumus platformai cīņā pret nabadzību un paziņot par izmaiņām atvērtās 
koordinācijas metodē sociālajā jomā, lai palīdzētu to īstenot. Paziņojumā tiks aplūkota progresa norise 
sociālajā jomā un izstrādāta programma, lai uzņemtos lielākas politiskās saistības, nodrošinātu lielāku 
pārredzamību un stiprinātu pozitīvu mijiedarbību ar citiem politikas virzieniem. Īpašs uzsvars tiks likts uz 
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aktīvu integrēšanu un nabadzību bērnu vidū. 
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Eiropas nepilnību novēršana 
16. Vienotā tirgus atkārtota aktivizēšana 
(2. ceturksnis) 

Neleģislatīva Šis paziņojums tiks izstrādāts pēc Monti ziņojuma. Saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020” šajā paziņojumā tiks 
noteikti ”trūkstošie sasaistes posmi” un noteikts virziens vienotā tirgus atkārtotai aktivizēšanai ar mērķi 
pilnībā izmantot tā potenciālu. 

17. Regula par tulkošanas prasībām 
attiecībā uz topošo ES patentu 
(2. ceturksnis) 

Leģislatīva Regula ir vajadzīga, lai atrisinātu jautājumus par tulkošanas kārtību saistībā ar ES patentu, kas ir tikusi 
izslēgta no ES Patenta regulas (ņemot vērā, ka Lisabonas līgumā ir paredzēts īpašs juridiskais pamats 
atsevišķai regulai par lingvistikas jautājumiem un tulkošanas kārtību). Šī ir nopietna problēma, kas jārisina, 
lai ES patents varētu kļūt par realitāti. 

18. Baltā grāmata par transporta nozares 
nākotni  
(4. ceturksnis) 

Neleģislatīva Baltajā grāmatā tiks izklāstīta rīcības programma transporta nozarē līdz 2020. gadam. Tajā tiks noteikts 
vispārējs satvars pasākumiem nākamajās desmitgadēs tādās jomās kā transporta infrastruktūra, tiesību 
akti par iekšējo tirgu, transporta dekarbonizēšana, tehnoloģijas satiksmes pārvaldībai un videi nekaitīgu 
transportlīdzekļu ražošanai, kā arī tiks noteikta standartizācijas, uz tirgu balstītu instrumentu un stimulu 
izmantošana. Tajā tiks izklāstīti veicamie pasākumi, lai izveidotu vienotu transporta telpu un virzītos uz „ES 
2020” stratēģijā izvirzītajiem mērķiem (t.i., jo īpaši mērķi par 3 % no IKP ieguldīšanu pētniecībā un izstrādē 
un 20-20-20 mērķus par siltumnīcefekta gāzu emisijām, atjaunojamiem energoresursiem un 
energoefektivitāti).  

19. Enerģētikas infrastruktūras tiesību 
aktu kopums: 

• paziņojums par infrastruktūras 
attīstību līdz 2020 un 
2030. gadiem, 

• Komisijas dienestu darba 
dokuments par enerģētikas 
infrastruktūru,  

• paziņojums par projekta 
sagatavošanu piekrastes 
energotīkliem Eiropas ziemeļu 
jūrās, 

• ziņojums par „viedo” tīklu 
stāvokli  

(4. ceturksnis) 

Neleģislatīva/ 
leģislatīva 

Paziņojumā galvenā uzmanība tiks pievērsta ieguldījumu vajadzībām, balstoties uz piegādes un 
pieprasījuma situāciju, pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla desmitgades tīkla plāniem un prioritātēm 
saistībā ar infrastruktūras attīstīšanu un finansēšanu. Turklāt tajā tiks aplūkoti pasākumi, kuru mērķis ir 
dažādot gāzes piegādes avotus un ceļus, kā arī tiks aplūkotas nākotnes infrastruktūras vajadzības, 
piemēram, attiecībā uz naftu vai CO2.  
 
Komisijas dienestu darba dokumentā tiks izvērtēti šie seši prioritārie infrastruktūras pasākumi, par kuriem 
paziņoja Otrajā stratēģiskajā enerģētikas pārskatā, tostarp Vidusjūras reģiona gāzes apgādes un elektrības 
savienojums. Paziņojumā par piekrastes tīkliem tiks izklāstīts redzējums 2020. un 2030. gadiem, kā arī tiks 
noteikti galvenie risināmie reglamentācijas jautājumi, lai ilgtermiņā varētu izstrādāt integrētākus tīklu 
risinājumus. Ziņojumā par „viediem” tīkliem tiks izklāstītas attīstības tendences šajā nozarē, kā rezultātā 
2011. gadā var tikt ierosināts tiesību akta priekšlikums. 

Cilvēki Eiropas rīcības centrā un pilsoņu Eiropas izveide 
20. Rīcības plāns Stokholmas 
programmas īstenošanai 
(2. ceturksnis) 

Neleģislatīva Rīcības plānā tiks sīki izstrādāta Stokholmas programma, nosakot konkrētus pasākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu programmā noteiktos mērķus. Tas varētu ietvert  
- īsu ievada paziņojumu, kura mērķis sniegt jaunajai Komisijai iespēju darīt zināmu savu viedokli par šo 
programmu un uzsvērt savas prioritātes nākamajam termiņam, kā arī pārveidot Stokholmas programmu, lai 
tā ietvertu mērķtiecīgāku politisko vēstījumu, 
- vairākas tabulas, kurās minēti pasākumi, kas jāveic, lai sasniegtu Stokholmas programmas mērķus, 
katram no tiem norādot izpildes termiņu un atbildīgo pusi vai puses laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam. 

 
21. Padomes Regulas (EK) Nr. 44/2001 
par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 

Leģislatīva Grozījumi regulā tiek veikti, lai sasniegtu šādus mērķus: virzīties pretim ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas 
un izpildes procedūras atcelšanai civillietās un komerclietās, tās piemērošanas jomu attiecinātu arī uz 
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izpildīšanu civillietās un komerclietās 
(Brisele I) pārskatīšana 
(4. ceturksnis) 

situācijām, kas ietver attiecības ar trešām valstīm, pielāgotu savus noteikumus jauniem starptautiskiem 
tiesību aktiem attiecīgajā jomā un uzlabotu šo noteikumu darbību, kad saistībā ar to piemērošanu ir 
konstatētas problēmas.  
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22. Darba laika direktīvas pārskatīšana 
(4. ceturksnis) 

Leģislatīva Mērķis ir ierosināt jaunus priekšlikumus, lai tiesību aktus pielāgotu 21. gadsimta darbinieku, uzņēmumu, 
sabiedrisko pakalpojumu un patērētāju vajadzībām. Šie priekšlikumi tiks balstīti uz apspriedēm divos 
posmos ar darba devējiem un darba ņēmējiem (saskaņā ar līgumu) un iepriekš publicētu juridiskās, 
sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējumu.  

23. Paziņojums par Eiropas 
līgumtiesībām — metode vienota modeļa 
pieņemšanai  
(3. ceturksnis) 

Neleģislatīva Paziņojuma mērķis ir uzsākt procesu, kā rezultātā Eiropas līgumtiesības būtu kā izvēles 28. režīms vai pat 
Eiropas Civilkodekss. Par izejas punktu izmantojot darbu pie vienotā modeļa līgumtiesību jautājumos, 
iniciatīvā tiks noteikta metode vienotā modeļa pieņemšanai un izmantošanai. Jauns režīms atvieglotu 
pārrobežu darījumus, nodrošinot standarta noteikumus un nosacījumus, kas nāktu par labu maziem 
uzņēmumiem, kuri vēlas ienākt jaunos tirgos. 

24. Ziņojums par pilsonību, tostarp 
analīze par šķēršļiem attiecībā uz brīvu 
pārvietošanos un priekšlikumi par 
līdzekļiem, ar kuriem šos šķēršļus 
novērst 
(4. ceturksnis) 

Neleģislatīva Līguma par Eiropas Savienības darbību 25. pantā Eiropas Komisija tiek aicināta reizi trijos gados ziņot par 
pilsoņu tiesību piemērošanu. Balstoties uz to, var tikt ierosināti priekšlikumi par šo tiesību ”stiprināšanu vai 
paplašināšanu”. Ziņojumā par pilsonību tiks arī ziņots par šķēršļiem, ar kuriem saskaras pilsoņi, kas mēģina 
pārvest preces un piegādāt pakalpojumus pāri robežām, un ietverts ierosinājums par to, kā šos šķēršļus 
vislabāk novērst. 

25. Jauns visaptverošs tiesiskais 
regulējums datu aizsardzībai 
(4. ceturksnis) 

Leģislatīva ES datu aizsardzības direktīva (1995. gads) jāpielāgo jaunajām attīstības tendencēm tehnoloģijā un vēl 
jānodrošina datu aizsardzība attiecībā uz visām ES darbībām, kā paredzēts Lisabonas līgumā (16. pants) 
un Pamattiesību hartā. 

Atvērta un droša Eiropa 
26. Paziņojums par iekšējās drošības 
stratēģiju 
(4. ceturksnis) 

Neleģislatīva Iekšējās drošības stratēģija ir būtiska Stokholmas programmas daļa. Stokholmas programmā ir identificēti 
kopīgie draudi un kopīgie instrumenti un politikas virzieni, kuri ES pēc iespējas efektīvāk jāizmanto, lai šos 
draudus novērstu. Spānijas prezidentūra sagatavoja pirmo dokumentu, kurā uzsvars ir likts uz pilsoņiem. 
Paziņojumā šis darbs tiks konsolidēts, izmantojot efektīvu politiku attiecībā uz policijas sadarbību, piekļuvi 
robežām un krimināltiesībām nolūkā cīnīties pret šiem kopīgajiem draudiem. Uzsvars tajā tiks likts uz 
jomām, kurās ES ar konkrētiem pasākumiem var pievienot vērtību.  

Reaģēšana uz ilgtermiņa sabiedrībai nozīmīgām pārmaiņām 
27. Zaļā grāmata par pensijām 
(2. ceturksnis) 

Neleģislatīva Mērķis ir identificēt problēmas, izvērst dialogu par dalībvalstu un Savienības atbildību šajā jomā un apkopot 
informāciju no plaša ieinteresēto personu loka. Zaļās grāmatas darbības joma būs plaša, un tajā tiks 
aplūkoti dažādi politikas instrumenti. Tie ietver atvērtās koordinācijas metodes izmantošanu pensiju jomā, 
8. pantu maksātnespējas direktīvā, direktīvu par papildu pensiju tiesību saglabāšanu, direktīvu par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību un mijiedarbību ar sociālās drošības 
regulu. Turklāt Zaļajā grāmatā sekas tiks apsvērtas plašākā perspektīvā, tostarp jautājumi par 
apdrošināšanu, ieguldījumiem (privātie uzkrājumi) un mājokļiem (ar hipotēku nodrošināti patēriņa kredīti). 

28. Paziņojums par jaunu ES bioloģiskās 
daudzveidības politiku un stratēģiju pēc 
2010. gada 
(4. ceturksnis) 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks noteiktas saistības, kuru uzņemšanās ES būtu jāapsver saistībā ar starptautiskiem 
centieniem un ņemot vērā uz ekosistēmām izdarīto spiedienu. Stratēģijā tiks noteikti vairāki apakšmērķi, 
balstoties uz kuriem tiks veikti pasākumi. Analīze aptvers visa veida spiedienus (pārmērīga izmantošana, 
klimata pārmaiņas; izmaiņas zemes izmantojumā / fragmentācija, invazīvās sugas) un ekosistēmas (mežs, 
ūdens, jūra utt.). Tomēr galvenais uzsvars tiks likts uz galvenajiem bioloģiskās daudzveidības elementiem 
vai spiediena veidiem, ko ES līmenī izdara konkrētas nozares (tostarp lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozare), lai saglabātu uzmanību un nodrošinātu mērķu efektīvāku sasniegšanu. 

29. Paziņojums par ES reaģēšanas 
spējas katastrofu gadījumos stiprināšanu 

Neleģislatīva Paziņojumā ir minēti risinājumi, kā stiprināt ES reaģēšanas spējas un sagatavotību katastrofu gadījumos 
gan Eiropā, gan ārpus Eiropas; šie risinājumi aptver trīs galvenos pamatelementus: civilo aizsardzību, 
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(4. ceturksnis) humāno palīdzību un lielāku civilmilitāro sadarbību.  
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Eiropas tirdzniecības programmas padziļināšana 
30. Paziņojums „Eiropa 2020 
tirdzniecības stratēģija” 
(3. ceturksnis) 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks noteiktas plašas stratēģiskās tirdzniecības politikas prioritātes, kuras jāīsteno nākamajos 
gados. Iniciatīva attieksies arī uz citām būtiskām ES līmenī pieņemtām ekonomikas un horizontālām 
stratēģijām, jo īpaši Eiropa 2020 stratēģiju. 

31. Paziņojums par Savienības 
ieguldījumu Tūkstošgades attīstības 
mērķu sasniegšanā: divpadsmit punktu 
rīcības plāns, lai sekmētu Tūkstošgades 
attīstības mērķu sasniegšanu. 

Neleģislatīva Lai sagatavotos ANO augsta līmeņa sammitam par Tūkstošgades attīstības mērķu pārskatīšanu 
(2010. gada septembrī), kurā tiks izvērtēts progress saistībā ar astoņu Tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanu līdz 2015. gadam un tiks noteikta kopīga ES stratēģija, lai nodrošinātu pienācīgu ieguldījumu 
pārējo Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā.  

ES mehānismu un darba metožu modernizēšana 
32. Budžeta pārskats 
(3. ceturksnis) 

Neleģislatīva Ņemot vērā Eiropa 2020 stratēģijā noteiktās prioritātes, šajā visaptverošajā pārskatā par ES budžetu 
laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam tiks izvērtēts, kā ES finanšu resursi var visefektīvāk atspoguļot 
Savienības galvenos politikas mērķus un kalpot to labā, tādējādi nodrošinot apstākļus apspriedēm, lai 
izstrādātu nākamo daudzgadu finanšu shēmu. 

33. Paziņojums par kopējās 
lauksaimniecības politikas nākotni  
(4. ceturksnis) 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks izpētīts kopējās lauksaimniecības politikas nākotnes iespējas, kas ir noteicošais publiskām 
debatēm un lai nodrošinātu, ka pirms tiesību aktu priekšlikumu sagatavošanas tiek veiktas apspriedes. Tajā 
tiks sniegta atskaite par budžeta pārskatu, un tas neskars priekšlikumus, ko Komisija 2011. gadā ierosinās 
par daudzgadu finanšu shēmu. 

34. Piektais ziņojums par ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju 
(4. ceturksnis) 

Neleģislatīva Gūtais progress saistībā ar ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un ES prioritāšu integrācija; fondu, 
EIB un pārējo finanšu instrumentu loma un citu ES un valstu politikas virzienu ietekme uz gūto progresu, 
tostarp risinājumi attiecībā uz kohēzijas politikas nākotni, pirms tiek izstrādāts tiesību aktu priekšlikumi. Tajā 
tiks sniegta atskaite par budžeta pārskatu, un tas neskars priekšlikumus, ko Komisija 2011. gadā ierosinās 
par daudzgadu finanšu shēmu.  
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II pielikums: iespējamo apsveramo stratēģisko un prioritāro iniciatīvu indikatīvs saraksts* 
 
*Iniciatīvas ir sagrupētas atbilstoši politikas jomām. Katrā politikas jomā treknrakstā minētās iniciatīvas ir iespējamās stratēģiskās iniciatīvas. Uzskaitītās 
iniciatīvas attiecas uz 2010. gadu un vēlāku posmu1. 
 
Nosaukums Iniciatīvas veids Darbības jomas un mērķu apraksts 
Lauksaimniecība un lauku attīstība 
Tiesību aktu priekšlikumi saistībā ar 
Komisijas Paziņojumu par kopējo 
lauksaimniecības politiku pēc 
2013. gada 

Leģislatīva Tiesību aktu izstrāde saistībā ar Komisijas Paziņojumu par KLP pēc 2013. gada. 

Pasākumu kopums lauksaimniecības 
produktu kvalitātes politikas jomā  
 

Leģislatīva un 
neleģislatīva 

- Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu regulējuma pārstrādāšana. 
- Apsvērt iespēju noteikt tādus īpašus fakultatīvus rezervētus apzīmējumus kā „kalnu lauksaimniecības 
produkts”. 
- Apsvērt iespēju lauksaimniecības produktu tirdzniecības standartu jomā noteikt vispārēju tirdzniecības 
pamatstandartu un atbilstošu marķējumu, kas norāda audzēšanas vietu. 
- Lauksaimniecības produktu kvalitātes sertificēšanas sistēmu pamatnostādnes. 

Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 
(kopējās lauksaimniecības politikas 
finansēšana), Nr. 1234/2007 (Vienotā 
TKO regula), Nr. 247/2006 (POSEI) un 
citu regulu savstarpējās atbilstības 
nodrošināšana 

Leģislatīva Mērķis ir saskaņot Komisijas deleģētās un īstenošanas pilnvaras ar Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību (LESD). 

Ziņojums par piena kvotām pēc t. s. KLP 
"veselīguma pārbaudes" (Regulas 
1234/2007 184. panta 6. punkts) 

Neleģislatīva Saskaņā ar secinājumiem, kas gūti 2009. gada novembrī veiktajā kopējās lauksaimniecības politikas 
"veselīguma pārbaudē", Komisijai jāiesniedz divi ziņojumi par piensaimniecības nozari: viens — līdz 
2011. gadam, bet otrs — līdz 2013. gadam, īpašu uzmanību veltot tam, kā tiek īstenota "mīkstās 
piezemēšanās" pieeja. Šis būs pirmais no minētajiem ziņojumiem. 

Tiesību akta priekšlikums saistībā ar 
Komisijas paziņojumu "Mērķtiecīgāks 
atbalsts lauksaimniekiem apgabalos, 
kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi" 
(mazāk labvēlīgi apgabali) 

Leģislatīva Atbalsts mazāk labvēlīgiem apgabaliem (MLA) tiek piešķirts, lai, izmantojot pastāvīgu lauksaimniecības 
zemes lietošanu, dotu ieguldījumu lauku uzturēšanā, kā arī ilgtspējīgu lauksaimniecības sistēmu 
uzturēšanā un veicināšanā. Tā ir vitāli svarīga lauku attīstības politikas sastāvdaļa. 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Augsta 
līmeņa grupu piensaimniecības nozarē 

Leģislatīva un 
neleģislatīva 

Augsta līmeņa grupa pabeigs savu ziņojumu 2010. gada jūnijā. Pēc tam var sekot tiesību aktu priekšlikumi 
un neleģislatīvi pasākumi. 

Budžets 
Priekšlikums jaunai daudzgadu 
finanšu shēmai 

 Tajā tiks noteiktas budžeta prioritātes un priekšlikums par jaunu daudzgadu finanšu shēmu nākamajam 
periodam. 

Finanšu regulas un īstenošanas Leģislatīva Finanšu regulas pārskatīšanas mērķis ir radīt apstākļus budžeta apropriāciju (tresta fondi, starptautiskās 

                                                 
1 (**) apzīmē ieteikuma tiesību iniciatīvas. 
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noteikumu pārskatīšana reizi trijos gados finanšu institūcijas, publiskā un privātā sektora partnerības) labākai izmantošanai, veicināt uz rezultātiem 
orientētu pieeju piešķīrumiem un uzlabot budžeta īstenošanas pārskatabildību. 

Ziņojums par Iestāžu nolīguma darbību Neleģislatīva Šis ziņojums ietvers pašreizējā Iestāžu nolīguma funkcionēšanas rūpīgu pārbaudi saskaņā ar Iestāžu 
nolīguma 1. deklarāciju, un vajadzības gadījumā tiks ierosināti attiecīgi priekšlikumi. 

Klimata politika 
Paziņojums "Ar pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un ar klimata pārmaiņu 
mazināšanu saistītu apsvērumu 
iestrāde visās ES politikas jomās un 
finanšu instrumentos" 

Neleģislatīva Paziņojums nolūkā iekļaut stratēģiju un konkrētus pasākumus tam, lai ar pielāgošanās klimata pārmaiņām 
un ar klimata pārmaiņu mazināšanu saistītus apsvērumus iestrādātu ES politikas pārējās jomās un finanšu 
instrumentos. Konkrētāk, tas ietver klimata apsvērumu integrēšanu tādās politikas jomās kā 
lauksaimniecība un lauku attīstība, rūpniecība un pakalpojumi, enerģētika, transports, pētniecība un 
inovācijas, veselība, ūdens resursu pārvaldība, jūrlietas un zivsaimniecība, ekosistēmas un bioloģiskā 
daudzveidība. 

Paziņojums par tādu praktisku politikas 
pasākumu analīzi, kas nepieciešami, lai 
īstenotu 30 % emisiju samazinājumu ES, 
un par energoietilpīgu nozaru situācijas 
novērtējumu 

Neleģislatīva Tādu pasākumu analīze, kas nepieciešami, lai ar uzviju sasniegtu 2020. gadam izvirzīto mērķi par 20 % 
emisiju samazinājumu nolūkā sasniegt 2050. gadam izvirzītos mērķus oglekļa emisiju samazināšanas 
jomā. Tas ietver to energoietilpīgo nozaru situācijas novērtējumu, kurās pastāv oglekļa emisiju pārvirzes 
risks. 

Komisijas iespējamais tiesību akta 
priekšlikums emisiju samazināšanai 
vairāk par 20 % (no 20% līdz 30 %)  

Leģislatīva Atkarībā no 2010. gadā veiktās analīzes rezultātiem — iespējamais priekšlikums panākt emisiju 
samazinājumu virs 20 %, ja iespējams.  

Paziņojums par turpmākiem pasākumiem 
līdz 2050. gadam ceļā uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, arī 
lai noteiktu nepieciešamos attīstības 
modeļus 2030. gadam 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks analizēti galvenie posmi ceļā uz 2050. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu, tostarp 
nepieciešamie attīstības modeļi attiecībā uz 2030. gadam izvirzīto tālejošo mērķi, aplūkojot 
galveno emisijas radošo nozaru pārstāvju viedokļus. 

Priekšlikums pārskatīt pašreizējo 
regulējumu, lai tajā integrētu klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumus un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām  

Leģislatīva Saistīts ar Paziņojumu par pielāgošanos klimata pārmaiņām; konkrēti priekšlikumi, lai apsvērumus, kas 
saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, integrētu dažādās politikas 
jomās un programmās. 

Ziņojums un iespējamais priekšlikums 
pārskatīt regulu par fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm 

Neleģislatīva/ 
leģislatīva 

Ziņojums, lai novērtētu fluorēto gāzu regulas īstenošanu. Pārskatīšana, vajadzības gadījumā izstrādājot 
tiesību akta priekšlikumu, nepieciešama saskaņā ar regulu. 

