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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Lisabonas līgums tika paredzēts kā solis virzībā uz to, lai panāktu lēmumu 
pieņemšanas procedūru lielāku pārredzamību un demokrātiskumu, atspoguļojot Līgumā 
pausto apņemšanos izveidot ciešāku Eiropas tautu savienību, kurā lēmumi tiek pieņemti 
pēc iespējas atklāti un pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, stiprinot Eiropas Parlamenta un 
valstu parlamentu lomu, tā nodrošinot demokrātiskākas un pārredzamākas Savienības 
tiesību aktu pieņemšanas procedūras, kas ir būtiski, ņemot vērā to ietekmi uz 
iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību; tomēr uzsver, ka šāda demokrātijas mērķa sasniegšana 
ir apdraudēta, ja ES iestādes neievēro viena otras kompetenci, kā arī līgumos noteiktās 
procedūras un lojālas sadarbības principu;

2. uzsver, ka atbilstoša tiesiskā pamata izvēle, kā to apstiprinājusi Eiropas Savienības Tiesa, 
ir konstitucionāla rakstura jautājums, jo tas nosaka ES kompetenci un tās apmēru, kā arī 
procedūras, kas ir jāievēro, un attiecīgās to iestāžu kompetences, kuras ir iesaistītas kāda 
tiesību akta pieņemšanā; tādēļ pauž nožēlu, ka Eiropas Parlamentam ir atkārtoti jāvēršas 
Eiropas Savienības Tiesā, lai tā atceltu Padomes pieņemtos tiesību aktus tiesiskā