ES siltumnīcefekta gāzu monitoringa 
lēmuma pārskatīšana 

Leģislatīva Racionalizēt un uzlabot pašreizējās siltumnīcefekta gāzu monitoringa un pārskatu iesniegšanas prasības.  

Konkurence 
Konkurences politikas programmas 
mehānisko transportlīdzekļu nozarei 
(mehānisko transportlīdzekļu grupu 
atbrīvojuma regula) pārskatīšana  

Leģislatīva un 
neleģislatīva 

Komisija 2009. gada oktobrī pieņēma pamatnostādņu projektu un grupu atbrīvojuma regulas projektu 
mehānisko transportlīdzekļu nozarei ("Mehānisko transportlīdzekļu grupu atbrīvojuma regula”). Ar šiem 
projektiem no 2010. gada jūnija ir paredzēts aizstāt grupu atbrīvojuma regulu attiecībā uz sekundāro tirgu 
un no 2013. gada jūnija — grupu atbrīvojuma regulu attiecībā uz primāro tirgu. Publiskās apspriedes par 
projektiem beidzās 2010. gada februārī.  

Paziņojums par valsts atbalstu īstermiņa 
eksporta kredītapdrošināšanai 
 

Neleģislatīva Paziņojuma par īstermiņa eksporta kredītapdrošināšanu mērķis ir novērst konkurences traucējumus, ko 
radījis valsts atbalsts īstermiņa eksporta kredītapdrošināšanas nozarē. Tas attiecas uz valsts atbalstu 
īstermiņa eksporta kredītapdrošināšanas nozarē. Pašreizējais paziņojums ir spēkā līdz 2010. gada beigām, 
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ja vien tas netiek pagarināts vai pārskatīts. 
Pretmonopola politikas attiecībā uz 
horizontāliem nolīgumiem pārskatīšana: 
divu nolīgumu (pētniecības un attīstības 
nolīgumi un specializācijas nolīgumi) un 
pamatnostādņu par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 101. panta 
piemērošanu horizontālās sadarbības 
nolīgumiem pārskatīšana 

Leģislatīva un 
neleģislatīva 

Pašreizējās grupu atbrīvojuma regulas specializācijas nolīgumiem un pētniecības un attīstības nolīgumiem 
pārskatīšana; šī regula ir spēkā līdz 2010. gada decembrim; paralēli tiks pārskatītas pamatnostādnes par 
horizontālajiem sadarbības nolīgumiem. Mērķis ir nodrošināt konkurences efektīvu aizsardzību horizontālās 
sadarbības nolīgumu jomā un uzņēmumiem nodrošināt tiesisko drošību. 

Vides pamatnostādņu grozījumi attiecībā 
uz ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu 
pēc 2013. gada 
 

Neleģislatīva Būs jāpieņem vides pamatnostādņu grozījumi, lai izstrādātu noteikumus attiecībā uz atbalstu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmai (kas skar politiski jutīgo jautājumu par „oglekļa emisiju pārvirzi”). 

Priekšlikums regulai par valsts atbalstu 
ogļu rūpniecībai 

Leģislatīva Priekšlikums Padomes regulai par atļauju piešķirt slēgšanas atbalstu un atbalstu pārmantotām izmaksām 
ogļu nozarē. Šīs regula ir spēkā līdz 2010. gada beigām. 

Nostādņu par valsts atbalstu kuģu būvei 
pārskatīšana 
 
 

Neleģislatīva Uz kuģu būves nozari attiecas īpaši valsts atbalsta noteikumi, jo īpaši stingrāki reģionālā atbalsta noteikumi 
un atbalsta noteikumi par tirgum pielāgotu inovāciju. 2007.-2008. gadā tika nolemts kuģu būves nostādnes 
pagarināt vēl uz diviem gadiem. Ir izskatīti alternatīvi risinājumi, un kuģu būves nozarei ir tikusi sniegta 
iespēja darīt zināmu savu viedokli.  
Pārskats aptvers jautājumus par to, vai nozarei specifiskie noteikumi vēl aizvien ir vajadzīgi un, ja tie ir 
vajadzīgi, vai un cik lielā mērā vajadzīgs veikt grozījumus esošajos noteikumos. 

Attīstība 
EAF nākotne leģislatīva Pašreizējais EAF darbību beidz 2013. gadā, un ir iespējama EAF iekļaušana ES budžetā.  
Tūkstošgades attīstības mērķu pavasara 
pakete (Komisijas dienestu darba 
dokumenti par atbalsta efektivitāti, 
Tūkstošgades attīstības mērķiem, 
atbalstu tirdzniecībai, finansējumu 
attīstībai), kā arī pirmā politikas 
saskaņotība politikas saskaņotības 
attīstības (PSA) darba programmai, 
ņemot vērā 2010. gada sammitu par 
Tūkstošgades attīstības mērķu 
pārskatīšanu (pavasarī).  

Neleģislatīva Pakete ietvers paziņojumu (31. punkts), kuram būs pievienoti pavaddokumenti (progress, kas gūts saistībā 
ar Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu, finansējumu attīstībai, atbalsta efektivitāti, atbalstu 
tirdzniecībai un pirmo politikas saskaņotības attīstības darba programmu), kā arī atsevišķus paziņojumus 
par ES politikas programmu, lai jaunattīstības valstīm palīdzētu risināt jautājumus saistībā ar pārtikas 
nodrošinājumu, un ES lomu vispasaules veselības, nodokļu un attīstības jomā: sadarbība ar jaunattīstības 
valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu jautājumos. 

Paziņojums par kopīgo Āfrikas un ES 
stratēģiju 
 

Neleģislatīva Gatavojoties trešajai ES un Āfrikas augstāka līmeņa sanāksmei (Tripolē 2010. gada novembrī), paziņojumā 
tiks izvērtēta kopīgās Āfrikas un ES stratēģijas īstenošana; tiks izvērtēti stratēģijas pirmā rīcības plāna 
(2008.-2010. gads) rezultāti un trūkumi; tiks ierosināti vajadzīgie priekšlikumi nākamajam rīcības plānam 
(2011.-2013. gadam), un tiks pievērsta uzmanība partnerības politiskajai un stratēģiskajai dimensijai, kā arī 
izstrādāti ieteikumi tās efektivitātes palielināšanai. 

Zaļā grāmata par budžeta atbalstu Neleģislatīva Saistībā ar budžeta atbalsta nozīmi mūsu ārējā sadarbībā — gandrīz puse no EAF programmas 
plānošanas — vajadzīgas atklātas debates par šo strīdīgo jautājumu, lai sekmētu spēcīga Eiropas 
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konsensu par šo instrumentu izveidi. 

Paziņojums par klimata pārmaiņām un 
attīstību 

Neleģislatīva Šajā iniciatīvā tiks izvērtēti Kopenhāgenas augstākās galotņu tikšanās rezultāti, par izejas punktu pieņemto 
to, par ko varētu tikt panākta vienošanās Kopenhāgenā. Būtiskam elementam šajā stratēģijā būtu jābūt 
tūlītēja finansējuma īstenošanai, ko ES apņēmās veikt 2009. gada decembrī, ņemot vērā, ka tieši 
jaunattīstības valstis, jo īpaši visnabadzīgākās un visneaizsargātākās valstis bija tās, kas Kopenhāgenā ar 
ES sadarbojās visciešāk. 

Priekšlikums par aizjūras zemju un 
teritoriju (AZT) asociācijas (kas tūlīt beigs 
savu darbību) aizstāšanu 

Leģislatīva Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmums 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ir 
spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim, un tas būs jāaizstāj.  

Eiropas Konsensa par attīstību pārskats  Neleģislatīva Šī iniciatīva balstīsies uz Tūkstošgades attīstības mērķu pārskata rezultātiem 2010. gada augstāko galotņu 
tikšanās laikā, ja tiks uzskatīts par vajadzīgu pārskatīt 2005. gada Eiropas Konsensu par attīstību. 

Paziņojums par izaugsmes un 
konkurences veicināšanu sadarbībā ar 
uzņēmējdarbību: stratēģija 
uzņēmējdarbībai jaunattīstības valstīs 

Neleģislatīva Iniciatīva būs vērsta uz izaugsmi un darbavietu radīšanu jaunattīstības valstīs sadarbībā ar privāto sektoru. 
Tā ir „Eiropa 2020” ietvertās pieejas par integrējošu izaugsmi ārējā atspoguļošana.  

Digitalizācijas programma 
Paziņojums par platjoslas interneta 
stratēģiju 

Neleģislatīva Saistībā ar Digitalizācijas programmu ES platjoslas interneta stratēģija nodrošinās politikas satvaru 
pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt 100 % platjoslas pārklājumu ES teritorijā un palielināt investīcijas 
nākamās paaudzes piekļuves tehnoloģijās. 

(**) Ieteikums par nākamas paaudzes 
piekļuvi  

Neleģislatīva Saistībā ar Eiropas Digitalizācijas programmu ieteikuma mērķis ir nodrošināt vadlīnijas valstu regulatoriem 
par nākamās paaudzes piekļuvi (NPP) regulējošo līdzekļu turpmāko veidošanu vienotā tirgus regulējuma 
konsekvences interesēs. 

Radiofrekvenču spektra politikas 
programma (RSPP) 

Leģislatīva Daudzgadu RSPP mērķis ir definēt stratēģiskas pamatnostādnes ES radiofrekvenču spektra politikas jomā, 
tostarp nepieciešamību pēc spektra resursiem, lai ES varētu sasniegt savus galvenos mērķus, tādus kā 
ātrdarbīgi sakaru tīkli visas sabiedrības vajadzībām. 

Lēmums par 800 MHz joslu Leģislatīva Tehniskās harmonizācijas lēmums, kurā izklāstīts nosacījumu minimums, kas jāievēro 800 MHz joslas 
lietotājiem citiem (ne zemes) apraides lietojumiem. 

Universālā pakalpojuma un lietotāju 
tiesību nākotne 

Neleģislatīva Šis paziņojums ir daļa no pasākumiem saistībā ar Komisijas 2009. gada deklarāciju Eiropas Parlamentam 
par universālo pakalpojumu, kurā tiks apkopoti rezultāti, kas gūti sabiedriskajā apspriešanā par universālā 
pakalpojuma principiem nākotnē (2010. gada pirmā puse), un tiks izvērtēta nepieciešamība atjaunināt 
Universālā pakalpojuma direktīvu 2002/22/EK. 

E-paraksta direktīva  Leģislatīva Elektroniskās identitātes (eID) un autorizācijas regulējums. 
E-veselības rīcības plāns Neleģislatīva Plāns laikposmam no 2011. līdz 2015. gadam, lai nospraustu mērķus un darbības uzdevumus plašai 

savstarpēji savietojamu elektronisko veselības datu un telemedicīnas pakalpojumu ieviešanai. 
(**) IT drošības standarti publiskajos 
iepirkumos 

Neleģislatīva Padomes ieteikums veicināt IT drošības standartu pieņemšanu publisko iepirkumu jomā (t.i., ISO/IEC 
15408: Informācijas tehnoloģijas drošības novērtēšanas kritēriji). 

Regula par modernizētu Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru (ENISA). 

Leģislatīva/ 
neleģislatīva 

 

Pašreizējā regula, ar kuru izveidota Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA), zaudēs 
spēku 2012. gada martā.  

Ziņojums par situācijas attīstību ES 
viesabonēšanas pakalpojumu jomā 

Neleģislatīva Saskaņā ar grozīto Viesabonēšanas regulu Eiropas Komisijai līdz 2011. gada 30. jūnijam jāsagatavo 
ziņojums, kurā apskatīta regulas darbība un izvērtēts, vai ir sasniegti tās mērķi. 
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Informācijas kritiskās infrastruktūras 
aizsardzība 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks ierosinātas politikas pamatnostādnes starptautiskai sadarbībai interneta elastīguma jeb 
izturētspējas un stabilitātes jomā. 

Priekšlikums pārskatīt direktīvu par 
publiskā sektora informācijas atkārtotu 
izmantošanu 

Leģislatīva Šī pārskatīšana skars tiesību akta darbības jomu, ierobežojumus attiecībā uz maksu par publiskā sektora 
informācijas atkārtotu izmantošanu, vienlaikus precizējot principu, ka visi vispārpieejami materiāli var tikt 
atkārtoti izmantoti nekomerciāliem un komerciāliem nolūkiem. 

(**) Eiropas uzticības zīmes Neleģislatīva Ieteikumā tiks ierosināts izveidot ES uzticības zīmi, ko varētu izmantot vienīgi tiem pārrobežu tīmekļa 
pakalpojumiem, kuri atbilst regulā aprakstītajām prasībām.  

Ekonomikas un monetārās lietas 
Paziņojums par ārējo ekonomisko 
pārstāvību SVF un Pasaules Bankā  

Neleģislatīva Paziņojumā tiks aplūkotas pašreizējās koordinācijas procedūras un tiks ierosināta trīs posmu pieeja, lai 
euro zonas/ES pārstāvība SVF un Pasaules Bankā būtu iedarbīgāka un efektīvāka.  
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Komisijas priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam, ar 
ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES 
garantiju zaudējumiem saistībā ar 
aizdevumiem un aizdevumu garantijām 
attiecībā uz projektiem ārpus ES 

Leģislatīva ES piedāvā budžeta garantiju Eiropas Investīciju bankai (EIB), kas aptver valsts un politiskos riskus 
saistībā ar tās aizdevumiem un aizdevumu garantiju operācijām ārpus ES, atbalstot ES ārējās politikas 
mērķus (tā saucamais EIB ārējais pilnvarojums). Komisijai jāiesniedz priekšlikums attiecībā uz 2007.-
2013. gada laikposma otro pusi. Pēc tam jāsagatavo nākamais Komisijas priekšlikums turpmākajam 
finanšu plānam (2014.–2020. gads).  

Pamatregula par makrofinansiālu 
atbalstu (MFA) 

Leģislatīva Racionalizēt lēmumu pieņemšanas procesu šajā ES ārējās palīdzības instrumentā, lai tas kļūtu operatīvāks 
un efektīvāks. Krīzes situāciju neatliekamība ir nopietns arguments, lai izvairītos no garām procedūrām un 
kavēšanās. Atsevišķu lēmumu vietā tiek ierosināta pamatregula par MFA sniegšanu trešām valstīm, ar 
kurām Eiropas Savienībai ir svarīgas politiskās, ekonomiskās un komerciālās saites, lai šo instrumentu 
varētu izmantot biežāk.  

Priekšlikums regulai par Eiropas 
nacionālo un reģionālo kontu sistēmu 
Eiropas Savienībā 

Leģislatīva Vispārējais mērķis ir pārskatīt EKS 95 (Regula 2223/96), lai nacionālos kontus Eiropas Savienībā 
saskaņotu ar jauno ekonomisko vidi, metodoloģijas izpētes atziņām un lietotāju vajadzībām. Jaunajai EKS 
arī turpmāk jābūt par atbilstīgu metodoloģijas atsauces avotu, lai sagatavotu nacionālo kontu augstas 
kvalitātes datus, kuri ir nepieciešami galveno ES politikas pasākumu īstenošanas atbalstam. Pārskatīšana 
dos iespēju vēl vairāk uzlabot EKS 95 standartus un padarīs tos piemērotākus dažādiem lietojumiem 
Eiropas Savienībā. Tiks izstrādāta integrētāka sistēma, ciktāl tas būs iespējams. 

2010. gada Konverģences ziņojums 
 

Neleģislatīva Komisija un ECB katra sagatavos konverģences ziņojumu saskaņā ar procedūru, kas noteikta LESD 
140. panta 1. punktā. Ja konverģences novērtējums par vienu vai vairākām dalībvalstīm būs pozitīvs, euro 
zona varētu tikt paplašināta. 

Paziņojums par publiskā sektora 
finansēm EMS 2010. gadā 
 

Neleģislatīva Paziņojumā par publiskā sektora finansēm EMS 2010. gadā tiks aprakstīta ikgadējā Publisko finanšu 
ziņojuma (PFZ) politikas pasākumu ietekme/problēmas. PFZ aplūkotas fiskālās izmaiņas ES dalībvalstīs un 
iztirzāti aktuālie jautājumi fiskālās politikas veidošanas un fiskālās uzraudzības jomā Eiropas Savienībā. 

Izglītība, kultūra un jaunatne 
(**) Komisijas priekšlikums Padomes 
ieteikumam attiecībā uz skolas 
priekšlaicīgas pamešanas novēršanu 

Leģislatīva Skolas priekšlaicīgas pamešanas novēršana ir viens no galvenajiem mērķiem stratēģijā “Eiropa 2020”. 
Ieteikums dalībvalstīm sniegs politikas instrumentus, ko var izmantot, lai risinātu minēto problēmu un 
paātrinātu situācijas uzlabošanos ES. 

Priekšlikums integrētai programmai 
“Jaunatne kustībā” 2014.–
2020. gadam (II posms) 

Leģislatīva Saskaņā ar iniciatīvu “Jaunatne kustībā” programma apvienos pastāvošās programmas “Mūžizglītība" un 
“Jaunatne darbībā”, kā arī ārējos pasākumus, lai izveidotu un integrētu programmu atbalstu “Jaunatne 
kustībā” mērķiem. 

Komisijas priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam par 
EIT Stratēģisko inovāciju programmu un 
par EIT regulas grozījumiem 

Leģislatīva Saskaņā ar prasībām EIT regulā stratēģiskā inovāciju programma ietvers priekšlikumus par turpmāko 
pārvaldību, darbībām un resursiem 7 gadu laikposmam.  

Paziņojums par Lisabonas līguma 
noteikumu īstenošanu sporta jomā 

Neleģislatīva Šis paziņojums ietvers priekšlikumus jauno pilnvaru sporta nozarē īstenošanai saskaņā ar Lisabonas 
līgumu, tostarp izveidojot pamatu politiskai sadarbībai. 

Zaļā grāmata par kultūras un radošo 
nozaru potenciāla īstenošanu 
 

Neleģislatīva Zaļā grāmata pēta iespējas uzlabot pamatnosacījumus, lai palielinātu radošo un kultūras nozaru 
ieguldījumu Eiropas uz zināšanām balstītā videi saudzīgā izaugsmē.  
 

Paziņojums par jaunu stimulu sadarbībai 
Eiropas profesionālās izglītības un 
apmācību jomā 2010.–2020. gadā  

Neleģislatīva Šajā paziņojumā tiks piedāvātas vairākas ievirzes, lai atbalstītu profesionālās izglītības un apmācību 
politikas modernizāciju. Tas ir ieguldījums Briges ministru sanāksmē, kas plānota 2010. gada nogalē. 
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Komisijas paziņojums “Eiropas 
kinematogrāfijas iespējas un problēmas 
digitālajā laikmetā” 

Neleģislatīva Pēc publiskas apspriešanās paziņojumā analizēs pašreizējo situāciju digitālā kino tirgū, noteiks Komisijas 
politiku šajā jomā (tostarp attiecībā uz valsts atbalstu) un izklāstīs jauno MEDIA atbalsta shēmu kino 
digitalizācijai. 

(**) Priekšlikums Padomes ieteikumam 
par jauniešu mācību mobilitātes 
veicināšanu 

Leģislatīva Šis ieteikums ir daļa no iniciatīvas "Jaunatne kustībā", un ar to dalībvalstīm ierosina veikt pasākumus, lai 
uzlabotu mācību mobilitātes iespējas un novērstu šķēršļus mobilitātei. 

Komisijas paziņojums Padomei un 
Eiropas Parlamentam par Eiropas darba 
kārtības īstenošanu kultūras jomā 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks ziņots par to, kas Eiropas un valstu līmenī paveikts kopš darba kārtības pieņemšanas 
2007. gadā, lai īstenotu trīs stratēģiskos mērķus Eiropas darba kārtībā kultūrai. Ziņojums tiks iekļauts 
dalībvalstu pārdomās par turpmāko darba kārtību kultūras jomā no 2011. gada. 

Paziņojums par iniciatīvu jaunām Eiropas 
prasmēm  

Neleģislatīva Ar paziņojuma palīdzību tiek mēģināts panākt uz pamatprasmēm vērstu pieeju profesionālajā izglītībā, 
pieaugušo izglītībā un augstākajā izglītībā, pamatojoties uz 2006. gada ieteikumiem saistībā ar 
pamatprasmēm, un tajā tiks ietverts priekšlikums par Eiropas kvalifikāciju apliecību. 

Komisijas paziņojums: priekšlikums par 
mobilitātes un nodarbināmības kritērijiem 

Neleģislatīva Komisija ir aicināta iesniegt priekšlikumus par jauniem Eiropas kritērijiem mobilitātes un nodarbināmības 
jomā, lai noteiktu, cik labi dažādi izglītības un apmācības posmi un līmeņi sagatavo cilvēkus darba tirgum. 

(**) Priekšlikums Padomes ieteikumam 
par mobilitātes informatīvajiem 
pakalpojumiem māksliniekiem un 
profesionāliem kultūras darbiniekiem 

Leģislatīva Tajā noteiks obligātos standartus un pakalpojumus, kuru nodrošināšana jāuzņemas valsts informācijas 
dienestu tīklam, ar mērķi sniegt māksliniekiem un profesionāliem kultūras darbiniekiem precīzu, atjauninātu 
un viegli pieejamu informāciju, kas tiem nepieciešama, lai viņi varētu būt mobili. 

Komisijas paziņojums par agrīnās 
bērnības izglītību 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks apkopoti pieejamie būtiskie fakti (piemēram, izmantojot ESAO, UNICEF u.c.) un tiks 
izstrādāta darba kārtība saskaņā ar atvērto koordinācijas metodi. 

Komisijas priekšlikums Padomes 
ieteikumam par neformālo un dzīves 
izglītību 

Leģislatīva Priekšlikums ir daļa no iniciatīvas “Jaunatne kustībā”; tajā tiks piedāvāts politikas instruments, lai sekmētu 
un nodrošinātu labāku neformālās un dzīves izglītības nozīmes atzīšanu. 

Komisijas priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam par 
jauniem kultūras un MEDIA pasākumiem 
2014.–2020. gadā 

Leģislatīva Priekšlikuma pamatā būs pieredze, kas gūta Kultūras programmā 2007–2013 un MEDIA 2007 programmā. 

Padomes un Komisijas 2012. gada 
kopējā progresa ziņojuma projekts par 
paveikto saskaņā ar 2009.–2011. gada 
prioritātēm un programmu “Izglītība un 
apmācība 2020” 

Neleģislatīva Ziņojums par Izglītības un apmācības atvērtās koordinācijas metodes īstenošanu 2009.–2011. gadā, kā 
paredzēts stratēģiskajā sistēmā Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā, un prioritāšu 
atjaunināšana attiecībā uz turpmāko periodu. 

Paziņojums par augstākās izglītības 
modernizāciju 
 

Neleģislatīva Paziņojuma nolūks ir pārskatīt šo politikas darba kārtību un ierosināt jaunus mērķus tajā. Tas, iespējams, 
ietvers priekšlikumus attiecībā uz pārredzamību un augstākās izglītības iestāžu klasifikācijas sistēmu. 

Komisijas paziņojums: Priekšlikums 
jauniem valodas prasmju kritērijiem 

Neleģislatīva Komisija iesniegs priekšlikumu jauniem Eiropas kritērijiem attiecībā uz valodu prasmēm. Tas jāskata spēkā 
esošo izglītības un apmācības rādītāju un kritēriju kontekstā, un ar to tiek mēģināts uzlabot pārredzamību 
Eiropas mērogā attiecībā uz valodu apguvi, lai stimulētu ES darbaspēka valodu prasmes, elastību un 
mobilitāti. 

Nodarbinātība, sociālās lietas un integrācija 
Pensiju iniciatīva Neleģislatīva Pamatojoties uz zaļās grāmatas (2010) iznākumiem un turpmāku analīzi par ES politikas iespējām, 

Komisija varētu sākt konkrētas iniciatīvas noteiktās jomās vai apsvērt iespējas iesniegt apspriešanai 
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plašāku balto grāmatu, kurā izklāstīts, kā būtu atjaunināms ES pensiju ietvars.  
Priekšlikums par Norīkoto darba 
ņēmēju direktīvu 

Leģislatīva Iniciatīvas mērķis būs uzlabot Norīkoto darba ņēmēju direktīvas īstenošanu. Priekšlikumā tiks skaidrotas 
valsts iestāžu, uzņēmēju un darbinieku juridiskās saistības attiecībā uz direktīvas īstenošanu, un tas 
nodrošinās, ka visur tiek piemēroti vienādi noteikumi. Jauns juridisks instruments uzlabos informācijas 
sniegšanu uzņēmumiem un darbiniekiem. Tas uzlabos sadarbību starp valstu iestādēm, nodrošinās 
efektīvu īstenošanu, izmantojot sankcijas un korektīvu rīcību, un novērsīs ļaunprātīgu izmantošanu. 

Tiesību akta priekšlikums par Eiropas 
Sociālo fondu 

Leģislatīva Regulu pielāgos saskaņā ar ES prioritātēm 2014.–2020. gada plānošanas periodam.  

Priekšlikums uzlabot darbinieku 
aizsardzību pret risku, ko rada 
elektromagnētiskā lauka ietekme 

Leģislatīva Mērķis ir saglabāt augstu darbinieku aizsardzības līmeni, vienlaikus ņemot vērā atsevišķu ieinteresēto 
personu bažas, jo īpaši veselības aprūpes nozarē, kur izmanto MRI (magnētiskās rezonanses tehnoloģija) 
labākai diagnostikai un medicīniskās iejaukšanās procedūrās.  

Paziņojums par ES invaliditātes stratēģiju 
2010.–2020. gadam 

Neleģislatīva Novēršot diskrimināciju invaliditātes dēļ, cilvēkiem ar invaliditāti tiks nodrošināta iespēja pilnībā izmantot 
pamattiesības un pamatbrīvības.  

Priekšlikums grozīt atsevišķas EK 
direktīvas par darba tiesībām, lai to 
darbības jomā iekļautu jūrniecībā 
nodarbinātos un kuģus 

Leģislatīva Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt jūrniecībā nodarbinātajiem tādu pašu darba tiesību aizsardzību kā krastā 
strādājošajiem. Daudzas direktīvas darba tiesību jomā pašlaik neattiecas uz jūrniecībā nodarbinātajiem. 
Grozījumi, kuri attieksies uz vairākām direktīvām, iekļaus jūrniecībā nodarbinātos attiecīgo direktīvu 
darbības jomā vai arī noteiks īpašu režīmu attiecībā uz jūrniecībā nodarbinātajiem, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgu aizsardzību, vienlaikus ņemot vērā šīs nozares īpašos apstākļus un kopējo ekonomisko 
situāciju. 

Priekšlikums regulai par EGF 2013.–
2020. gadam  

Leģislatīva Komisija 2011. gadā veiks EGF starpposma novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz rezultātu efektivitāti un 
ilgtspējību. Tas būs stabils pamats, lai ierosinātu uzlabojumus attiecībā uz to darbību veidiem, kuras var 
līdzfinansēt no EGF, un attiecībā uz šo darbību sagatavošanu, kā arī apsvērs iespējas uzlabot fonda 
darbību. 

Priekšlikums lēmumam par programmu 
PROGRESS 2013.–2020. gadam 

Leģislatīva PROGRESS ir ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma, kas sākta 2007. gadā. 

Priekšlikumi par darba un privātās 
dzīves saskaņošanu 

Leģislatīva Pēc Padomes vienošanās pārskatīt Direktīvu 96/34/EK par bērna kopšanas atvaļinājumu, kura attiecas arī 
uz adopcijas atvaļinājumu, un, ņemot vērā pašreiz notiekošo sarunu virzību un rezultātus attiecībā uz 
Direktīvas 92/85/EK pārskatīšanu, Komisija veiks turpmākus pasākumus, lai uzlabotu tiesisko un politisko 
regulējumu darba un privātās dzīves saskaņošanas jomā. Šajā nolūkā 2010. gadā veiks pētījumu par 
izmaksām un ieguvumiem, lai, iespējams, izstrādātu iniciatīvu par paternitātes atvaļinājumu. 

Enerģētika 
Paziņojums par pārskatītu 
energoefektivitātes rīcības plānu 
 
 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks noteikti galvenie pasākumi, kuri nepieciešami, lai līdz 2020. gadam sasniegtu 20 % 
samazinājumu tādās nozarēs kā būvniecība, komunālie pakalpojumi un transports. Vajadzības gadījumā to 
var papildināt ar tiesību aktu priekšlikumiem, piemēram, energoefektivitātes pakalpojumu direktīvas 
iespējamā pārstrādāšana. Papildus tam tiks analizēta pieredze, kas gūta pirmā energoefektivitātes rīcības 
plāna īstenošanā. 

Enerģētikas rīcības plāns 2011.-
2020. gadam 

Neleģislatīva Nodrošināt visaptverošu stratēģijas dokumentu, kurā izklāstīti prioritārie rīcības virzieni 2011.–
2020. gadam. 

Ceļvedis uz zemu oglekļa emisiju 
enerģētikas sistēmu līdz 2050. gadam 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks noteikti nepieciešamie pasākumi, lai līdz 2050. gadam sasniegtu izvirzīto mērķi – zemu 
oglekļa emisiju enerģētikas sistēmu. 

Paziņojums par biodegvielas ilgtspējas 
shēmas īstenošanu 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks izklāstīts, kā dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem īstenot ilgtspējas kritērijus. Tajā tiks 
apstiprinātas arī "brīvprātīgas shēmas" un atjauninātas/pievienotas ar ilgtspējas shēmu saistītās "standarta" 
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jeb "noklusējuma vērtības". 
Priekšlikums par tirdzniecības 
caurredzamību un integritāti 
vairumtirdzniecības tirgū 

Leģislatīva Šis priekšlikums ir vērsts uz tirdzniecības caurredzamību un integritāti Eiropas enerģijas resursu tirgos. 
Tajā tiks noteikti konkrēti uzvedības noteikumi tirgū un regulējums šo tirgu uzraudzībai un pārraudzībai. Tas 
aptvers vismaz elektroenerģijas un gāzes tirgu un, iespējams, oglekļa emisiju tirgu. 

Priekšlikums pārskatīt kodolatkritumu 
direktīvu 

Leģislatīva Šis priekšlikums radīs kopīgu Eiropas satvaru tam, lai panāktu un uzturētu radioaktīvo atkritumu un 
izmantotās kodoldegvielas augsta līmeņa drošu apsaimniekošanu visā Savienībā. Šis satvars varētu 
balstīties uz starptautiski atzītiem drošības principiem, un dalībvalstīm vajadzēs izveidot īpašas valsts 
programmas ar īstenošanas laika grafikiem. 

Paziņojums par kodolenerģiju – 
Kodolenerģētikas paraugprogrammas 
(PINC) atjauninājums 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks aplūkota jaunākā situācija tādās jomās kā dalībvalstu politikas pasākumi, lēmumi un 
prasības attiecībā uz ieguldījumiem kodoltehnoloģijās. Tajā tiks apspriesti jaudas jautājumi un 
kodolenerģijas devums, lai samazinātu oglekļa emisijas elektroenerģijas ražošanā, kā arī enerģijas avotu 
struktūras dažādošana. 

Starpposma dokuments (document 
d'étape), sagatavojot Enerģētikas rīcības 
plānu un Ceļvedi uz zemu oglekļa emisiju 
enerģētikas sistēmu līdz 2050. gadam. 

Neleģislatīva Šis dokuments aptvers galvenos jautājumus un tādējādi ļaus Komisijai 2011. gadā sagatavot labi pamatotu 
Enerģētikas rīcības plānu un Ceļvedi uz zemu oglekļa emisiju enerģētikas sistēmu, pamatojoties uz jūnija 
Eiropadomes secinājumiem un turpmāko apspriešanos, kas plānota 2010. gada otrajā pusgadā. 

Paziņojums par koodolmedicīnu un 
radioizotopiem 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks aplūkoti jonizējošā starojuma lietojumi medicīnas vajadzībām un pieejamie ES un 
starptautiskie instrumenti. Tajā tiks analizēta pacientu un medicīnas darbinieku aizsardzība atbilstoši 
EURATOM direktīvām par aizsardzību pret starojumu un iztirzāts radioizotopu apgādes drošums. 
Konkrētāk, tajā būs definētas īpašas iniciatīvas, lai nodrošinātu pietiekamu kodolmedicīnai nepieciešamo 
radioizotopu ražošanu. 

Paziņojums par reģionālām iniciatīvām Neleģislatīva Paziņojums ir iecerēts kā vadlīnijas dalībvalstīm, regulatoriem un reģionālo iniciatīvu ieinteresētajām 
personām. Tajā tiks ierosināts, kā turpmāk panākt attīstību reģionālo iniciatīvu jomā, kas ir līdzeklis iekšējā 
enerģētikas tirgus izveidei. Paziņojumā tiks izteikti priekšlikumi par vislabāko praksi reģionālo iniciatīvu 
jomā.  

Tiesību akta priekšlikums par "viedo 
tīklu" regulējumu 

Leģislatīva Šajā regulējumā tiks risināti dažādi jautājumi saistībā ar viedo tīklu izveidi, tostarp datu aizsardzība, 
elektriskie transportlīdzekļi un atvērta piekļuve tīkliem. 

Paplašināšanās un kaimiņattiecību politika 
Ikgadējā paplašināšanās pakete Neleģislatīva Padome ir aicinājusi Komisiju regulāri ziņot par kandidātvalstīm un SAP valstīm. Saskaņā ar Komisijas 

stratēģisko dokumentu Eiropadome katra gada beigās var noteikt galvenās stratēģiskās pamatnostādnes 
paplašināšanās jomā. 

Komisijas atzinums par Melnkalni Neleģislatīva Novērtējums par Melnkalnes gatavību izpildīt Kopenhāgenas kritērijus dalībai ES un nosacījumus, kas 
attiecas uz stabilizācijas un asociācijas procesu, novērtējums par sekām, kādas Melnkalnes pievienošanās 
var atstāt uz attiecīgajiem ES politikas virzieniem, un ieteikumi Padomei par tās atbildi uz Melnkalnes 
pieteikumu. 

Komisijas atzinums par Albāniju Neleģislatīva Novērtējums par Albānijas gatavību izpildīt Kopenhāgenas kritērijus dalībai ES un nosacījumus, kas 
attiecas uz stabilizācijas un asociācijas procesu, novērtējums par sekām, kādas Albānijas pievienošanās 
var atstāt uz ES politikas virzieniem, un ieteikumi Padomei par tās atbildi uz Albānijas pieteikumu. 

Ikgadējā Eiropas kaimiņattiecību politikas 
pakete 
 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks izvērtēta Eiropas kaimiņattiecību politika, tiks sniegts apraksts par progresu visā reģionā 
un visām ievērības cienīgām politikas vai ekonomikas attīstības tendencēm, kuram tiks pievienoti 
13 Komisijas dienestu darba dokumenti: 12 ziņojumi par atsevišķām valstīm un nozaru ziņojums, kas 
aptver progresu tehniskāka rakstura nozarēs.  
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Vide 
Sestās vides rīcības programmas 
galīgais novērtējums 

Neleģislatīva Galīgais novērtējums par Sesto vides rīcības programmu, kas aptver laikposmu no 2002. līdz 2012. gadam. 

Ar Ūdens pamatdirektīvu saistītā 
prioritāro vielu saraksta pārskatīšana 

Leģislatīva Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu Komisijai reizi četros gados jāpārskata prioritāro vielu saraksts, un 
nākamā priekšlikuma termiņš ir 2011. gada janvāris. Prioritārās vielas ir tās, kas rada apdraudējumu ūdens 
videi vai ar ūdens vides starpniecību ES mērogā. Tās ir daļa no ES stratēģijas pamatojuma cīņai ar ES 
ūdeņu ķīmisko piesārņojumu. 

Ceļā uz resursu efektīvu izmantošanu un 
zemām oglekļa emisijām 2020. gada 
Eiropā. Darba plāns. 

Neleģislatīva Šajā darba plānā tiks izklāstīta virkne vajadzīgo politikas pasākumu un darbību dažādās politikas jomās, lai 
panāktu resursu efektīvu izmantošanu un zemu oglekļa emisiju ekonomiku, kurā izejvielas un dabas resursi 
tiek izmantoti efektīvi. Mērķis ir līdz 2020. gadam palielināt resursu izmantošanas efektivitāti un atsaistīt 
ekonomikas attīstību no resursu un enerģijas izmantošanas, palielināt konkurētspēju un veicināt lielāku ES 
energoapgādes drošību un enerģētisko neatkarību. 

Direktīva par ūdens izmantošanas 
efektivitāti ēkās 

Leģislatīva Jautājums par ūdens izmantošanas efektivitāti ēkās ir aktualizējies, īstenojot Paziņojumu par ūdens 
trūkumu un sausumu. Ūdens taupības potenciāls ES tiek lēsts 40 % apmērā. Varētu paredzēt saistošus 
noteikumus ūdens taupības veicināšanai sabiedriskajās un privātajās ēkās. 

Veselība un patērētāji 
ES Augu veselības stratēģija   Mērķis ir modernizēt pastāvošo augu veselības režīmu, par sistēmas galveno elementu nosakot profilaksi.  
Zaļā grāmata par alternatīvās strīdu 
izšķiršanas izmantošanu ES 

Neleģislatīva Alternatīvās strīdu izšķiršanas veicināšana vairos patērētāju paļāvību uz pārrobežu iepirkšanos un iekšējā 
tirgus darbību. Iniciatīva ir saistīta ar Balto grāmatu par kolektīvo pārsūdzību.  

(**) Padomes ieteikums par ES 
sagatavotību gripas pandēmijai un 
reaģēšanas plānošanu  

 Šī iniciatīva uzlabos Eiropas veselības aprūpes sistēmas efektivitāti un palīdzēs koordinēt dalībvalstu 
reakciju cilvēku pandēmijas gadījumā. Tādējādi tiks mazināta ietekme uz sabiedrību, tiks palielināta 
stabilitāte un novērsti nevajadzīgi zaudējumi ekonomikai.  

Paziņojums par sagatavotību pandēmijai 
 

Neleģislatīva Šī iniciatīva uzlabos Eiropas veselības aprūpes sistēmas efektivitāti un palīdzēs koordinēt dalībvalstu 
reakciju cilvēku pandēmijas gadījumā. Tādējādi tiks mazināta ietekme uz sabiedrību, tiks palielināta 
stabilitāte un novērsti nevajadzīgi zaudējumi ekonomikai. 

(**) Komisijas ieteikums par saskaņotu 
metodiku patērētāju sūdzību 
klasificēšanai un ziņošanai par tām 
Eiropas Savienībā 

 Izstrādāt ES mēroga pieeju saskaņotas metodikas izmantošanai, lai klasificētu patērētāju sūdzības un 
jautājumus un ziņotu par tiem. Mērķis ir iegūt salīdzināmus datus ES līmenī, kurus var izmantot, pieņemot 
politiskus lēmumus.  

Patēriņa tirgus rezultātu apkopojums – 
likt tirgiem strādāt patērētāju labā 
 

Neleģislatīva Rezultātu apkopojums nodrošina regulāru uzraudzību, kas ir izveidota, lai noteiktu tirgus, kuri darbojas 
nepareizi no ekonomisko un sociālo rezultātu viedokļa patērētājiem, un kur varētu būt nepieciešama 
iejaukšanās. Rezultātu apkopojums precīzi nosaka problemātiskos tirgus ES un valstu līmenī; tirgus 
pētījumi detalizēti identificē problēmas un iespējamos risinājumus. Tā kā rezultātu apkopojums ir uz faktiem 
balstīta pieeja, tas var dot ievērojamu ieguldījumu lietpratīgā regulējumā. 

Priekšlikums sadarbības nolīgumam ar 
ASV par patērētāju aizsardzības tiesību 
aktu īstenošanu 
 

Leģislatīva Mērķis ir nodrošināt tiesisko regulējumu patērētāju tiesību jomā, lai sadarbotos ar ASV starptautiskas 
īstenošanas nolūkā un uzlabotu ES patērētāju aizsardzību starptautiskā mērogā. 

Padomes regula, ar ko pārskata tiesību 
aktus par sēklu un pavairošanas 
materiāla tirdzniecību  

Leģislatīva Galvenais mērķis ir saistībā ar labāku regulējumu aizstāt 12 direktīvas par sēklām un pavairošanas 
materiālu, lai nodrošinātu sēklu un pavairošanas materiālu identitāti un kvalitāti un lai garantētu iekšējā 
tirgus darbību šajā jomā. 

Dzīvnieku veselības tiesību akti Leģislatīva Mērķis jaunajiem tiesību aktiem dzīvnieku veselības jomā ir izveidot skaidrāku reglamentējošo struktūru 
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 dzīvnieku veselības jomā ES. 
Jauna politika attiecībā uz ĢMO 
audzēšanu 

 Pēc iepazīstināšanas ar politikas pamatnostādnēm Komisija jūnija beigās iesniegs konkrētu iniciatīvu par 
to, kā nodrošināt dalībvalstīm brīvību lemt par ĢMO audzēšanu to teritorijā. 

Ziņojums par Dzīvnieku pārvadāšanas 
regulas īstenošanu 
 

Neleģislatīva Regulas (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā 32. pantā ir noteikts, ka Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par minētās regulas ietekmi uz dzīvnieku labturību un 
dzīvu dzīvnieku tirdzniecības plūsmu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgus tiesību aktu 
priekšlikumus.  
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Ziņojums EP un Padomei par dzīvnieku 
klonēšanu  
 

Neleģislatīva Mērķis ir panākt saskaņotu pieeju attiecībā uz jauninājumu tehnoloģijām pārtikas nozarē (klonēšana, 
nanotehnoloģijas, ģenētiski modificēti dzīvnieki). Pamatojoties uz ziņojumu EP un Padomei, Komisija rīkos 
plašu apspriešanos ar ieinteresētajām personām.  

Pārskatīta direktīva vai regula par 
medicīnas ierīcēm 

Leģislatīva Mērķis ir vienkāršot un nostiprināt noteikumus, lai nodrošinātu augstu veselības aizsardzības līmeni, 
vienlaicīgi nodrošinot iekšējā tirgus sekmīgu darbību. 

Pārskatīta direktīva par klīniskajiem 
izmēģinājumiem  

Leģislatīva Mērķis ir grozīt direktīvu par klīniskajiem izmēģinājumiem, lai novērstu konstatētos trūkumus.  

Tabakas izstrādājumu direktīvas 
2001/37/EK pārskatīšana attiecībā uz 
tabakas izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu 

Leģislatīva Tabakas izstrādājumu regulējuma jomā ir notikušas ievērojamas pārmaiņas, tādēļ ir jāatjaunina direktīva. 
Grozījumi direktīvā ir jāizmanto, lai labāk aizsargātu jauniešus un neaizsargātākās grupas.  

Paziņojums par otro ES stratēģiju 
dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 
(2011.–2015. g.) 

Neleģislatīva Iniciatīvas mērķis ir konsolidēt turpmāko ES politiku šajā jomā stratēģiskā dokumentā, kas nodrošinās, ka 
turpmākās darbības būs integrētas un saprastas gan ES iekšienē, gan ārpus tās. Stratēģija atbilst 
ieinteresēto personu un EP prasībai izstrādāt ES politiku dzīvnieku labturības jomā, pienācīgi ievērojot 
kopējās izmaksas un to ietekmi uz nozares konkurētspēju. 

Regulas Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli 
pārtikas ķēdē pārskatīšana 

 

Leģislatīva Tiek pārskatīti noteikumi par oficiālās kontroles finansēšanu (“inspekcijas nodevas”). Ar šiem noteikumiem 
nebija iespējams nodrošināt tiesību akta galvenā mērķa īstenošanu, proti, ka dalībvalstu rīcībā ir pietiekami 
finanšu resursi, lai efektīvi veiktu nepieciešamo oficiālo kontroli, un ka pieticīgie publiskie resursi kontrolēm 
tiek piešķirti un izmantoti pēc iespējas efektīvāk.  

Direktīvas par produktu vispārēju 
drošumu pārskatīšana 
 

Leģislatīva Atkārtoti brīdinājumi saistībā ar produktu drošumu liecina par to, ka ir nepieciešama sistēma, kas ātrāk, 
efektīvāk un saskaņotāk sniedz informāciju visā ES un kas ir arī pietiekami elastīga, lai pielāgotos 
globalizācijas izaicinājumiem.  

Priekšlikums sadarbības nolīgumam ar 
ASV par patēriņa produktu drošumu  

Leģislatīva Mērķis ir uzlabot apmaiņu ar informāciju par bīstamiem produktiem, traumām un koriģējošiem pasākumiem, 
kas veikti ES dalībvalstīs un ASV. Tas ļaus ES labāk izmantot tirgus (vai importa) uzraudzību un 
īstenošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot patēriņa produktu drošumu.  

Pārskatīta direktīva par veterinārajām 
zālēm 

Leģislatīva Mērķis ir uzlabot patērētāju drošību un dzīvnieku veselības aizsardzību, un veterinārās nozares 
konkurētspēju.  

Priekšlikums grozīt Regulu 
Nr. 2006/2004 par sadarbību patērētāju 
tiesību aizsardzības jomā  

Leģislatīva Pēc ziņojuma par īstenošanu, ko sniegs 2011. gadā, tiks apsvērta regulas pārskatīšana, lai novērstu 
trūkumus.  

Iekšlietas 
Tiesību aktu priekšlikums par 
ieceļošanas/izceļošanas sistēmas 
(EES) izveidi 

Leģislatīva Lai noteiktu ieceļošanas un izceļošanas sistēmas mērķi, darbības virzienus un atbildību par šo sistēmu un 
lai izstrādātu nosacījumus un procedūras to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas/izceļošanas datu 
reģistrēšanai, uzglabāšanai un aplūkošanai, kuri šķērso ES ārējās robežas. 

Tiesību aktu priekšlikums par 
reģistrēto ceļotāju programmas (RCP) 
izveidi 

Leģislatīva Lai noteiktu ieceļošanas un izceļošanas sistēmas mērķi, darbības virzienus un atbildību par šo sistēmu un 
lai izstrādātu nosacījumus un procedūras to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas/izceļošanas datu 
reģistrēšanai, uzglabāšanai un aplūkošanai, kuri šķērso ES ārējās robežas. 

Priekšlikums Direktīvai par trešo valstu 
valstspiederīgo uzņemšanas 
nosacījumiem saistībā ar uzņēmumu 
grupu ietvaros pārvietotiem darbiniekiem 

Leģislatīva Šajā shēmā tiks izklāstītas kopējās procedūras, lai saistībā ar 2005. gada legālās migrācijas politikas plānā 
regulētu uzņēmumu grupu ietvaros pārvietoto darbinieku ieceļošanu, īslaicīgu uzturēšanos un dzīvošanu 
ES. Ar to tiks izveidota pārredzama un vienkāršota procedūra uzņēmumu grupu ietvaros pārvietoto 
darbinieku uzņemšanai.  
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Priekšlikums Direktīvai par trešo valstu 
valstspiederīgo ieceļošanas 
nosacījumiem un uzturēšanos sezonālu 
darbu veikšanas nolūkā 

Leģislatīva Priekšlikuma mērķis ir plaša pasākumu kopuma ietvaros izstrādāt vienotus ieceļošanas un uzturēšanās 
nosacījumus sezonas strādniekiem no trešām valstīm, kuri tika ierosināti 2005. gada legālās migrācijas 
politikas plānā. Konkrēts mērķis ir nodrošināt īpaši neaizsargātu trešo valstu strādnieku kategorijām drošu 
tiesisko statusu un lielāku aizsardzību pret ekspluatāciju. Cits mērķis ir saistīts ar cirkulārās migrācijas 
politikas izstrādi. 

Paziņojums par rīcības plānu 
nepilngadīgiem migrantiem bez 
pavadības 

Neleģislatīva Mērķis ir risināt problēmas, ko rada ievērojama skaita nepavadītu mazgadīgo ierašanās ES teritorijā. Ar 
rīcības plānu tiks atbalstīti un pilnveidoti attiecīgie tiesību akti un finanšu instrumenti un stiprināti 
sadarbības veidi ar izcelsmes valstīm. 

Ziņojums par imigrāciju un patvērumu 
(Eiropas pakta īstenošana un no 
2011. gada — Stokholmas programmas 
īstenošana) 

Neleģislatīva Ziņojuma pamatā ir Eiropas Imigrācijas un patvēruma pakts. Tas sniedz ieguldījumu ikgadējās 
Eiropadomes apspriedēs, un tas ir balstīts uz dalībvalstu sniegto informāciju; ziņojumam ir pievienoti 
priekšlikumi ieteikumiem par pakta īstenošanu. 

Tiesību akta priekšlikums par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām 

Leģislatīva Daļa no Digitālās programmas, un tā mērķis ir nodrošināt informācijas sistēmu augsta līmeņa aizsardzību 
pret noziedzīgiem uzbrukumiem. Ar priekšlikumu būtu jāatjaunina esošais aizsardzības līmenis 
(Pamatlēmums 2005/222/TI), ņemot vērā jaunās attīstības tendences. 

Zaļā grāmata par tiesībām uz ģimenes 
atkalapvienošanos 

Neleģislatīva Kā papildu pasākumu Padomes Direktīvas 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos 
īstenošanas ziņojumam Komisija sāks plašākas apspriedes Zaļajā grāmatā par ģimenes atkalapvienošanās 
turpmāko kārtību trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Paziņojums par pasažieru datu reģistra 
(PDR) vispārējo pieejamību trešām 
valstīm 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks izklāstīta vispārējā politika par vienoto ES pieeju saistībā ar pasažieru datu reģistra 
izmantošanu tiesībaizsardzības nolūkos un par pasažieru datu reģistra nolīgumiem ar trešām valstīm, un 
tam, iespējams, tiks pievienots tiesību akta priekšlikums par ES pasažieru datu reģistru. 

Tiesību akta priekšlikums par 
sprāgstvielu prekursoriem  

Leģislatīva Sekmēs terorisma novēršanu un uzlabos Eiropas pilsoņu drošību, veicot pasākumus, kuri ir paredzēti, lai 
mazinātu iespējamo to ķīmisko vielu izmantošanu noziedzīgos nolūkos, tostarp terorisma aktiem, kuras var 
izmantot kā sprāgstvielu prekursorus. Tas ietvertu konkrētu vielu (kurās ir pārsniegts noteikts 
koncentrācijas līmenis) pārdošanas ierobežošanu un pienākumu reģistrēt pircēju identitāti. 

Paziņojums par lielāku solidaritāti ES 
iekšienē 

Neleģislatīva Izveidot saskaņotu un visaptverošu satvaru labākai atbildības sadalei par patvēruma meklētājiem un 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem visā ES.  

Priekšlikums jaunam tiesiskam 
regulējumam par līdzekļu atgūšanu 

Leģislatīva Priekšlikums jaunam tiesiskam regulējumam, lai uzlabotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju un 
atgūšanu ES. 

Tiesību akta priekšlikums par 
kriminālsankcijām, kuru mērķis ir 
nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību 
ievērošanu (ar ko aizstāj 2006. gada 
priekšlikumu) 

Leģislatīva Ar to groza 2006. gada priekšlikumu (COM), jo dalībvalstīs tiek ieviestas visaptverošas kriminālsankcijas 
(kopīga definīcija, sodu apmēri un veidi), definējot intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus kā noziedzīgu 
nodarījumu. 

Paziņojums par ES integrācijas 
programmu, tostarp koordinācijas 
mehānisma izveidi 

Neleģislatīva Ar paziņojumu ir jāuzsāk kopējās integrācijas programmas „otrais posms”, kura mērķis būtu esošo 
integrācijas politikas koordinācijas instrumentu uzlabošana un jaunu instrumentu, tostarp Eiropas 
integrācijas modeļu, izstrāde.  

Priekšlikums par Direktīvas 2006/24/EK 
(datu saglabāšana) pārskatīšanu 

Leģislatīva Pēc šobrīd spēkā esošās direktīvas par datu saglabāšanu novērtēšanas un dalībvalstu konstitucionālo 
tiesu jaunākajiem nolēmumiem, direktīvas pārskatīšanas mērķis ir panākt datu saglabāšanas prasību 
labāku atbilsmi tiesībaizsardzības vajadzībām, personas datu aizsardzībai (tiesības uz privāto dzīvi) un 
sekām, kādas rodas attiecībā uz iekšējā tirgus darbību (traucējumi). 

Paziņojums par visaptverošu politiku pret 
korupciju 

Neleģislatīva Paziņojums par visaptverošu politiku pret korupciju, tostarp šajā nolūkā izveidojot novērtēšanas 
mehānismu, kā arī ierosinot noteikumus par sadarbību ar GRECO (Eiropas Padomes valstu grupa pret 
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korupciju). 
Tiesību akta priekšlikums, ar ko groza 
Šengenas Robežu kodeksu 

Leģislatīva Šengenas Robežu kodeksa (ŠRK) grozījumi, lai ņemtu vērā (1) tehniskus pielāgojumus, (2) tehniskas 
izmaiņas saistībā ar priekšlikumiem par ieceļošanas / izceļošanas sistēmu un/vai reģistrēto ceļotāju 
programmu. 

Paziņojums par iespēju ieviest ES 
elektronisko ceļošanas atļaujas sistēmu 
(ESTA) 

Neleģislatīva Dažas trešās valstis ir ieviesušas ESTA sistēmu (iepriekšējas atļaujas sistēma — tā jāsaņem pirms 
ceļošanas, pēc tam, kad pieteikums ir izskatīts, un tā ir vienkāršāka par parasto vīzu procedūru — trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kas ir iekļauti to atļautajā sarakstā). Jāpārbauda, vai ES šāda ESTA sistēma 
būtu jāievieš saistībā ar tās integrētu robežu pārvaldību un kā papildinājumu tās pašreizējai vīzu politikai.  

Priekšlikums par grozījumiem Padomes 
2004. gada 13. decembra 
Direktīvā 2004/114/EK par nosacījumiem 
attiecībā uz trešo valstu pilsoņu 
uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, 
prakses vai stažēšanās, nesaņemot 
atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā 

Leģislatīva Grozījumi spēkā esošajā direktīvā ar nolūku ņemt vērā trūkumus, kādi konstatēti saistībā ar spēkā esošās 
direktīvas piemērošanu, un, iespējams, paplašināt piemērošanas jomu, lai tā attiektos arī uz atalgotiem 
stažieriem vai au-pair. 

Paziņojums par jaunu integrētu stratēģiju 
par cilvēku tirdzniecības apkarošanu un 
par pasākumiem cietušo aizsardzībai un 
palīdzības sniegšanai tiem 

Neleģislatīva Izveidot visaptverošu politisko regulējumu, ar kuru ES var strādāt darbu pie tā, lai novērstu un samazinātu 
cilvēku tirdzniecību, kriminālvajātu vairākus cilvēku tirdzniecībā iesaistītos noziedzniekus un cilvēku 
tirdzniecības upuriem nodrošinātu labāku aizsardzību un sniegtu viņiem labāku palīdzību. 

Priekšlikums par grozījumiem Direktīvā 
2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 
atkalapvienošanos 

Leģislatīva Turpmāki pasākumi pēc 2010. gada Zaļās grāmatas. 

Priekšlikums Regulai par Eiropolu Leģislatīva Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. pantu 
ES Imigrācijas kodekss  Visu tiesību aktu konsolidācija imigrācijas jomā, sākot no legālās migrācijas, kas paredzēta Stokholmas 

programmā. 
Humānā palīdzība un reaģēšana krīzes situācijās 
Regula par Eiropas Brīvprātīgo 
humānās palīdzības korpusa izveidi  

Leģislatīva Mērķis ir izveidot satvaru Eiropas brīvprātīgo kopējiem ieguldījumiem humānās palīdzības sniegšanā trešās 
valstīs. Darbības joma, visticamāk, galvenokārt tiks koncentrēta uz humāno palīdzību un civilo aizsardzību.  

Paziņojums par humāno palīdzību 
pārtikas jomā 
 

Neleģislatīva Paziņojuma mērķi ir (i) maksimāli uzlabot darbību efektivitāti un lietderību, (ii) uzlabot koordinēšanu un 
politikas saskaņotību un (iii) informēt ieinteresētās personas par mērķiem, prioritātēm un sagaidāmajiem 
standartiem.  

Paziņojums par Eiropas Brīvprātīgo 
humānās palīdzības korpusu 

Neleģislatīva Paziņojuma galvenais mērķis ir sniegt pārskatu par pašreizējo situāciju saistībā ar brīvprātīgo darbu Eiropā. 
Šajā nolūkā tiks izskatītas dažādas shēmas (gan ES, gan valstu līmenī), un varbūt Eiropas Brīvprātīgo 
humānās palīdzības korpusā ieradīsies papildspēki.  

Tiesību aktu priekšlikumi par Civilās 
aizsardzības mehānisma un Civilās 
aizsardzības finanšu instrumenta 
darbības termiņa pagarināšanu 

Leģislatīva Civilās aizsardzības politikas novērtējumā, ko veiks 2010. gadā, ar finanšu instrumentu un mehānismu tiks 
izvērtēta atbalsta efektivitāte un mehānisma stiprināšanas nolūkā tiks izvērtēta piemērošanas joma. 
Pašreizējā lēmuma par Civilās aizsardzības finanšu instrumentu darbības termiņš beidzas 2013. gadā, un 
tas ir jāpagarina. 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko izveido 
humānās palīdzības finansēšanas 
instrumentu 

Leģislatīva Kopš Padomes Regulas Nr. 1257/96 pieņemšanas 1996. gadā tajā nekad nav izdarīti grozījumi. Vienam no 
galvenajiem priekšlikuma mērķiem būtu jābūt tiesību akta atbilstības nodrošināšana Eiropas Konsensa par 
humāno palīdzību attīstības tendencēm. 



 

LV 24   LV 

Rūpniecība un uzņēmējdarbība 
Ziņojums par videi draudzīgiem 
transportlīdzekļiem 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks izklāstīta visaptveroša stratēģija attiecībā uz tīriem un energoefektīviem 
transportlīdzekļiem, kas palielinās dekarbonizācijas potenciālu autotransporta jomā (2020. gada mērķu 
perspektīvā). 

Paziņojums par Mazās uzņēmējdarbības 
akta Eiropai vidusposma pārskatu 

Neleģislatīva Pēc divu gadu īstenošanas ir jāapzina paveiktais dalībvalstīs un Komisijā un ir jāapsver iespējamās jaunās 
darbības, kas jāierosina, ņemot vērā ekonomisko un sociālo attīstību un turpmākos izaicinājumus.  

Leģislatīvs priekšlikums par piekļuvi 
Galileo sabiedriski regulējamiem 
pakalpojumiem 
 

Leģislatīva Noteikt SRP lietošanas nosacījumus, īstenojot efektīvu pārvaldību, kuras mērķis ir saglabāt SRP drošību, 
- izveidot nepieciešamo saskarni starp lēmumu infrastruktūru (Padome, dalībvalstis, Komisija) un SRP 
tehnisko infrastruktūru (uzraudzības iestāde, koncesionārs, lietotāji), 
- savlaicīgi izveidot tehniskos un lemšanas mehānismus, lai SRP varētu izmantot, tiklīdz Galileo būs sācis 
darboties. 

Paziņojums par rīcības plānu GNSS 
lietojumu jomā  
 

Neleģislatīva Izveidot stratēģiju, lai nodrošinātu labāku produktu izstrādi Galileo komerciālajiem pakalpojumiem. 

Paziņojums par Eiropas 
satelītnavigācijas programmām  
 

Neleģislatīva Pārskatīšanā galveno uzmanību pievērš izmaksām un riskiem, kas saistīti ar EGNOS un Galileo pilnīgu 
īstenošanu. Tas ir īpaši steidzams un politiski sensitīvs jautājums, ņemot vērā paredzamās papildu 
finansējuma prasības pašreizējā finanšu plānā, lai pabeigtu pilnīgu izvēršanu. Kopā ar vidusposma 
novērtējumu ir jāiesniedz arī ieteikumi attiecībā uz EGNOS un Galileo pārvaldību pēc 2013. gada, kā arī 
elementi saistībā ar finanšu plānošanu.  

Paziņojums par integrētāku Eiropas 
standartizācijas sistēmu 
Pārskatīšana: 

• Direktīva 98/34/EK, 
Lēmums 87/95/EEK par IKT 
standartizāciju 

• Lēmums 1673/2006 par Eiropas 
standartizācijas finansēšanu 

Leģislatīva/ 
neleģislatīva 

Saistībā ar inovāciju paketi paziņojumā tiks izklāstīts rīcības plāns, kura mērķis ir integrētāka ES 
standartizācijas sistēma, efektīvāka un rentablāka standartu noteikšana, uzlabota piekļuve standartizācijai 
(jo īpaši inovatīviem un straujas izaugsmes uzņēmumiem), lielāka ES ietekme starptautisko standartu 
izstrādē un ilgtspējīgāka finansēšanas sistēma standartu izstrādei.  
 

Paziņojums par uzņēmumu sociālo 
atbildību 

Neleģislatīva Paziņojuma par uzņēmumu sociālo atbildību mērķis ir atjaunot Eiropas pilsoņu uzticību uzņēmējdarbībai. 
Tas skars jautājumu par to, kā uzņēmumi pauž vides, sociālo un pārvaldības informāciju. Otrs jautājums ir 
par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, ņemot vērā nesenos notikumus ANO. Un, treškārt, paziņojums 
atbalstīs un ietekmēs dažādus uzņēmumu sociālās atbildības starptautiskos instrumentus, piemēram, ANO 
Globālo līgumu, ESAO pamatnostādnes attiecībā uz starptautiskajiem uzņēmumiem un ISO standarta 
projektu par sociālo atbildību.  

Paziņojums par izejvielām  Neleģislatīva Paziņojumā tiks noteikti galvenie izaicinājumi piekļuvē izejvielām, kā arī nozīmīgā loma, kas izejvielām būs 
pēc krīzes, lai nodrošinātu ES ekonomikas ilgtspējīgu attīstību ilgtermiņā un tādējādi sekmētu ES 2020 
mērķu īstenošanu. 2008. gada paziņojuma pārskatīšana ietvers galvenos stratēģiskos jautājumus, 
piemēram, noteikt būtiskās izejvielas, veikt politiskus pasākumus, lai cīnītos pret eksporta ierobežojumiem, 
ko piemēro trešas valstis, noteikt iespējas labāk integrēt izejmateriālu aspektu ES attīstības politikā un 
īstenot pasākumus, lai sekmētu pētniecību un izejvielu aizvietošanu Eiropas Savienībā. 

Paziņojums par turpmāko Eiropas 
Savienības iesaistīšanos kosmosa 
politikā  

Neleģislatīva Paziņojumā noteiks prioritātes un galvenās darbības turpmākajā Kosmosa pamatprogrammā, kas jāīsteno 
saskaņā ar turpmākajām finanšu perspektīvām. Programma būs vērsta uz stratēģiskajiem politikas 
izaicinājumiem. Tās pamatā būs Galileo, GMES un PP7 kosmosa tematiskajā jomā sasniegtais.  
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Paziņojums par ES būvniecības nozares 
ilgtspējīgu konkurētspēju 

Neleģislatīva Paziņojums pievērsīsies četriem stratēģiskajiem mērķiem, kuri vērsti uz nozares konkurētspējas 
uzlabošanu: a) saskaņota kvalitātes politika nozarē; b) uzlabota reglamentējošā vide, jo īpaši attiecībā uz 
publisko iepirkumu, konkurenci, reģistrācijas un kvalifikācijas sistēmām, veselību un drošību, un 
maksājumu termiņiem; c) izglītības un apmācības labāks nodrošinājums; d) pastiprināta pētniecības, 
inovācijas un zināšanu izvēršana. Paziņojumā tiks pievērsta uzmanība arī šīs nozares lomai cīņā pret 
klimata pārmaiņām. 

Paziņojums par atjauninātajām ES 
tūrisma politikas pamatnostādnēm 
 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks izklāstītas iespējamās darbības jomas ES, valstu un reģionālā līmenī, kā arī nozares un 
citu ieinteresēto personu līmenī, un tajā tiks ietverts pārskats par piemērotākajiem finanšu instrumentiem to 
koordinēšanai.  

Direktīvas pārskatīšana par to pasākumu 
pārskatāmību, kas reglamentē cilvēkiem 
paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu 
valstu veselības apdrošināšanas 
sistēmās 

Leģislatīva Plānotajā pārskatā tiks izskatītas iespējas pielāgot direktīvas prasības, lai uzlabotu zāļu iekšējā tirgus 
darbību, ņemot vērā cenu veidošanas un izdevumu atlīdzināšanas valsts politiku. 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmumam par konkurētspējas 
un jauninājumu pamatprogrammas 
izveidi 2014.–2020. gadam (KJP II). 

Leģislatīva Programmas galvenie politikas mērķi ir uzlabot konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta šādiem mērķiem: paātrināt rūpniecības pielāgošanos strukturālajām pārmaiņām, sekmēt 
iniciatīvām un uzņēmumu (jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu) attīstībai labvēlīgu vidi visā Savienībā, 
sekmēt šo uzņēmumu sadarbībai labvēlīgu vidi, veicināt rūpniecības potenciāla labāku izmantošanu 
inovācijas (tostarp ekoinovācija), pētniecības un tehnoloģiju attīstības politikā. 

Priekšlikums regulai, ar ko izveido 
Eiropas Zemes novērošanas programmu 
(GMES) 

Leģislatīva Saskaņā ar nākamo ES daudzgadu finanšu shēmu priekšlikums jo īpaši pievērsīsies GMES pakalpojumu 
un infrastruktūras elementu programmatiskiem un finansiāliem aspektiem. Tas arī noteiks tiesisko un 
reglamentējošo ietvaru regulas īstenošanai, tostarp GMES īpašumtiesības un datu politiku, pārvaldību un 
starptautiskās sadarbības aspektus. 

Regula, ar ko izveido Eiropas Kosmosa 
programmu 
 

Leģislatīva LESD 189. pants piešķir ES kompetenci izveidot Eiropas kosmosa programmu. Kosmosa programmas 
īpašais mērķis ir atbalstīt Eiropas kosmosa politikas īstenošanu, tādējādi papildinot darbības, ko veic EKA 
un valstu kosmosa aģentūras. Tās pamatā būs Galileo, GMES un PP7 kosmosa tematiskajā jomā 
sasniegtais. 

Priekšlikums par Eiropas GNSS 
programmu pārvaldību un finansēšanu  
 

Leģislatīva Ir nepieciešams izveidot jaunus programmas noteikumus attiecībā uz pārvaldību un finansējumu periodam 
pēc 2013. gada. Ir jāapskata arī jautājums par aģentūras uzdevumiem. 

Paziņojums par atjauninātu regulējuma 
pārskatīšanu attiecībā uz 
nanomateriāliem  

Neleģislatīva Šis paziņojums atspoguļo saistības, kas pieņemtas 2008. gada paziņojumā par nanomateriālus 
reglamentējošiem aspektiem, proti, informēt ES iestādes par reglamentējošā ietvara attīstību un tā 
īstenošanu attiecībā uz nanomateriāliem.  

Priekšlikums pastiprināt atbalstu ES 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
tirgos ārpus ES 

Neleģislatīva Priekšlikums sekmēt ES uzņēmumu, jo īpaši MVU, atbalsta pakalpojumu attīstību ārpus ES. Uzsvars tiks 
likts uz aspektiem, kuri papildina esošos pakalpojumus un godīgu konkurenci. 
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Iekšējais tirgus un pakalpojumi 
Baltā grāmata par vienotā tirgus 
iedzīvināšanu 

Neleģislatīva Šajā dokumentā tiks izklāstītas konkrētas iniciatīvas un pasākumi, kas nepieciešami vienotā tirgus 
iedzīvināšanai (2012. gads – jubilejas gads). 

Tiesību akta priekšlikums par krīžu 
vadības un risināšanas sistēmu 

Leģislatīva Šī iniciatīva ir saistīta ar 2010. gada paziņojumu, un tās mērķis ir izveidot iedarbīgāku un efektīvāku krīžu 
vadības sistēmu. 

Komisijas ziņojums par vērtspapīrošanas 
ieturējuma pārskatīšanu 
 

Neleģislatīva Šis ziņojums ir nepieciešams saskaņā ar Kapitāla prasību direktīvas pārskatīšanu un aptver novērtējumu 
par to, vai būtu jāierosina palielināt vērtspapīrošanas ieturējumu, kas patlaban ir 5 %, un vai ieturējuma 
aprēķināšanas metodes sasniedz mērķi. 

Kredītreitinga aģentūru regulas 
pārskatīšana, lai paredzētu tiešu 
uzraudzību 

Leģislatīva Pārskatot regulu, tiks ieviesta Eiropas Savienībā darbojošos kredītreitinga aģentūru centralizēta 
pārraudzība, lai palielinātu ieguldītāju uzticību. 

Paziņojums par mazumtirdzniecības 
tirgus uzraudzību 

Neleģislatīva Mērķis ir noteikt iespējamās mazumtirdzniecības tirgus darbības nepilnības gan no patērētāju, gan no 
piegādātāju viedokļa, un nodrošināt efektīvu un koordinētu daudzpusīgu rīcību, izstrādājot politikas 
pasākumus. 

Zaļā grāmata par korporatīvās 
pārvaldības praksi finanšu iestādēs 

Neleģislatīva Zaļās grāmatas mērķis ir noteikt trūkumus finanšu iestāžu korporatīvās pārvaldības praksē un ierosināt 
ieteikumus šo trūkumu novēršanai, lai novērstu korporatīvas pārvaldības nepilnību atkārtošanos bankās un 
citās finanšu iestādēs. 

Finanšu konglomerātu direktīvas 
pārskatīšana 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir atjaunināt satvaru papildu uzraudzības ieviešanai. 

Direktīva, ar ko groza vairākas finanšu 
pakalpojumu direktīvas, precizējot 
Eiropas uzraudzības iestāžu kompetenci 
("Omnibus II" direktīva) 

Leģislatīva Finanšu pakalpojumu nozaru regulējums ir jāpielāgo Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izveidei. Omnibus II jāietver pielāgojumi 
apdrošināšanas un vērtspapīru nozarei. 

Ieguldītāju kompensācijas sistēmu 
direktīvas 1997/9/EK pārskatīšana 

Leģislatīva Mērķis ir palielināt ieguldītāju uzticību un nodrošināt lielāku efektivitāti krāpšanas un bankrota gadījumā. 

Direktīva par tiesisko noteiktību 
vērtspapīru tiesību aktos 

Leģislatīva Mērķis ir vienkāršot juridisko vidi attiecībā uz "dematerializētiem vērtspapīriem". 

Paziņojums par publiskiem iepirkumiem, 
īpašu uzsvaru liekot uz prioritātēm, kas 
Eiropai definētas 2020. gadam: 
inovācijām, ieguldījumiem zemu oglekļa 
emisiju tehnoloģijās, sociālajām lietām, 
energoefektivitāti u.c. 

Neleģislatīva Nodrošināt vadlīnijas par pašreizējo instrumentu pareizu piemērošanu publisko iepirkumu vides, 
sociālajiem un inovāciju aspektiem. Paziņojumā līgumslēdzējām iestādēm tiks izskaidrots, kas tām jādara 
(juridiski saistoši noteikumi) un ko tās drīkst darīt saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu. 

Tiesību akts par galīgo termiņu pārejai uz 
SEPA (vienoto euro maksājumu telpu)  
 

Leģislatīva Šī iniciatīva ir paredzēta, lai atbalstītu pāreju uz SEPA, nosakot termiņu ("galīgos datumus") pārejai uz 
SEPA produktiem (pārskaitījumiem un tiešā debeta operācijām). 

Iniciatīva koncesiju jomā Leģislatīva/ 
neleģislatīva 

Šīs iniciatīvas mērķis ir nodrošināt tiesisko noteiktību un skaidrību attiecībā uz noteikumiem, kas 
reglamentē koncesiju līgumus. 

Pasākumi atbildīgas aizdošanas un 
aizņemšanās jomā 
 

Neleģislatīva Šajā iniciatīvā tiks izklāstīs Komisijas viedoklis par jautājumiem, kas saistīti ar kredītu izsniegšanu 
privātpersonām, tostarp tādiem tematiem kā kredīta starpnieku loma, kredīta produktu piemērotības 
novērtējums, informācijas un konsultāciju sniegšana un kā vislabāk nodrošināt atbildīgu aizņemšanos.  
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Baltā grāmata par apdrošināšanas polišu 
turētājiem/apdrošināšanas garantiju 
fondiem 

Neleģislatīva Baltās grāmatas mērķis ir saglabāt un palielināt patērētāju uzticību un sagatavot augsni politikas lēmumiem 
par iespējamiem tiesību aktu priekšlikumiem nākotnē. 

Paziņojums par paraugpraksi hipotēku 
jomā (nepieļaujot ieķīlātā īpašuma 
izpirkšanas tiesību zaudēšanu) 
 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks sniegti piemēri un vadlīnijas valstu publiskā sektora iestādēm par to, kā var izstrādāt 
risinājumus tajā posmā, kad vēl ir iespējams nodrošināt, ka privātpersonas nezaudē tiesības izpirkt ieķīlātu 
īpašumu. 

Tiesību akta priekšlikums par nezināmu 
autoru darbiem digitālo bibliotēku 
vajadzībām 
 

Leģislatīva Tiesību akta priekšlikums nodrošinās juridisko bāzi, lai ļautu ES bibliotēkām skenēt un izlikt aplūkošanai t.s. 
nezināmu autoru darbus (darbus, kuru autori nav zināmi vai kuru tiesību turētāji nav atrodami). Šī iniciatīva 
ļaus paātrināt Eiropas digitālo bibliotēku veidošanu. 

Pamatdirektīva par kolektīvo tiesību 
pārvaldību 

Leģislatīva Šī iniciatīva ir saistīta ar Eiropas Digitalizācijas programmu; tās rezultātā tiks paredzēti noteikumi 
autortiesību aģentūru darbībai (struktūras, kas iekasē un sadala autoratlīdzības).  

Paziņojums par sankcijām Neleģislatīva Tas ir saistīts ar aprīlī ekonomikas un finanšu ministru padomei sagatavoto ziņojumu par sankcijām. Mērķis 
ir izveidot preventīvas sankciju shēmas un panākt uzraudzības pilnvaru un mērķu konverģenci visā ES. Šī 
iniciatīva papildina Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas pārskatīšanu. 

"Maksātspēja II" īstenošanas pasākumi, 
tostarp noteikumi par atlīdzību 

Leģislatīva Ar šiem pasākumiem tiks ieviesti "Maksātspēja II" jauno riskjutīga kapitāla prasību aprēķini, kā arī 2. līmeņa 
tehniskie pasākumi, tostarp noteikumi par atlīdzību. 

Paziņojums un ziņojums par 
Pakalpojumu direktīvas īstenošanas 
rezultātiem un tās "abpusējo 
izvērtēšanas procesu" 

Neleģislatīva Abpusējas izvērtēšanas process saskaņā ar Pakalpojumu direktīvu, lai izstrādātu politikas dokumentu, kurā 
tiktu izklāstīti turpmākie politikas pasākumi pakalpojumu jomā. 

Direktīvas par finanšu instrumentu 
tirgiem pārskatīšana un tiesību aktu 
priekšlikumi (tostarp par t. s. tumšajiem 
fondiem [dark pools])  

Leģislatīva Nepieciešamība pārskatīt direktīvu radusies tāpēc, ka regulējumā ir paredzētas daudzas pārskatīšanas 
klauzulas. Mērķis ir palielināt ieguldītāju uzticību un radīt vienlīdzīgus noteikumus visiem, tādējādi 
nodrošinot tirgus efektivitāti un pārredzamību. 

Zaļā grāmata par pasākumiem e-
iepirkumu veicināšanai 

Neleģislatīva Zaļajā grāmatā tiks izklāstīti turpmāki pasākumi tam, lai atvieglotu e-iepirkumu izmantošanu un mazinātu 
šķēršļus pārrobežu e-iepirkumiem. 

Direktīvas par standartizēto privāto 
ieguldījumu produktu pārdošanu un 
informēšanu par tiem 

Leģislatīva Šo direktīvu mērķis ir nodrošināt, ka pārdošanas prakse un informācija patērētājiem ir adekvāta un patiesi 
ļauj salīdzināt dažādus finanšu produktus. 

Grāmatvedības direktīvu pārskatīšana  
 

Leģislatīva Pārskatu sniegšanas pienākumu vienkāršošana un modernizācija. 

Direktīva, ar kuru groza PVKIU direktīvu 
(V), aptverot turētājbanku pienākumus 

Leģislatīva Mērķis ir palielināt ieguldītāju aizsardzības līmeni un nodrošināt vienādus noteikumus visiem PVKIU 
ieguldītājiem visā Eiropā. 

Izdienas pensijas iestāžu direktīvas 
pārskatīšana 
 

Leģislatīva Šī direktīva jāpārskata, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt atbilstīgu struktūru izveidi pensionēšanās 
finansēšanai. 

Kopienas preču zīmes regulas 
pārskatīšana 
 

Leģislatīva Pārskatīšanas mērķis ir uzlabot un pilnveidot Kopienas preču zīmes sistēmu, lai paaugstinātu tās kvalitāti, 
efektivitāti un pievienoto vērtību lietotāju vajadzībām. Tā balstīsies uz Eiropā pašlaik darbojošās preču 
zīmes sistēmas vispārējo novērtējumu un ietvers padziļinātas partnerības izveidi starp Iekšējā tirgus 
saskaņošanas biroju (ITSB) un dalībvalstu preču zīmju birojiem, tādējādi dodot ieguldījumu cīņā pret 
viltojumiem. 
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Paziņojums par e-rēķiniem Neleģislatīva Komisija noteiks kopējo satvaru savstarpēji savietojamai e-rēķinu sistēmai, lai palielinātu elektronisko 
rēķinu sagatavošanas pieaugumu, kas varētu radīt ievērojamus ekonomiskos ieguvumus un administratīvā 
sloga samazināšanu. No plašākas e-rēķinu izmantošanas ieguvēji būtu visi uzņēmumi un tirdzniecības 
partneri, īpaši MVU. 

Baltā grāmata par e-iepirkumiem  Baltajā grāmata tiks apkopoti secinājumi, kas gūti pēc apspriešanās, pamatojoties uz Zaļo grāmatu par e-
iepirkumiem 2010. gadā. 

Apdrošināšanas starpniecības direktīvas 
pārskatīšana 

Leģislatīva Pārskatīšanas mērķis ir uzlabot saskaņošanu, tiesisko noteiktību, definīciju precizitāti un vienlaikus novērst 
pastāvošās grūtības pašreizējās apdrošināšanas starpniecības direktīvas piemērošanā valstu līmenī. 

Tiesību piemērošanas direktīvas 
pārskatīšana 

Leģislatīva Pēc 2010. gada oktobrī iecerētā ziņojuma, pārskatīšanā tiks izklāstīti iespējamie Tiesību piemērošanas 
direktīvas normu grozījumi.  

Tiesiskums, pamattiesības un pilsonība 
   
Likumdošanas instruments par kopējo 
modeli 

Leģislatīva Kā papildu pasākums 2010. gada paziņojumam iniciatīvā tiks noteikta metode kopējā modeļa pieņemšanai 
un izmantošanai praksē. 

Priekšlikums ieteikumam pilnvarot sarunu 
uzsākšanu ar Amerikas Savienotajām 
Valstīm par datu aizsardzības un 
informācijas apmaiņas nolīgumu 
tiesībaizsardzības nolūkos 

Leģislatīva Ir paredzēts, ka Komisijas izstrādās ieteikumu Padomei par atļauju uzsākt sarunas par nolīgumu starp ES 
un ASV par to personas datu aizsardzību, kurus pārsūta vai ar kuriem apmainās tiesībaizsardzības nolūkā. 
Tas operatoriem radītu tiesisko noteiktību, kad runa ir par datu apstrādi gan ES, gan ASV. 

Zaļā grāmata par dokumentu brīvu apriti: 
civilstāvokli apliecinoši dokumenti, 
autentiski akti un tiesību aktu 
vienkāršošana 

Neleģislatīva Oficiālo dokumentu brīva aprite būtu liels uzlabojums, lai atvieglinātu ES pilsoņu brīvu pārvietošanos. 
Mērķis ir atvieglināt juridisko dokumentu savstarpēju atzīšanu, jo mūsdienās administratīvie slogi ierobežo 
pilsoņus un uzņēmumus. 

Paziņojums par romu sociālo un 
ekonomisko integrāciju Eiropā 
 

Neleģislatīva Mērķis ir norādīt, kā, balstoties uz gūto progresu, ES var vēl vairāk attīstīt savu ieguldījumu romu pilnīgai 
sociālajai un ekonomiskajai integrācijai. Tajā ir izklāstīts koncepts par īpašu un efektīvu pieeju iekļaušanu 
attiecīgajos galvenajos politikas virzienos.  

Paziņojums par dzimumu līdztiesības 
stratēģiju (2010.-2015. gads) 

Neleģislatīva Balstoties uz dzimumu līdztiesības ceļvedi (2006.-2010. gads), ar jauno stratēģiju nesen pieņemtā Sieviešu 
harta tiks īstenota konkrētās darbībās.  

Direktīva par tiesībām uz informāciju 
krimināllietās 

Leģislatīva Lai atvieglinātu spriedumu savstarpēju atzīšanu visā ES, Komisija ierosinās noteikumu minimumu par 
aizdomās turamo personu tiesībām kriminālprocesā. Šie noteikumi nodrošinās, ka apsūdzētie nekavējoties 
un sīki tiek informēti par viņu tiesībām un pret viņiem izvirzītajām apsūdzībām. 

Priekšlikums regulai par tiesību aktu 
kolīzijām lietās saistībā ar laulāto 
mantiskajām attiecībām, tostarp par 
jurisdikcijas un savstarpējas atzīšanas 
jautājumu, un regulai par citu veidu 
savienību pāru šķiršanās mantiskajām 
sekām 

Leģislatīva Šajā regulā būs noteikti objektīvi kritēriji, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus, kas reglamentē laulāto 
īpašumu starptautisku laulību gadījumā. Tas aptvertu arī gadījumus, kad laulāto īpašums atrodas dažādās 
dalībvalstīs. Regulā tiks apskatīts arī jautājums, par kuru atbildīga ir valsts tiesa, un tā ietvers vienas 
dalībvalsts spriedumu atzīšanas un izpildes mehānismu citā dalībvalstī. 

Paziņojums par pamattiesību politiku Neleģislatīva Šajā paziņojumā tiks izklāstīta ES pamattiesību aizsardzības sistēma un izklāstīta Komisijas pieeja, lai 
nodrošinātu Pamattiesību hartas efektivitāti visās ES politikas nozarēs. Tajā, piemēram, tiks ierosināta 
nodaļa par pamattiesībām visiem Komisijas ietekmes novērtējumiem un uzsvērta gada ziņojumu nozīme, 
lai uzraudzītu hartas īstenošanu un ievērošanu. 
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Paziņojums par datu aizsardzības 
stratēģiju 

Neleģislatīva Paziņojums par datu aizsardzības pamattiesību aizsardzības stratēģiju pēc Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā. 

Paziņojums par stratēģiju par bērna 
tiesībām (2010.–2014. gads), 
pamatojoties uz bērnu tiesības 
ietekmējošo ES instrumentu ietekmes 
novērtējumu 

Neleģislatīva Šajā paziņojumā tiks izklāstītas Komisijas prioritātes attiecībā uz bērna tiesībām, balstoties uz apspriedēm 
ar ES iestādēm, UNICEF, NVO un bērniem. Paziņojumā novērtēs arī to, kā darbojas palīdzības tālrunis 
bezvēsts pazudušiem bērniem. 

Priekšlikums regulai par spriedumu 
izpildes efektivitātes uzlabošanu Eiropas 
Savienībā – banku kontu arests 

Leģislatīva Tā mērķis ir uzņēmumiem un pilsoņiem atvieglināt parādu prasību atgūšanu. Jo īpaši pašreizējā situācijā, 
kad piekļuve kapitālam ir ierobežota, ātra prasību izpilde var būt būtiska uzņēmumu izdzīvošanai. Mums 
jāuzlabo pārrobežu parādu iekasēšana, jo pašreiz vairāk nekā 60 % pārrobežu parādu iekšējā tirgū netiek 
atgūti. 

Tiesību akta priekšlikums par 
visaptverošu režīmu par pierādījumu 
iegūšanu krimināllietās, pamatojoties uz 
savstarpējas atzīšanas principu, un 
attiecībā uz visu veidu pierādījumiem 

Leģislatīva Šim jaunajam modelim varēja būt plašāka piemērošanas joma, un tam būtu jāaptver pēc iespējas vairāk 
pierādījumu veidi, ņemot vērā attiecīgos pasākumus. 

Tiesību akta priekšlikums, lai ieviestu 
kopējus standartus pierādījumu 
iegūšanai krimināllietās, lai nodrošinātu 
to pieņemamību 

Leģislatīva Pašreizējie noteikumi, kuri ir paredzēti, lai nodrošinātu no citas dalībvalsts iegūto pierādījumu 
pieņemamību, šo jautājumu skata tikai netieši, jo ar tiem netiek noteikti vienoti standarti pierādījumu 
iegūšanai. Pastāv risks, ka apmaiņa ar pierādījumiem krimināllietās efektīvi darbosies tikai to dalībvalstu 
starpā, kurās ir līdzīgi pierādījumu iegūšanas standarti. 

Direktīva par noziedzīgos nodarījumos 
cietušo tiesībām un viņiem pieejamo 
atbalstu 

Leģislatīva  Izstrādāt visaptverošu tiesību aktu par cietušo aizsardzību, Direktīvu par kompensāciju cietušajiem 
apvienojot ar Pamatlēmumu par cietušajiem, balstoties uz šo divu tiesību aktu izvērtējumu. 

Zaļā grāmata par aizturēšanas 
jautājumiem 

Neleģislatīva Zaļajā grāmatā ir paredzēts izskatīt veidus, kā stiprināt savstarpējo uzticību un efektīvāk īstenot 
savstarpējās atzīšanas principu aizturēšanas jomā. Būtu jāīsteno centieni sekmēt apmaiņu ar paraugpraksi 
un būtu jāatbalsta Eiropas Padomes apstiprinātie Eiropas cietumu noteikumi.  

Tiesību akta priekšlikums par juridiskām 
konsultācijām un juridisko palīdzību 

Leģislatīva Procesuālās tiesības — pasākums C aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām krimināllietās 
nesaņem konsekventi piekļuvi juridiskajām konsultācijām, kuras vajadzības gadījumā (daļēji) ir bezmaksas, 
jo noteikumi par juridisko palīdzību dažādās dalībvalstīs ir būtiski atšķirīgi. 

Padomes Direktīvas 90/314/EEK par 
kompleksiem ceļojumiem, kompleksām 
brīvdienām un kompleksām ekskursijām 
pārskatīšana 

Leģislatīva Direktīva vairs neparedz pienācīgu to patērētāju aizsardzību, kuri dodas brīvdienās, kā arī tā uzņēmumiem 
neparedz pietiekamu tiesisko noteiktību. Tā kā attiecībā uz šo direktīvu ir veikta minimāla saskaņošana, 
juridiskā sadrumstalotība dalībvalstīs ir ievērojama, un uzņēmumiem, kuri vēlas nodarboties ar pārrobežu 
tirdzniecību, tā rada atbilstības nodrošināšanas izmaksas un var radīt arī kaitējumu patērētājiem, kuri 
mēģina izmantot savas juridiskās tiesības pārrobežu kontekstā. 

Tiesību akta priekšlikums par ECRIS-
TVV (Eiropas Sodāmības reģistru 
informācijas sistēma trešo valstu 
valstspiederīgajiem) sistēmu attiecībā uz 
notiesātiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem  

Leģislatīva Lai izveidotu kopīgu indeksu un atbilstības / neatbilstības sistēmu, ar kuru palīdzību katras dalībvalsts 
Sodāmības reģistra centrālā iestāde var ātri atrast informāciju par to, vai trešās valsts valstspiederīgais 
iepriekš ir bijis notiesāts un kurā dalībvalstī.  

Tiesību akta priekšlikums par lielāku 
finansiālo kompensāciju par konsulāro 
aizsardzību krīzes situācijās 

Leģislatīva Komisijas Rīcības plānā 2007.-2009. gadam par efektīvu konsulāro aizsardzību trešās valstīs minēts, ka 
koordinēšanas mehānismi konsulārās palīdzības jomā varētu tikt uzlaboti. Tajā ir ierosināts izpētīt iespēju 
izveidot kompensācijas sistēmu starp dalībvalstīm krīzes situācijās. 
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Tiesību aktu priekšlikums, ar ko groza 
Lēmumu 1995/553/EK, ar ko ievieš 
tiesības uz konsulāro aizsardzību 

Leģislatīva Jebkuram ES iedzīvotājam, kurš atrodas valstī, kura viņa dalībvalsts nav pārstāvēta, ir tiesības saņemt 
konsulāro palīdzību no jebkuras citas dalībvalsts vēstniecībām vai konsulātiem ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā viņu valstspiederīgie. Komisijas mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm šā uzdevuma veikšanā, 
ierosinot konkrētus pasākumus, ar kuriem paredzēts nodrošināt, ka visi ES pilsoņi ir informēti par savām 
tiesībām un ir iegūta skaidrība par aizsardzības piemērošanas jomu. Saskaņā ar Lisabonas līgumu 
Komisija var ierosināt tiesību aktu priekšlikumus, lai veicinātu šādu aizsardzību.  

Grozījumi Direktīvā par negodīgu 
komercdarbības praksi 

Leģislatīva Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi attiecībā pret patērētājiem, 
modernizācija 

Paziņojums par rasisma un ksenofobijas 
un apkarošanu 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks izklāstīta kopīga pieeja, lai labāk izmantotu un optimizētu esošos juridiskos un finanšu 
instrumentus nolūkā risināt rasisma, ksenafobijas un diskriminācijas problēmas. 

Priekšlikums regulai par Eiropolu Leģislatīva Piešķirt Eurojust pilnvaras izmeklēšanas uzsākt tieši, tādējādi padarot tā iekšējo struktūru efektīvāku un 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 85. pantu Eurojust darbību novērtējumā iesaistot 
Eiropas Parlamentu un valstu parlamentus.  

Paziņojums par Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidi no Eurojust 

Neleģislatīva Iespēja piešķirt papildu pilnvaras Eurojust valsts loceklim, stiprināt Eurojust kolēģijas pilnvaras vai izveidot 
Eiropas Prokuratūru. 

Tiesību akta priekšlikums par dažu 
civilstāvokli apliecinošu dokumentu 
ietekmes savstarpēju atzīšanu  

Leģislatīva Turpmākie pasākumi pēc Zaļās grāmatas par dokumentu, civilstāvokli apliecinošu dokumentu un autentisku 
aktu brīvu apriti un tiesību aktu vienkāršošanu.  

Tiesību akta priekšlikums par dokumentu 
legalizēšanas formalitāšu atcelšanu starp 
dalībvalstīm 

Leģislatīva Turpmākie pasākumi pēc Zaļās grāmatas par dokumentu, civilstāvokli apliecinošu dokumentu un autentisku 
aktu brīvu apriti un tiesību aktu vienkāršošanu. 

Jūrlietas un zivsaimniecība 
Priekšlikumi par kopējās 
zivsaimniecības politikas reformu 
 

Leģislatīva KZP reformu pakete ietvers šādus priekšlikumus: 
- priekšlikums jaunai KZP pamatregulai, ieskaitot akvakultūru; 
- priekšlikums jaunai tirgus kopīgās organizācijas regulai; 
- priekšlikumi jaunās KZP finanšu aspektiem; 
- tehniski pasākumi. 

Regulas par 2011. gada zvejas iespējām 
 

Leģislatīva Dažādas regulas, kas attiecas uz Baltijas jūras, Melnās jūras, citu Atlantijas okeāna un Ziemeļjūras 
apgabalu un dziļūdens zivju sugām laikposmā no 2011. līdz 2012. gadam. Pirms visu šo regulu izstrādes 
tiks sagatavots paziņojums Padomei.  

Regulas par daudzgadu pārvaldības vai 
atjaunošanas plāniem tādām atsevišķām 
sugām kā lasis Baltijas jūrā, zilā tunzivs, 
pikša, siļķe Ķeltu jūrā, dienvidu heks un 
Norvēģijas omārs 

Leģislatīva Attiecībā uz pikšu, siļķi, dienvidu heku un Norvēģijas omāru ierosinātajos jaunajos plānos tiks paredzēta 
kopējās pieļaujamās nozvejas noteikšana katru gadu tādā veidā, lai sasniegtu mērķi izmantot šo krājumu 
saskaņā ar maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. Attiecībā uz zilo tunzivi pašreizējais atjaunošanas 
plāns būs jāgroza, ņemot vērā 2009. gada ICCAT sarunu rezultātus. 

Zināšanas par jūru 2020. gadā: jūras dati 
un novērojumi viedai izaugsmei 

Neleģislatīva Pašlaik atbildību par datu vākšanu par Eiropas jūrām un okeāniem dala reģionālas, valsts, publiskas un 
privātas organizācijas, kuras apkopo datus par tāljūras, piekrastes, teritoriālajiem un attiecīgā jurisdikcijā 
esošiem ūdeņiem. Eiropas Jūras novērojumu un datu tīkla rīcības plānā tiks ieskicēti vairāki pasākumi, kas 
dos iespēju publiskā un privātā sektora dalībniekiem sniegt labākus pakalpojumus.  

Eiropas Parlamenta un Padomes regula 
par programmas izveidi, lai atbalstītu 
turpmāku virzību uz integrēto jūrniecības 

Leģislatīva Mērķis, kas jāsasniedz ar ierosināto regulu, ir nodrošināt nepārtrauktu nelielu finansējumu tam, lai turpmāk 
veicinātu integrētās jūrniecības politikas izstrādi un īstenošanu pašreizējā finanšu plāna atlikušajā 
laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam.  
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Paziņojums par jūras baseiniem 
(Ziemeļjūras un Atlantijas okeāna 
baseiniem) 

Neleģislatīva Iniciatīvu sagatavošana, lai īstenotu integrēto jūrniecības politiku Ziemeļjūras un Atlantijas okeāna 
baseinos, saskaņā ar līdzīgiem paziņojumiem, kas jau ir sagatavoti par Vidusjūras, Baltijas jūras un 
Ziemeļu Ledus okeāna baseinu. 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar kuru groza Regulu 
1288/2009, ar ko nosaka pārejas posma 
tehniskos pasākumus 

Leģislatīva Tā kā 2009. gada novembrī Padome nevarēja vienoties par pastāvīgiem tehniskiem pasākumiem Atlantijas 
okeānā (COM(2008)324), tika panākta vienošanās par pārejas posma tehnisko pasākumu regulu, tādējādi 
nodrošinot, ka neatliekamie tehniskie pasākumi, kas ir paredzēti Regulas Nr. 43/2009 III pielikumā attiecībā 
uz KPN un kvotām, turpinātu būt spēkā no 2010. gada 1. janvāra. Pārejas posma pasākumu regulas 
ierosinātā grozījuma mērķis ir pagarināt šīs regulas spēkā esību par vēl 18 mēnešiem.  

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, 
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1185/2003 
par haizivju spuru atdalīšanu uz kuģiem 

Leģislatīva Viens no variantiem ir grozīt 5 % attiecību, kas noteikta spuru svara un dzīvsvara attiecībai (pirms 
apstrādes) nozvejotajām haizivīm, lai nekādā gadījumā nepieļautu, ka spuru svars pārsniedz 5 % no 
nozvejoto haizivju notīrītu liemeņu (ķidāti un bez galvas) svara. Otrs variants ir īstenot "neatdalītu spuru" 
politiku, nosakot, ka spuras nedrīkst atdalīt no haizivs liemeņa. 

Paziņojums par Kopienas rīcības plānu 
jūras putnu nejaušas sagūstīšanas 
samazināšanai zvejas rīkos  
 

Neleģislatīva Viens no Kopienas mērķiem vides aizsardzības prasību integrēšanā kopējā zivsaimniecības politikā ir 
uzlabot zvejas metodes, lai samazinātu nejaušu un nevēlamu nozveju un ietekmi uz jūras vidi. 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula 
par pelaģisko zivju krājumu pārvaldības 
plānu Baltijas jūrā 

Leģislatīva Regulas mērķis ir izveidot ilgtermiņa satvaru Baltijas jūras pelaģisko zivju krājumu pārvaldībai. Tajā tiks 
noteikti krājumu pārvaldības ilgtermiņa mērķi un uzdevumi un iekļauti daži īpaši noteikumi, kas ir 
nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai. 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, 
ar kuru pārskata Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu 
plānu Baltijas jūras mencu krājumiem 

Leģislatīva Padomes Regulā (EK) Nr. 1098/2007 paredzēts, ka 2010. gadā pārvaldības pasākumi ir jāizvērtē un, 
iespējams, jāpārskata, ja izvērtēšanas rezultātā tas izrādīsies nepieciešams.  

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, 
ar kuru izveido ilgtermiņa pārvaldības 
plānu jūrasmēļu un jūras zeltplekstu 
krājumiem Ziemeļjūrā 

Leģislatīva Šīs regulas mērķis ir pārskatīt ilgtermiņa pārvaldības satvaru jūrasmēļu un jūras zeltplekstu zvejai 
Ziemeļjūrā un izveidot krājumu pārvaldības ilgtermiņa mērķus un uzdevumus, pamatojoties uz rezultātiem, 
kas iegūti pirmā pārvaldības plāna īstenošanā. 

Jūras un okeāni kā jauni izaugsmes 
avoti: paziņojums par jūras nozaru 
izaugsmi – jauns redzējums ilgtspējīgai 
izaugsmei piekrastes reģionos un ar 
jūrniecību saistītajās nozarēs 

Neleģislatīva Paziņojums balstīsies uz pētījumu par piekrastes reģionu un ar jūrniecību saistīto ekonomikas nozaru 
nākotnes attīstības modeļiem, īpaši uzsverot pozitīvo ietekmi uz nodarbinātību.  

Paziņojums par kuģošanas pārraudzības 
integrācijas finansiālajām sekām 

Neleģislatīva Komisijai ir uzdots izpētīt Kopējās informācijas apmaiņas sistēmas izveides finansiālās sekas. 

Reģionālā politika 
Tiesību aktu priekšlikumi par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un 
Kohēzijas fondu (KF) 

Leģislatīva Regulas būs jāpielāgo/jāaizstāj saskaņā ar ES prioritātēm un mērķi pielāgot kohēzijas politikas rezultātus 
2014.–2020. gada plānošanas periodam. Regulas papildinās jaunas ES kohēzijas stratēģiskās 
pamatnostādnes periodam pēc 2013. gada. 

ES kohēzijas politikas stratēģiskais 
ziņojums 2010 – Paziņojums par 
dalībvalstu paveikto 2007.–2013. gada 
kohēzijas politikas programmu 

Neleģislatīva Ziņojums apkopo 27 valstu stratēģiskos ziņojumus par ieguldījumu kohēzijas politikas mērķu īstenošanā, 
par fondu uzdevumiem un par Kopienas stratēģisko pamatnostādņu mērķu īstenošanu, par valsts 
stratēģiskajiem pamatprincipiem un par integrētām vadlīnijām izaugsmei un darbavietām. 



 

LV 33   LV 

īstenošanā 
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Paziņojums “Palielināt kohēzijas politikas 
ieguldījumu ES reģionu ilgtspējīgā 
attīstībā un īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”” 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks sniegtas politikas vadlīnijas par to, kā saskaņot kohēzijas politikas mērķus ilgtspējīgas 
attīstības jomā un stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus tā, lai sekmētu resursu ziņā efektīvāku, zaļāku un 
konkurētspējīgāku ekonomiku.  

Paziņojums “Palielināt kohēzijas politikas 
ieguldījumu uz zināšanām balstītas 
ekonomikas un reģionālās inovācijas 
attīstībā un īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”” 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks sniegtas politikas vadlīnijas par to, kā saskaņot kohēzijas politikas mērķus un stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus lietpratīgas izaugsmes jomā, attīstot uz zināšanām un inovāciju balstītu reģionālo 
ekonomiku.  

ES stratēģija Donavas reģionam Neleģislatīva Eiropadome 2009. gada jūnijā aicināja, lai Komisija līdz 2010. gada decembrim iesniedz ES stratēģiju 
Donavas reģionam. 

Pētniecība un inovācija 
Paziņojums "Resursu efektīva 
izmantošana un vieda, ilgtspējīga 
bioekonomika Eiropā" 

Paziņojums  Šā paziņojuma mērķis ir koncentrēt pētniecību, inovācijas un izglītību tam, lai noteiktu un atvieglotu virzību 
uz Eiropu, kurā resursu izmantošana ir efektīva, un sniegt redzējumu un rīcības plānu, lai Eiropā radītu 
ilgtspējīgu un inovatīvu bioekonomiku. Paziņojumā tiks aplūkots politikas pasākumu satvars un konkrētas 
darbības, kas palīdzēs izveidot "Inovāciju Savienību", kā tas paredzēts stratēģijas plānā "Eiropa 2020", un 
noteikt stratēģisko darba kārtību un sīki izstrādātus noteikumus šo pasākumu un darbību īstenošanai, kā 
arī uzraudzības sistēmas, lai nodrošinātu virzību. 

Komisijas priekšlikums par 
8. pamatprogrammu  

Leģislatīva Šis priekšlikums ir saistīts ar LESD pamatprogrammu pētniecības finansēšanai laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam. Priekšlikums, kurā ir ietvertas galvenās pamatnostādnes, tiks sīkāk iztirzāts vairākos 
priekšlikumos par īpašām programmām un dalības noteikumiem. 

Komisijas priekšlikumi par 8. Euratom 
pamatprogrammu  

Leģislatīva Šis priekšlikums ir saistīts ar Euratom pamatprogrammu pētniecības finansēšanai laikposmā no 2014. līdz 
2018. gadam. Priekšlikums, kurā ir ietvertas galvenās pamatnostādnes, tiks sīkāk iztirzāts vairākos 
priekšlikumos par īpašām programmām un dalības noteikumiem. 

(**) Priekšlikums Padomes ieteikumam 
par kopīgo plānošanu lauksaimniecības, 
pārtikas nodrošinājuma un klimata 
pārmaiņu jomā 

Neleģislatīva Kā norādīts paziņojumā "Eiropa 2020", Komisija turpinās darbu, lai pabeigtu Eiropas Pētniecības telpas 
izveidi, jo īpaši, uzlabojot kopīgo plānošanu ar dalībvalstīm. Pārtikas nodrošinājums un klimata pārmaiņu 
ietekme uz lauksaimniecību ir temati, kas noteikti par Eiropas sabiedrībai svarīgiem uzdevumiem, kuri 
jārisina, izmantojot kopīgo plānošanas iniciatīvu. 

(**) Priekšlikums Padomes ieteikumam 
par kopīgo plānošanu veselības, pārtikas 
un ar uztura saistītu slimību profilakses 
jomā 

Neleģislatīva Veselība, pārtika un ar uzturu saistīto slimību profilakse ir temats, kas noteikts par Eiropas sabiedrībai 
svarīgu uzdevumu, kurš jārisina, izmantojot kopīgo plānošanas iniciatīvu.  

(**) Priekšlikums Padomes ieteikumam 
par kopīgo plānošanu kultūras 
mantojuma, klimata pārmaiņu un 
drošības jomā 

Neleģislatīva Šī kopīgās plānošanas iniciatīva nodrošinās to, ka Eiropas dalībvalstis palielinās un izmantos apvienoto 
kritisko masu, koordinējot savus centienus. Galvenais mērķis ir izpētīt vides pārmaiņu ietekmi uz kultūras 
mantojumu, izstrādāt pasākumus kultūras mantojuma aizsardzībai un drošībai un īstenot ilgtspējīgu 
attīstību kultūras mantojuma jomā. 

Priekšlikums par Euratom 
pamatprogrammu kodolizpētei un mācību 
pasākumiem (tostarp ITER) 
 
Lēmums par īpašām programmām 
netiešām darbībām  
 

Leģislatīva 2012.–2013. gadam paredzētā ierosinātā tiesību akta mērķis ir turpināt darbības, kas ir ieplānotas Euratom 
7. pamatprogrammas lēmumos, kuri tika pieņemti 2006. gadā, un atbalstīt ITER būvniecības posmu, ņemot 
vērā jaunas budžeta vajadzības.  
 
Dalības noteikumi sniedz visaptverošu satvaru, lai nodrošinātu efektīvu Euratom pamatprogrammas 
īstenošanu, ņemot vērā nepieciešamību ar vienkāršotām procedūrām nodrošināt vieglu piekļuvi visiem 
dalībniekiem. 
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Regula, ar kuru nosaka noteikumus 
dalībai un pētniecības rezultātu 
izplatīšanai 
Paziņojums par visaptverošu rīcības 
plānu Eiropas Pētniecības telpas izveidei 

Neleģislatīva Šajā paziņojumā tiks noteikti pasākumi pētniecības un inovāciju plāna īstenošanai. Tas arī ir saistīts ar 
8. pamatprogrammas sagatavošanu. 

7. pamatprogrammas termiņa 
vidusposma pārskats 

Neleģislatīva Šajā pārskatā tiks analizētas gūtās atziņas, kas jāņem vērā, izstrādājot 8. pamatprogrammu, kas jāierosina 
2011. gadā. 

Vispārējas nozīmes pakalpojumi 
Paziņojums par vispārējas nozīmes 
pakalpojumu kvalitātes sistēmu 

Neleģislatīva Šī iniciatīva balstīsies uz protokolu, kas pievienots Lisabonas līgumam. 

2005. gada vispārējas nozīmes 
pakalpojumu tiesību aktu kopuma 
pārskatīšana  
 

Neleģislatīva Pamatteksta darbības termiņš beidzas 2011. gada novembrī. Pārskatīšanas mērķis būs noteikumu 
pielāgošana, ņemot vērā novērtēšanas ziņojumu, kuru paredzēts pabeigt 2010. gadā. Šāda iniciatīva 
jāskata saistībā ar kvalitātes sistēmas izveidi publiskiem un sociāliem pakalpojumiem, kā izklāstīts 
Komisijas priekšsēdētāja politiskajās pamatnostādnēs. 

Novērtējuma ziņojums par 2005. gada 
vispārējas nozīmes pakalpojumu tiesību 
aktu kopumu 
 

Neleģislatīva Šis ziņojums būtu jāizstrādā, balstoties uz publiskām apspriedēm, kuras paredzēts uzsākt turpmākajās 
nedēļās. Iniciatīvas par vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumiem jāskata saistībā ar kvalitātes 
sistēmas izveidi publiskiem un sociāliem pakalpojumiem. 

Lietpratīgs regulējums 
Paziņojums par lietpratīgu regulējumu Neleģislatīva Paziņojumā tiks izklāstītas Komisijas prioritātes saistībā ar lietpratīgu regulējumu, kas ietvers darbības, lai 

vienkāršotu spēkā esošos tiesību aktus un samazinātu administratīvo slogu, sistemātiskākas pieejas 
izstrādi, lai izvērtētu, ciktāl ir sasniegti tiesību aktos un politikas virzienos izvirzītie mērķi, un ietekmes 
novērtējumu izmantošanu, lai nodrošinātu jauno priekšlikumu kvalitāti. 

Padomes Lēmums par solidaritātes 
klauzulu (priekšlikumu iesniegs kopā ar 
Augsto pārstāvi / priekšsēdētāja 
vietnieku) 

Leģislatīva Līguma par Eiropas Savienības darbību 222. panta 3. punkta noteikumu īstenošana paredz, ka 
solidaritātes klauzulas īstenošanas kārtību Savienībā nosaka ar lēmumu, kuru pieņem Padome, 
pamatojoties uz Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopēju 
priekšlikumu. 

Nodokļu politika un muitas savienība 
Paziņojums par PVN nākotnes 
stratēģiju 

 Paziņojuma mērķis ir noteikt darbības, kas var samazināt administratīvo slogu, apkarot krāpšanu, 
modernizēt un vienkāršot pašreizējo sistēmu. 

Paziņojums par nodokļiem un attīstību " 
Sadarbība ar jaunattīstības valstīm, lai 
veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās" 

Neleģislatīva Šajā paziņojumā tiek popularizēts labas pārvaldības princips nodokļu jautājumos un pausts atbalsts 
jaunattīstības valstīm to cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un citu nelabvēlīgu praksi nodokļu 
jomā. Tajā ierosināts arī nostiprināt nodokļu iekasēšanu un valsts finanšu vadību šajās valstīs. 

Enerģijas nodokļu direktīvas 
pārskatīšana 

Leģislatīva Saistībā ar stratēģiju "Eiropa 2020" un kā nopietns ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanai un 
ilgtspējīgākas un resursu izmantošanas ziņā efektīvākas ekonomikas nodrošināšanai pārskatītā direktīva 
papildinās Eiropas emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu un apliks ar nodokli energoproduktus, pamatojoties 
uz to enerģijas saturu un CO2 rādītājiem. 

Priekšlikums pārskatīt regulu par muitas 
rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir 
aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas 
intelektuālā īpašuma tiesības 

Leģislatīva Mērķis ir vienkāršot procedūras un precizēt noteikumus. 

Priekšlikums par PVN minimālo standarta Leģislatīva Patlaban piemērojamā PVN minimālā standarta likme zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī, un tiks 
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likmi, kas piemērojama no 2011. gada  ierosināts pagarināt pašreizējās likmes izmantošanu. 
Priekšlikums par PVN attiecībā uz 
kuponiem (un citām reklāmas sistēmām) 

Leģislatīva Priekšlikuma mērķis ir modernizēt pašreizējos kuponiem piemērojamos PVN noteikumus (ar nodokli 
apliekamā summa). 

Zaļā grāmata par jaunu PVN stratēģiju  Neleģislatīva Apspriešanās dokuments par jaunu PVN stratēģiju, kas nodrošina PVN pielāgošanos mainīgajai 
ekonomiskajai realitātei un ņem vērā jaunumus IT tehnoloģiju jomā (ar mērķi pieņemt paziņojumu par jauno 
PVN stratēģiju 2011. gada otrajā pusē). 

Paziņojums par nodokļu politikas 
iniciatīvu "Iedzīvotāji vispirms" 
 

Neleģislatīva Saistībā ar vienotā tirgus iedzīvināšanu mērķis ir noteikt iedzīvotāju interešu jomas (tostarp dubulta 
aplikšana ar nodokļiem, pensijas, otrā dzīvesvieta, kapitāla pieaugums vai ienākumu nodoklis), lai 
izstrādātu juridiski nesaistošus dokumentus.  

Paziņojums par mantojuma nodokļu 
koordinēšanu 
 

Neleģislatīva Veicināt mantojuma nodokļu koordinēšanu ES dalībvalstu starpā, lai novērstu dubultu aplikšanu ar nodokli 
un dubultu atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas pārrobežu situācijās. 

Tiesību akta priekšlikums par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi (KKUINB) 

Leģislatīva Priekšlikuma mērķis ir vienkāršot nodokļu noteikumus, samazināt atbilstības izmaksas un novērst nodokļu 
šķēršļus, ar kuriem patlaban saskaras uzņēmumi pārrobežu darbības situācijās. 

Priekšlikums pārskatīt direktīvu par 
procentu maksājumu un honorāru 
aplikšanu ar nodokli starp dažādu 
dalībvalstu asociētiem uzņēmumiem 
(pārstrādāta redakcija) 

Leģislatīva Paplašināt direktīvas darbības jomu, samazinot līdzdalības robežsliekšņus, iekļaujot netiešos kapitāla 
turētājus un atjauninot pielikumu (uzņēmumu veidi). 
 

Tirdzniecība 
Priekšlikums regulai par vispārējās 
preferenču sistēmas (VPS) 
piemērošanu no 2014. gada 1. janvāra 

Leģislatīva Ar jauno regulu pārskatīs un uzlabos pašreizējo VPS, lai nodrošinātu tās vienkāršību un paredzamību, kā 
arī palielinās atbalstu ilgtspējīgai attīstībai un jaunattīstības valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību. 

Priekšlikums regulai, ar ko paredz 
pārejas noteikumus starptautiskajiem 
investīciju nolīgumiem starp dalībvalstīm 
un trešām valstīm  
 

Leģislatīva Kopš ir stājies spēkā Lisabonas līgums, kas piešķir Eiropas Savienībai ekskluzīvu kompetenci attiecībā uz 
ārvalstu tiešajām investīcijām, varētu diskutēt par nepieciešamību saglabāt dalībvalstu starptautiskos 
nolīgumus par investīcijām un tajos ietvertās saistības. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt tiesisku noteiktību 
attiecībā uz statusu un termiņu tādiem starptautiskiem investīciju nolīgumiem, kuri noslēgti starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm, atļaujot šādu nolīgumu atstāšanu spēkā un nosakot procedūru, kas 
dalībvalstīm jāievēro šādu nolīgumu apspriešanā un noslēgšanā turpmāk.  

Paziņojums par ES investīciju politiku 
 

Neleģislatīva Mērķis ir noteikt vispārīgās nostādnes ES investīciju politikas turpmākai attīstībai. Paziņojums ietvers plašu 
instrumentu klāstu/ideju klāstu, kas var būt par pamatu, lai iesniegtu un apspriestu jaunas sarunu direktīvas 
turpmākām sarunām par investīcijām ar trešām valstīm. 

Priekšlikums regulai, ar kuru pagarina 
vispārējās preferenču sistēmas (VPS) 
piemērošanas termiņu (termiņa 
pagarināšanas direktīva) 
 

Leģislatīva Tehnisks termiņa pagarinājums pašreizējai vispārējai preferenču sistēmai (VPS), kas nodrošina arī īpašo 
pakārtoto režīmu VPS+ un EBA (Viss, izņemot ieročus) turpināšanos. Ierosinātā regula, ar kuru groza 
Regulu (EK) Nr. 732/2008, attiecas tikai uz tām tehniskajām izmaiņām, kas nepieciešamas, lai spēkā 
esošās VPS piemērošanas termiņu pagarinātu līdz 2013. gada 31. decembrim. Ar priekšlikumu netiek 
pārskatītas pašreizējo saņēmēju tiesības izmantot VPS.  

Priekšlikums regulai, ar ko pielāgo 
lēmumu pieņemšanas procesu 
tirdzniecības politikas jomā, ņemot vērā 
Lisabonas līguma stāšanos spēkā. 

Leģislatīva “Omnibus” regula tirdzniecības jomā attieksies uz atsevišķām tādām specifiskām lēmumu pieņemšanas 
procedūrām tirdzniecības politikā, uz kurām iepriekš neattiecās komitoloģija. 
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Tirdzniecības nolīgums viltojumu 
novēršanas jomā (Padomes lēmumi, lai 
atļautu parakstīt un noslēgt nolīgumu) 

Leģislatīva Iniciatīva paredz iesniegt priekšlikumu lēmumam, ar kuru atļauj parakstīt nolīgumu, un priekšlikumu 
lēmumam, ar kuru atļauj noslēgt nolīgumu. ACTA sarunu mērķis ir izstrādāt starptautiskus noteikumus, kas 
uzlabo intelektuālā īpašuma tiesību aktu īstenošanu, uzlabojot starptautiskos standartus par to, kā rīkoties, 
lai nepieļautu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus plašā mērogā, ko bieži veic noziedzīgas 
organizācijas. 

Ziņojums par šķēršļiem tirdzniecībai un 
investīcijām 

Neleģislatīva Mērķis ir noskaidrot iespējas uzlabot piekļuvi tirgum un reglamentējošo vidi ES uzņēmumiem. 

Transports 
Ilgtspējīga transporta pasākumu 
kopums: TEN-T pamatnostādņu 
pārskatīšana 

Leģislatīva/ 
neleģislatīva 

Tiesību akta priekšlikumā, ar kuru pārskata pašreizējās TEN-T pamatnostādnes, galvenā uzmanība būs 
vērsta uz pamattīklu, kam vajadzētu visvairāk palīdzēt sasniegt galvenos TEN-T politikas mērķus. 
Priekšlikumam būs pievienots ziņojums par TEN-T prioritāro projektu un TEN-T politikas virzību. 

Ilgtspējīga transporta pasākumu 
kopums: stratēģiskais transporta 
tehnoloģiju plāns 

Neleģislatīva STTP nodrošinās stratēģisko satvaru pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei un izmantošanai, pamatojoties uz 
politikas vajadzībām un uz redzējumu attiecībā uz integrētu, efektīvu un videi nekaitīgu transporta sistēmu 
2050. gadā.  

Tiesību aktu pakete drošuma jomā: 
paziņojums "Ceļā uz Eiropas ceļu 
satiksmes drošības telpu: stratēģiskās 
ceļu satiksmes drošības pamatnostādnes 
līdz 2020. gadam" 

Neleģislatīva Stratēģiskajās pamatnostādnēs tiks aprakstīti pasākumi ceļu satiksmes drošības problēmas integrētai 
risināšanai (autovadītāju uzvedība, transportlīdzekļu un infrastruktūras drošums), aptverot dažādas 
politikas jomas (transports, sabiedrības veselība, pētniecība, jaunās tehnoloģijas, ceļu satiksmes ārējie 
aspekti).  

Ziņojums par drošības skeneriem 
lidostās 
 

Neleģislatīva Ziņojumā tiks vērtēta drošības skeneru efektivitāte un to ietekme no veselības apdraudējuma, pamattiesību 
un privātās dzīves aizskāruma viedokļa.  

Ziņojums par pasažieru tiesībām Neleģislatīva Šajā ziņojumā tiks analizēta visu transporta veidu pasažieru tiesību situācija, ietverot sabiedrisko apspriežu 
rezultātus, tiks izvērtēts, vai pašreizējo ES noteikumu piemērošana nodrošina pienācīgu pasažieru tiesību 
aizsardzību, un tiks noteiktas potenciālās jomas, kurās turpmāk nepieciešami pasākumi.  

Iekšējā tirgus pasākumu kopums: pirmā 
dzelzceļa tiesību aktu kopuma 
pārstrādāšana 

Leģislatīva Pārstrādāšanā tiks skaidroti pašreizējie pirmā dzelzceļa tiesību aktu kopuma noteikumi, lai uzlabotu 
precizitāti un/vai vadlīnijas īstenošanai.  

Iniciatīvu pakete attiecībā uz lidostām: 
paziņojums par lidostu politiku, kuram 
pievienoti tiesību aktu priekšlikumi 

Leģislatīva/ 
neleģislatīva 

Paziņojumā tiks aprakstīta pašreizējā situācija lidostu politikas jomā, panāktā virzība kapacitātes rīcības 
plāna īstenošanā un nepieciešamība pārskatīt regulu par laika nišām un direktīvu par lidlauka 
pakalpojumiem.  

Pasākumu kopums e-mobilitātes jomā  Leģislatīva/ 
neleģislatīva 

Ar šo leģislatīvo pasākumu kopumu tiks ieviesta jauno tehnoloģiju izmantošana dažādos transporta veidos 
efektīvas un ilgtspējīgas transporta sistēmas atbalstam. Pasākumi attieksies uz integrētu dzelzceļa biļešu 
pārdošanu, digitālajiem tahogrāfiem, nodevu iekasēšanu elektroniskā veidā, integrētiem jūrniecības datiem 
u. c.  

Pasākumu kopums jūrniecības sociālo 
aspektu jomā 

Leģislatīva/ 
neleģislatīva 

Tajā tiks aplūkoti dažādi cilvēciskā faktora aspekti jūras transportā, īpaši jūrnieku apmācība un sertifikācija 
(paziņojums par sociālajiem pasākumiem jūras transportā, priekšlikums direktīvai par SDO konvencijas 
piemērošanas kontroli, priekšlikums Direktīvas 2008/106/EK par jūrnieku apmācību pārskatīšanai).  

Paziņojums par preču autopārvadājumu 
tirgu 

Neleģislatīva Mērķis ir pārskatīt iekšējā tirgus darbību preču autopārvadājumu jomā, ieskaitot autopārvadājumu 
kabotāžu. 

Paziņojums par piekļuvi dzelzceļa tirgum Neleģislatīva Dzelzceļa tirgus organizācijas pārskatīšana, ieskaitot iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgu. 
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III pielikums: vienkāršošanas iniciatīvu saraksts• 

Nosaukums Vienkāršošanas 
veids 

Darbības joma un mērķi Gads 

ar ko tiek grozīta Komisijas Regula (EK) Nr. 1276/2008 par 
pārraudzību, eksporta laikā fiziski pārbaudot tos lauksaimniecības 
produktus, par kuriem pienākas kompensācijas vai citas summas, un 
Regula (EK) Nr. 612/2009, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus 
noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai 
lauksaimniecības produktiem 

Pārskatīšana Veicot šīs pārbaudes, iestādes uz muitas dokumentiem veic 
rakstiskas piezīmes, kuras saprast un izlasīt ir grūti. Šī 
problēma tiks atrisināta ar digitālajiem kodiem apzīmētu 
standarta informāciju. Ar vienu pielikumu aizstās piecus 
pielikumus. 

2010. gads 

Vienkāršošanas pakete, ar ko groza Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un groza Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta 
shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido 
dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) 
Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 

Pārskatīšana Mērķis ir samazināt administratīvo slogu, ko rada 
savstarpējās atbilsmes kontrole: vienkāršot platības 
deklarācijas, samazināt dalībvalstu ziņojumu par lauku 
attīstību skaitu, dažiem pasākumiem noteikt maksāšanas 
termiņus un nodrošināt noteikumu atbilstību deleģētajām un 
īstenošanas pilnvarām saskaņā ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību.  

2010. gads 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par liellopu gaļas 
brīvprātīgas marķēšanas sistēmas apstiprināšanas procedūras 
atcelšanu 

Pārskatīšana/atcelšana Mērķis ir administratīvā sloga samazināšana saistībā ar 
liellopu gaļas marķējumu brīvprātīgu apstiprināšanu. Šajā 
nolūkā jāveic grozījumi Regulā Nr. 1760/2000.  

2010. gads 

Komisijas regula, ar ko nosaka (jaunus) noteikumus par pārtikas 
sadali vistrūcīgākajām personām Kopienā 

Pārskatīšana Mērķis ir izstrādāt skaidrākus, vienkāršākus un efektīvākus 
īstenošanas noteikumus attiecībā uz pārtikas sadali 
vistrūcīgākajām personām Kopienā 

2010. gads 

Kopienas iniciatīva par muskuļu un skeleta traucējumiem, kas saistīti 
ar darbu 

Pārstrādāšana Mērķis ir integrēt vienā tiesību aktā noteikumus par 
darbinieku veselības aizsardzību un drošību pret muskuļu un 
skeleta traucējumu riskiem darba vietā.  

2011. gads 

Padomes 2003. gada 22. jūlija Direktīvas 2003/72/EK, ar ko papildina 
Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas 
jomā,  
 
un Padomes 2001. gada 8. oktobra Direktīvas 2001/86/EK, ar ko 
papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku 
iesaistīšanas jomā, pārskatīšana 

Pārskatīšana Mērķis ir izskatīt iespēju par darbinieku informēšanas un 
konsultēšanas noteikumu vienkāršošanu, tiklīdz 2011. gadā 
būs pabeigts viss novērtēšanas ziņojums par Regulu (EK) 
Nr. 1435/2003 (Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūti). 

2011. un 
2012. gads 

Priekšlikums Regulai, ar ko izveido Kopienas sistēmu radioaktīvu Pārstrādāšana Mērķis ir kodificēt un vienkāršot Kopienas tiesisko 2010. gads 

                                                 
• Daudzu šo iniciatīvu mērķis ir administratīvā sloga samazināšana 
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materiālu pārvadātāju reģistrēšanai regulējumu, lai panāktu drošāku, nodrošinātāku un 
pārredzamākai radioaktīvo materiālu pārvadāšanai  

Tiesību aktu pārstrādāšana drošības pamatstandartu jomās, kas 
attiecas uz aizsardzību pret radiāciju 

  Mērķis ir desmit dokumentus pārstrādāt vienā direktīvā, ar ko 
nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām briesmām, un atjaunināt to 
saskaņā ar Radioloģiskās aizsardzības komisijas (ICRP) 
ieteikumiem. 

2011. gads 

Ieteikuma par radioloģiskām sekām pārskatīšana Pārskatīšana Mērķis ir padarīt skaidrāku, vienkāršot un uzlabot ieteikumu 
saistībā ar 37. pantu, saskaņā ar kuru Komisija sniedz 
atzinumus par to plānu īstenošanu, kas rada radioaktīvā 
piesārņojuma noplūdi, kam savukārt var būt radioloģiskas 
sekas attiecībā uz kaimiņu dalībvalstīm. 

2010. gads 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
sistēmu L-kategorijas mehānisko transportlīdzekļu, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 
tehnisku vienību apstiprināšanai 

Atcelšana  Mērķis ir samazināt administratīvo slogu, kāds radīts 
nozarei, ES un valstu likumdevējām iestādēm un tipa 
apstiprinājuma iestādēm 

2010. gads 

Regula par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu 
veidu apstiprinājumu (24 direktīvu atcelšana) 

Atcelšana  Ar šo priekšlikumu atcels 24 direktīvas un tās aizstās ar 
vienu regulu.  

2010. gads 

Komisijas Direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 80/720/EEK, 
86/298/EEK, 86/415/EEK un 87/402/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/25/EK un 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa 
apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, lai 
pielāgotu minētās direktīvas tehnikas attīstībai 

Pārskatīšana Ar šo priekšlikumu tiks grozītas sešas direktīvas par 
lauksaimniecības traktoriem, lai precizētu un uzlabotu 
tehniskās prasības 

2010. gads 

Direktīva 94/25/EK par izpriecu kuģiem   Mērķis ir uzlabot izpriecu kuģu trokšņa un izplūdes gāzu 
emisijas un labāk aizsargāt cilvēku veselību un vidi, 
vienlaicīgi ierobežojot atbilstības izmaksas, ko rada dažādi 
emisiju standarti dažādās jurisdikcijās. Direktīva tiks 
saskaņota ar jauno tiesisko regulējumu (Lēmums 
768/2008/EK). 

2010. gads 

Direktīva 97/68/EK par gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju 
no visurgājējas tehnikas 

  Ar šo priekšlikumu vienkāršos noteikumus par visurgājējas 
tehnikas tirdzniecību, tostarp tipa apstiprinājumu, un to 
saskaņos ar jauno tiesisko regulējumu (Lēmums 
768/2008/EK). 

2010. gads 

Direktīva 2000/14/EK par trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas 
paredzētas izmantošanai ārpus telpām 

  Ar šo priekšlikumu vienkāršos direktīvas darbību, pārskatīs 
tās atbilstības novērtēšanas procedūras un uzlabos tirgus 
uzraudzību. Direktīva tiks saskaņota ar jauno tiesisko 
regulējumu (Lēmums 768/2008/EK). 

2010. gads 

Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla 
iekārtām  

  Pārskatīšanas mērķis būs aizstāt daudzus nepraktiskus un 
neefektīvus administratīvos noteikumus ar modernākām 
elektroniskām iekārtām un galveno uzmanību pievērst 
izpildei un valstu administrāciju apgādei ar labākiem 
instrumentiem. 

2010. gads 
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Mēslošanas līdzekļi — Komisijas Regulas projekts, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem, lai šai regulai 
pievienoto I un IV pielikumu pielāgoto tehniskajam progresam  

Pārskatīšana Mērķis ir grozīt šīs regulas IV pielikumu, lai nodrošinātu, ka 
Eiropas Standartizācijas komitejas noteiktos standartus 
oficiālās kontrolēs var izmantot par atskaites standartiem.  

2011. gads 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. decembra Direktīva 
2003/105/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/82/EK par tādu 
smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas 
bīstamas vielas 

  Noteikumus vienkāršos / racionalizēs, lai samazinātu 
administratīvo slogu, jo īpaši attiecībā uz ziņošanas 
pienākumu. 

2010. gads 

Padomes Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti   Uz risku balstīta vadības pieeja palīdzēs vienkāršot ūdens 
piegāžu pārvaldību un samazinās uzraudzības un ziņošanas 
slogu.  

2010. gads 

Tiesību akta priekšlikums par ūdens acquis 
saskaņošanu / vienkāršošanu (tiesību aktu par konkrētu produktu 
atkritumiem saskaņošana ar Atkritumu pamatdirektīvu; tas ietver 
direktīvas par nolietotiem transportlīdzekļiem, baterijām un 
iepakojumu)  

Pārskatīšana Mērķis būs jaunās Komisijas pilnvaru laikā veikt ES direktīvu 
par pārstrādi pilnīgu pārbaudi  

2012. gads 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza 
Padomes 1998. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 1172/98 par 
statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem 

Pārskatīšana Priekšlikuma mērķis ir atbrīvot Maltu no ziņošanas prasībām 
saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1172/98.  

2011. gads 

Regula (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem Pārskatīšana Pārskatīšanas mērķis ir regulas vienkāršošana un 
saskaņošana ar citiem Kopienas tiesību aktos par 
atkritumiem ietvertajiem ziņošanas pienākumiem. 

2010. gads 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/109/EK par augļu 
kokiem 

  Priekšlikuma mērķis ir samazināt apsekojumos par augļu 
dārziem pieprasīto mainīgo faktoru skaitu, valstu līmenī 
noteikt kritērijus, saskaņā ar kuriem ir pieļaujami atbrīvojumi 
no ziņošanas, un apsekojumu vietā lielākā mērā izmantot 
administratīvos datus vai citus avotus. 

2010. gads 

Padomes 1995. gada 23. novembra Direktīva 95/57/EK par 
statistikas datu vākšanu tūrisma nozarē  

Pārskatīšana Ar priekšlikumu tiks mainīta direktīvas darbības joma, lai 
mazinātu ziņošanas prasības. Dalībvalstis tā vietā, lai 
izmantotu aptaujas statistikas vākšanai, varēs izmantot 
aplēšu metodes. 

2010. gads 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi civillietās un komerclietās  

Pārskatīšana Ar priekšlikumu atcels konkrētus starpposmus, kuri 
iedzīvotājiem ir jāiziet, lai tiesas spriedumu atzītu un izpildītu 
ārvalstīs.  

2011. gads 

Priekšlikums par grozījumiem ES tiesību aktos par datu aizsardzību  Pārskatīšana  
ES tiesisko regulējumu par personas datu aizsardzību 
saskaņos ar Lisabonas līgumu, to vienkāršos un pielāgos 
tehnoloģiju attīstībai. 

2010. gads 

Šengenas Robežu kodeksa grozījumi 
 

Pārskatīšana Mērķis ir Šengenas Robežu kodeksu saskaņot ar regulu par 
Reģistrēto ceļotāju programmu un regulu par 
ieceļošanas / izceļošanas sistēmu, lai atvieglinātu un 
saskaņotu konkrētus robežkontroles aspektus un novērstu 
trūkumus, kādi ir identificēti kopš kodeksa pieņemšanas 
brīža. 

2011. gads 
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Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus 
pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un 
Zunda šaurumā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1434/98, un ar ko 
atceļ Regulu (EK) Nr. 88/98  

Pārskatīšana Grozījumi ir vajadzīgi, ņemot vērā Lisabonas līguma 
stāšanos spēkā un vajadzību no jauna izstrādāt noteikumus 
par tehniskiem pasākumiem, kas šobrīd ir ietverti regulā par 
zvejas iespējām Baltijas jūrā. 

2010. gads 

Komisijas Regula, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes 
Regulai (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas inspekcijas, 
pārraudzības, kontroles, uzraudzības un kopējās zivsaimniecības 
politikas noteikumu izpildes sistēmu un groza Padomes 2005. gada 
26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūru  

Pārskatīšana Mērķis ir modernizēt procedūras un veicināt noteikumu 
labāku izpildi, samazinot šai nozarei un valsts pārvaldes 
iestādēm uzlikto slogu un lielākā mērā izmantojot IT 
instrumentus, lai samazinātu ziņošanas prasības.  

2010. gads 

Priekšlikumi par kopējās zivsaimniecības politikas reformu Pārskatīšana Reforma aptvers jaunu pamatregulu par kopējo 
zivsaimniecības politiku, tostarp akvakultūru, jaunu regulu 
par kopējo tirgus organizāciju un finanšu priekšlikumus. Ar to 
vienkāršos normatīvo vidi, kad vien iespējams. 

2011. gads 

Priekšlikums direktīvai par Padomes ceturtās un septītās direktīvas 
pilnīgu pārskatīšanu, kā rezultātā tiks iesniegts priekšlikums (-i) 
direktīvai (-ām) 

Pārskatīšana Ceturtās un septītās grāmatvedības direktīvas rūpīga 
pārskatīšana, lai ņemtu vērā MVU īpašās intereses. 

2011. gads 

PADOMES 2001. gada 8. oktobra REGULA (EK) Nr. 2157/2001 par 
Eiropas uzņēmējsabiedrības (ES) statūtiem 

 Iespējama noteikumu vienkāršošana, lai izveidotu Eiropas 
uzņēmējsabiedrības (SE) un pārvietotu citviet tās galveno 
biroju. 

2012. gads 

Regulas (EK) Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības 
pastiprināšanu pārstrādāšana un direktīvas par ostu drošības 
stiprināšanu atcelšana  

Pārstrādāšana Precizēt un uzlabot spēkā esošos noteikumus, pēc tam, kas 
ir veikts novērtējums par attiecīgo tiesību aktu īstenošanu 
dalībvalstīs.  

2012. gads 

E-mobilitātes pakete: Regulas (EK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas 
kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (tahogrāfs) pārstrādāšana 

Pārstrādāšana Ar to tiks atjaunināts tiesiskais regulējums, lai palielinātu 
profesionālu autovadītāju izmantoto digitālo tahogrāfu 
drošību un darbību. Ar to tiks samazināts administratīvais 
slogs uzņēmumiem, vienlaicīgi kontroles padarot 
uzticamākas, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp 
autopārvadājumu veicējiem.  

2011. gads 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģu 
aprīkojumu 

Pārstrādāšana Pārskatīšanas mērķis ir palielināt tiesisko noteiktību un līdz 
ar to uzlabot direktīvas efektivitāti. Ar to tiks panākts, ka 
Eiropas standarti tiek izmantoti lielākā mērā.  

2010. gads 

Iekšējā tirgus pakete. Dzelzceļa tiesību aktu pirmā kopuma 
pārstrādāšana: tiesiskā pamata par piekļuvi dzelzceļa transporta 
tirgum vienkāršošana un modernizēšana 

Pārstrādāšana Spēkā esošās trīs esošās direktīvas apvienos un 
pārstrukturēs, kā rezultātā savstarpējās atsauces tiks 
izņemtas, noteikumus dzelzceļa tiesību aktu pirmajā kopumā 
tiks precizēti un uzlabota īstenošanas precizitāte un/vai 
vadlīnijas.  

2010. gads 

Tiesību aktu priekšlikums, ar ko pārstrādā direktīvu par Kopienas 
jūras kuģu satiksmes uzraudzību 

Pārstrādāšana Integrēt un atjaunināt saskaņā ar jaunākajiem tehnikas 
sasniegumiem. Mērķis ir panākt integrētāku kuģošanas 
uzraudzības sistēmu. 

2012. gads 

Padomes Direktīva 96/50/EK par to nosacījumu saskaņošanu, ar 
kuriem dažādās valstīs piešķir kuģu vadīšanas apliecību kravu un 

  Mērķis ir uzlabot juridisko skaidrību, atvieglināt kuģošanas 
līdzekļu vadītāju piekļuvi Reinai un nodrošināt labākus 

2010. gads 
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pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem Kopienā drošības standartus visos ES iekšzemes ūdeņos.
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 766/2008, ar ko groza 
Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu 
savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai 
nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu 
piemērošanu  
 
 

Pārstrādāšana Regulā Nr. 766/2008 un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Lēmumā 2009/917/TI par informācijas tehnoloģiju 
izmantošanu muitas vajadzībām daļēji tiek apskatīti vieni un 
tie paši jautājumi. Mērķis saskaņā ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību (33. un 325. pants) ir divu tiesību aktu 
vietā izstrādāt vienu tiesību aktu. 
Ietekme: Jo īpaši labāka piekļuve tiesību aktiem. 
 

2011. gads 

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: 
pētniecības pamatprogrammu īstenošanas vienkāršošana 

Pārskatīšana Mērķis ir uzsākt iestāžu debates, izklāstot vienkāršošanas 
iespējas attiecībā uz konkrētiem pasākumiem vai nu 
saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu, vai tiesību aktu 
priekšlikumu veidā. 

2010. gads 

Jauni priekšlikumi par spēkā esošo direktīvu par medicīnas ierīcēm 
(90/385, 93/42, 98/79) pārstrādāšanu 

Pārstrādāšana Mērķis ir vienkāršot un stiprināt noteikumus, lai nodrošinātu 
augstu veselības aizsardzības līmeni, vienlaicīgi nodrošinot 
iekšējā tirgus netraucētu darbību. 

2011. gads 

Direktīvu par saskarei ar pārtiku paredzētiem plastmasas materiāliem 
un izstrādājumiem pārstrādāšana vienā Komisijas regulā.  

Pārstrādāšana Pārstrādāšanas vienā regulā mērķis ir paātrināt jauno 
piedevu un monomēru apstiprināšanu un vienkāršot 
noteikumus par migrēšanas kontroli.  

2010. gads 

Komisijas direktīvas, ar ko attiecībā uz iekšējā tirgus konsolidēšanu 
groza dažus direktīvu par sēklu tirdzniecību noteikumus ar mērķi 
saglabāt augu ģenētiskos resursus (sēklu maisījumi) 
- Padomes Direktīva 66/401/EK par lopbarības augu sēklu 
tirdzniecību 
- Padomes Direktīva 66/402/EK par graudaugu sēklu tirdzniecību 
- Padomes Direktīva 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu 
šķirņu kopējo katalogu 
- Padomes Direktīva 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību
- Padomes Direktīva 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību
- Padomes Direktīva 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību 
- Padomes Direktīva 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu 
tirdzniecību  
- Padomes Direktīva 68/193/EK par vīnogulāju veģetatīvās 
pavairošanas materiāla tirdzniecību
- Padomes Direktīva 1998/56/EK par dekoratīvo augu pavairošanas 
materiāla tirdzniecību - Padomes Direktīva 92/33/EEK par 
tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav 
sēklas 
- Padomes Direktīva 92/34/EK par tirdzniecību ar augļaugu 
pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu 
ražošanai 
- Padomes Direktīva 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla 
tirdzniecību 

  Mērķis, balstoties uz visa acquis šajā jomā novērtējumu, ir 
administratīvā sloga vienkāršošana un samazināšana.  

2010. gads 

Padomes un Eiropas Parlamenta regula, ar kuru pārskata Direktīvu Pārstrādāšana Mērķis ir vienkāršot noteikumus un samazināt administratīvo 2010. gads 
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2009/39/EK par īpašas diētas pārtikas produktiem (pārstrādāta 
versija)  

slogu, ņemot vērā citus horizontālos un vertikālos tiesību 
aktus par, piemēram, prasībām, pārtikas piedevām un 
pārtikas bagātinātājiem.  

Paziņojums par PVN stratēģijas nākotni Izskatīšana / pārbaude Mērķis būs samazināt administratīvo slogu, apkarot 
krāpšanu un modernizēt un vienkāršot pašreizējo sistēmu, 
balstoties uz rezultātiem, kādi gūti Zaļās grāmatas apspriežu 
rezultātā. 

2011. gads 

Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK 
par PVN piemērošanu valsts iestādēm un atbrīvojumiem dažām 
darbībām sabiedrības interesēs. 

Pārskatīšana Mērķis ir nodrošināt saskaņotākas un neitrālākas PVN 
sistēmas, jo īpaši precizējot definīcijas.  

2011. un 
2012. gads 
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IV pielikums: neizlemtu priekšlikumu atsaukumu saraksts 

 

COM/SEC — starpiestāžu atsauce 

Nosaukums  Pamatojums 

COM(1980)298 PRIEKŠLIKUMS PADOMES REGULAI (EEK), AR KO NOSAKA AITAS 
GAĻAS PAMATCENU, INTERVENCES CENU UN SALĪDZINĀMO CENU 
1980./1981. TIRDZNIECĪBAS GADAM 

Novecojis 

COM(2007)712 
2007/0246/ACC 

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas 
Kopienu un Austrāliju par vīna tirdzniecību 

Novecojis. Padome pieņēmusi šo lēmumu ar Nr. 2009/49, 
pamatojoties uz priekšlikumu COM(2008)653.  

COM(2007)239 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar ko nosaka finansiālās iemaksas, ko 
dalībvalstis veic Eiropas Attīstības fondā (2007. gada papildu iemaksa) 

Novecojis, ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija 
lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz Komisijas 
2007. gada 13. jūnija priekšlikumu COM(2007)321. 

COM(1979)345 PRIEKŠLIKUMS PADOMES LĒMUMAM, AR KO EIROPAS OGĻU UN 
TĒRAUDA KOPIENAI PIEŠĶIR ĪPAŠU FINANSIĀLO IEGULDĪJUMU NO 
EIROPAS KOPIENU VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 

Novecojis 

COM(1998)96 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām protokola parakstīšanu 
Eiropas Kopienas vārdā 

Novecojis. Padomes secinājumi par šo jautājumu tika 
pieņemti 1998. gada 16. jūnijā. 

COM(2006)602 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar ko izveido nostāju, lai to pieņemtu 
Eiropas Kopienas vārdā, par priekšlikumu Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Klimata pārmaiņu konvencijas Kioto protokola grozīšanai 

Novecojis. Priekšlikums attiecas uz Kioto protokola 
(COP/MOP2) pušu sanāksmi 2006. gada novembrī. 
 

COM(1980)863/2 PRIEKŠLIKUMS PADOMES REGULAI (EEK), AR KO KOPIENA 
ĀRKĀRTAS PALĪDZĪBAS VEIDĀ PIEŠĶIR PROCENTU SUBSĪDIJU 
AIZDEVUMUS 1980. GADA NOVEMBRA ZEMESTRĪCĒ CIETUŠO 
ITĀLIJAS REĢIONU ATJAUNOŠANAI  

Novecojis 

SEC(2002)1110 Ieteikums PADOMES IETEIKUMAM PORTUGĀLEI par pārmērīga valsts 
budžeta deficīta situācijas novēršanu, piemērojot Līguma 104. panta 
7. punktu 

Novecojis 

SEC(2002)1118 Ieteikums PADOMES LĒMUMAM par pārmērīga budžeta deficīta situāciju 
Portugālē, piemērojot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 104. panta 
6. punktu 

Novecojis 

SEC(2002)1246/1 Ieteikums PADOMES IETEIKUMAM izteikt agrīnu brīdinājumu Francijai, lai 
nepieļautu pārmērīga budžeta deficīta veidošanos 

Novecojis 

SEC(2002)1246/2 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par ieteikuma publiskošanu ar nolūku 
izteikt agrīnu brīdinājumu Francijai, lai nepieļautu pārmērīga budžeta deficīta 
veidošanos 

Novecojis 
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SEC(2005)994 Priekšlikums PADOMES IETEIKUMAM PORTUGĀLEI nolūkā novērst 
pārmērīga valsts budžeta deficīta situāciju 

Novecojis 

COM(2002)615 
2002/0262/ACC 

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Kopienas nostāju jautājumā par 
Apvienotās konsultatīvās komitejas izveidošanu, kas jāpieņem Asociācijas 
padomei, kura izveidota ar Eiropas Nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas 
Kopienām un Lietuvu 

Novecojis 

COM(1986)14 PRIEKŠLIKUMS PADOMES REGULAI (EEK), AR KO GROZA REGULU 
(EEK) NR. 1365/75 PAR EIROPAS DZĪVES UN DARBA APSTĀKĻU 
UZLABOŠANAS FONDA IZVEIDI 

Novecojis 

COM(2001)344 
2001/0137/COD 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar kuru 
deputātu palīgu interesēs groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par 
sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām 
personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, un Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) 
Nr. 1408/71 

Novecojis. Iekļauts Regulā Nr. 883/2004. 
 

SEC(1993)1465 PADOMES LĒMUMA PROJEKTS, AR KO PIEŅEM SARUNU NORĀDES, 
KAS VEIDO PAMATU KOMISIJAS SARUNĀM PAR STARPTAUTISKO 
KONVENCIJU PAR KODOLDROŠĪBU 

Novecojis. Euratom ir pievienojusies Konvencijai par 
kodoldrošību, pamatojoties uz Padomes 1998. gada 
7. decembra lēmumu.  

COM(2003)32/1 
2003/0021/CNS 

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI (Euratom), ar ko nosaka galvenos 
pienākumus un vispārējus principus saistībā ar kodoliekārtu drošumu 

Novecojis, ņemot vērā, ka “direktīva (Euratom) par Kopienas 
kodoldrošības sistēmas pamatstruktūru izveidošanu” tika 
pieņemta 2009. gada 18. jūnijā. 

   
COM(2004)716 
2004/0249/CNS 

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI par radioaktīvu atkritumu un izlietotas 
kodoldegvielas pārvadājumu pārraudzību un kontroli 

Novecojis. Padome pieņēma priekšlikumu, pamatojoties uz 
COM/2005/673.  

COM(2006)179 Projekts IESTĀŽU NOLĪGUMAM par iestāžu sadarbību, kas izriet no 
starptautiskām konvencijām, kam Eiropas Atomenerģijas kopiena un tās 
dalībvalstis ir puses 

Novecojis 

COM(2007)748 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Eiropas Kopienas nostājas 
pieņemšanu Enerģētikas kopienas Ministru padomei (Belgrada, 2007. gada 
18. decembris) 

Novecojis 

COM(1979)179 IETEIKUMS PADOMES LĒMUMAM, AR KO KOMISIJU PILNVARO 
PIEDALĪTIES SARUNĀS SAISTĪBĀ AR KONVENCIJU PAR MIGRĒJOŠO 
SAVVAĻAS DZĪVNIEKU SUGU AIZSARDZĪBU 

Novecojis 

COM(1985)281 IETEIKUMS PADOMES LĒMUMAM, AR KO KOMISIJU PILNVARO 
KOPIENAS VĀRDĀ VEIKT SARUNAS PAR PASĀKUMU UN 
PROGRAMMU PIEŅEMŠANU ATBILSTOŠI KONVENCIJAI PAR JŪRAS 
VIDES AIZSARDZĪBU PRET SAUSZEMES AVOTU RADĪTO 
PIESĀRŅOJUMU 

Novecojis 

COM(1986)362/3 
1986/1019/CNS 

IETEIKUMS PADOMES LĒMUMAM, AR KO KOMISIJU PILNVARO ESAO 
UN ANO VIDES PROGRAMMAS IETVAROS VEIKT SARUNAS KOPIENAS 
VĀRDĀ PAR PAZIŅOŠANAS UN KONSULTĀCIJU PROCEDŪRĀM 
SAISTĪBĀ AR BĪSTAMU ĶĪMISKU VIELU TIRDZNIECĪBU 

Novecojis 

COM(1995)325/2 PROJEKTS PADOMES REZOLŪCIJAI PAR EIROPAS VIDES Novecojis. Padome pieņēma secinājumus attiecībā uz šo 
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1995/0184/CNS AĢENTŪRAS DIBINĀŠANU UN TĀS DARBĪBAS ĪSTENOŠANU jautājumu 1995. gada 9. novembrī. 
COM(1998)344 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par ANO/EEK Konvencijas par pieeju 

informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem parakstīšanu Eiropas Kopienas 
vārdā 

Novecojis. Padome pieņēma secinājumus attiecībā uz šo 
jautājumu 1998. gada 17. jūnijā. 

COM(2007)367 
2007/0126/COD 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI, ar ko 
atceļ Padomes Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas 
rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu 
sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā 

Novecojis.Komisija iesniedza grozītu priekšlikumu 
COM(2008)762, kuru likumdevējs pieņēma kā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/114/EK, ar ko groza 
Padomes Direktīvu Nr. 87/372/EEK.  

COM(2006)255 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas 
Kopienu un Bulgārijas Republikas valdību par Bulgārijas Republikas 
līdzdalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā 

Novecojis 

COM(2006)256 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas 
Kopienu un Rumānijas Republikas valdību par Rumānijas Republikas 
līdzdalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā 

Novecojis 

COM (2006)752/3 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Protokola noslēgšanu Eiropas 
Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices 
Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes 
pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un 
Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas 
acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā 

Novecojis, ņemot vērā ar LESD spēkā stāšanos; apvienots 
ar COM(2006)752/4. 

COM(2005)276/1 
2005/0127/COD 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par 
kriminālsankcijām nolūkā nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu 

Komisija paredz iesniegt jaunu priekšlikumu 2011. gadā. 

COM(2007)306 
2007/0104/CNS 

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par komunikācijas infrastruktūras 
uzstādīšanu, darbību un pārvaldību Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) 
vidē 

Šī priekšlikuma (un turpmāk minētā priekšlikuma) mērķis bija 
nodrošināt īpašu juridisko pamatu jaunam līgumam attiecībā 
uz šīm darbībām. Ņemot vērā, ka pieteikumu konkurss ir 
pabeigts, šie divi priekšlikumi ir kļuvuši novecojuši. 
 

COM(2007)311 
2007/0108/CNS 

Priekšlikums PADOMES REGULAI par komunikācijas infrastruktūras 
uzstādīšanu, darbību un pārvaldību Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) 
vidē 

Šī priekšlikuma (un iepriekš minētā priekšlikuma) mērķis bija 
nodrošināt īpašu juridisko pamatu jaunam līgumam attiecībā 
uz šīm darbībām. Ņemot vērā, ka pieteikumu konkurss ir 
pabeigts, šie divi priekšlikumi ir kļuvuši novecojuši. 
 

COM(1980)722 
1980/1031/CNS 

PRIEKŠLIKUMS PADOMES REGULAI (EEK) PAR KOPĒJĀS 
PIEĻAUJAMĀS NOZVEJAS NOTEIKŠANU 1981. GADAM ATTIECĪBĀ UZ 
KONKRĒTIEM ZIVJU KRĀJUMIEM KOPIENAS ZVEJAS ZONĀ UN PAR 
ŠĪS NOZVEJAS NOSACĪJUMIEM, KĀ ARĪ PAR KOPIENAI PIEEJAMO 
DAĻU 

Novecojis 

COM(2007)595 
2007/0222/APP 

Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko pilnvaro Komisiju apstiprināt 
grozījumus protokolos, kas pievienoti partnerattiecību nolīgumiem 
zivsaimniecības nozarē, kuri noslēgti starp Eiropas Kopienu un trešām 
valstīm 

Novecojis, jo saskaņā ar Lisabonas līguma ZPN 
pieņemšanai piemēro jaunas leģislatīvās procedūras. 

COM(2007)782 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par protokola piemērošanas Novecojis. Padomes Regula (EK) Nr. 704/2008 tika 
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izbeigšanu, kurā noteiktas Eiropas Kopienas un Mauritānijas Islāma 
Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē paredzētās 
zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums 

pieņemta 2008. gada 15. jūlijā. 

COM(2008)324 
2008/0112 CNS 

Priekšlikums PADOMES REGULAI par zvejas resursu saglabāšanu, 
izmantojot tehniskos pasākumus 

Novecojis. Padomes Regula (EK) Nr. 1288/2009 tika 
pieņemta 2009. gada 27. novembrī, un tajā tika noteikti 
pārejas posma tehniskie pasākumi laikposmam no 
2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam. 

COM(1975)490 
1975/1012/CNS 

PRIEKŠLIKUMS PADOMES REGULAI (EEK) PAR SISTĒMU, LAI 
UZRAUDZĪTU PĀRVADĀJUMU TIRGUS SAISTĪBĀ AR PREČU 
PĀRVADĀJUMIEM STARP DALĪBVALSTĪM, IZMANTOJOT DZELZCEĻU, 
AUTOCEĻUS UN IEKŠZEMES ŪDENSCEĻUS 

Novecojis 

COM(2005)158/2 
2005/0060/CNS 

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas 
Kopienu un Bulgārijas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes 
pakalpojumu aspektiem 

Novecojis  

COM(2005)369/2 
2005/0148/APP 

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas 
Kopienu un Rumāniju par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu 
aspektiem 

Novecojis  

COM(2006)79/2 
2006/0025/COD 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par 
piegādes ķēdes aizsardzības uzlabošanu 

Novecojis. Šī priekšlikuma mērķi ir ietverti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 450/2008, ar ko izveido 
Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais muitas kodekss). 

COM(2005)468 
2005/0198/APP  

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par atļauju Eiropas Kopienas vārdā 
slēgt Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Federālās padomes 
saprašanās memorandu par Šveices Konfederācijas ieguldījumu, lai 
samazinātu ekonomiskās un sociālās atšķirības paplašinātajā Eiropas 
Savienībā, un par atļauju dažām dalībvalstīm individuāli slēgt nolīgumus ar 
Šveices Konfederāciju par memoranda īstenošanu 

Novecojis. Šis priekšlikums tika iestrādāts Eiropas Kopienas 
un Šveices saprašanās memorandā, kas tika parakstīts 
2006. gada 27. februārī. 

COM(1998)339 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par ģenētiski modificētas kukurūzas 
(Zea mays L.) ar paaugstinātu toleranci pret glufozinātamonija herbicīdu un 
ar kombinēto modifikāciju attiecībā uz insekticīdām īpašībām, kuras dod Bt 
endotoksīna gēns, tirdzniecības pagaidu aizliegumu Austrijā 

Novecojis 
 
 

COM(1998)340 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par ģenētiski modificētas kukurūzas 
(Zea mays L.) ar paaugstinātu toleranci pret glufozinātamonija herbicīdu un 
ar kombinēto modifikāciju attiecībā uz insekticīdām īpašībām, kuras dod Bt 
endotoksīna gēns, izmantošanas un tirdzniecības pagaidu aizliegumu 
Luksemburgā 

Novecojis 
 

COM(2003)537 
2003/0208/COD 

Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības 
pasākumus valstīm un teritorijām, kuras piedalās Eiropas Savienības 
stabilizācijas un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas (kodificēta versija) 

Novecojis. Kodifikācija pieņemta ar Padomes 2009. gada 
30. novembra Regulu (EK) Nr. 1215/2009 (COM(2008)889).  

COM(2004)232 
2004/0074/COD 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu (kodificēta versija) 

Novecojis. Jāaizstāj ar jaunu pārstrādātu priekšlikumu, kas 
pašlaik tiek sagatavots. 

COM(2006)286 
2006/0100/COD 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par 
ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu 

Novecojis. Kodifikācija pieņemta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu Nr. 2009/41/EK.  

COM(2006)497 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par to Novecojis. Kodifikācija pieņemta ar Eiropas Parlamenta un 
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2006/0164/COD dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo 
Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (kodificēta versija) 

Padomes 2009. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 217/2009 
(COM(2007)762). 

COM(2007)3442007/0119/COD Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par 
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja 
plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi 
(kodificēta versija) 

Novecojis. Pamatdokuments atcelts ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 661/2009. 

COM(2007)451 
2007/0162/COD 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par 
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes 
apgaismojuma lukturiem (kodificēta versija) 

Novecojis. Pamatdokuments atcelts ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 661/2009. 

COM(2007)867 
2007/0298/COD 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMAM par 
Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (kodificēta 
versija) 

Novecojis. Aizstāts ar pārstrādātu priekšlikumu 
(COM(2009)391). 

COM(2007)873 
2007/0299/COD 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par no 
dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu 
(kodificēta versija) 

Novecojis. Komisija paredz iesniegt priekšlikumu par 
Direktīvas Nr. 93/7/EEK pārstrādāšanu 2011. gadā. 

COM(2003)841 
2003/0331/CNS 

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI, ar ko groza Direktīvu 2003/49/EK par 
kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, 
kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs 

Novecojis. Jauna priekšlikuma iesniegšana paredzēta 
2010./2011. gadam. 

COM(2004)227/2 
2004/0072/CNS 

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI, kas groza Direktīvu 92/12/EEK par 
vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un 
uzraudzību 

Novecojis, ņemot vērā Direktīvas Nr. 2008/118 pieņemšanu. 

SEC(2004)1015 Projekts EK UN EBTA KOPĪGĀ TRANZĪTA APVIENOTĀS KOMITEJAS 
LĒMUMAM Nr. 1/2004, ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par 
kopīga tranzīta procedūru (Kopienas kopējās nostājas projekts) 

Novecojis. Piedāvātās izmaiņas ir ieviestas Konvencijā 
(2005. gada 17. jūnija Lēmums Nr. 2005/558/EK).  

COM(2006)263 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar ko Grieķijai un Portugālei atļauj 
ieviest īpašus pasākumus, atkāpjoties no 21. panta 1. punkta Direktīvā 
77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma 
nodokļiem 

Novecojis, jo tagad konkrētie noteikumi ir ietverti pašā 
direktīvā (PVN direktīvas 199. pants).  

COM(1995)245/1 
1996/0053/APP 

PRIEKŠLIKUMS PADOMES LĒMUMAM PAR EIROPAS KOPIENAS 
PAGAIDU NOLĪGUMA PAR TIRDZNIECĪBU UN AR TIRDZNIECĪBU 
SAISTĪTIEM JAUTĀJUMIEM NOSLĒGŠANU STARP EIROPAS KOPIENU, 
EIROPAS OGĻU UN TĒRAUDA KOPIENU UN EIROPAS 
ATOMENERĢIJAS KOPIENU, NO VIENAS PUSES, UN BALTKRIEVIJAS 
REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES 

Ņemot vērā, ka priekšlikums tika izstrādāts pirms 15 gadiem, 
ir notikušas izmaiņas gan iestādēs, gan politiskajā situācijā. 
Pamatojoties uz Padomes 2009. gada novembra 
secinājumiem, šobrīd Komisija izstrādā Baltkrievijas kopējo 
pagaidu plānu.  

COM(2005)326 
2005/0132/COD 

Priekšlikums PADOMES REGULAI par vienošanos apspriešanu attiecībā uz 
tādu pakalpojumu tirdzniecību, kas nav transports 

Šis priekšlikums ir novecojis, jo ir stājies spēkā Lisabonas 
līgums, saskaņā ar kuru ES tiek piešķirta ekskluzīva 
kompetence apspriest nolīgumus pakalpojumu tirdzniecības 
jomā. 

COM(2006)559/2 
2006/0176/APP 

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par papildprotokola parakstīšanu 
Kopienas vārdā Eiropas nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas 
Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no 
otras puses, rūpniecisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas un atzīšanas 
jomā (PECA) 

Priekšlikums ir novecojis, jo 2007. gada 1. janvārī Bulgārija 
kļuva par dalībvalsti. 
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COM(2006)147 
2006/0052/COD 

Priekšlikums PADOMES REGULAI, kas attiecas uz nolīguma īstenošanu, 
kuru pēc saskaņā ar GATT 1994 XXIV panta 6. punktu risinātajām sarunām 
ir noslēgusi EK, un ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par 
tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu 

Novecojis. Priekšlikuma mērķis bija papildināt Padomes 
Regulas Nr. 2658/87 I pielikumu tādā pašā veidā, kā tas jau 
tika papildināts, noslēdzot līdzīgo nolīgumu ar Ķīnas Tautas 
Republiku atbilstoši XXIV panta 6. punktam (Padomes 
Lēmums Nr. 2006/398 un Padomes Regula Nr. 838/2006). 

  


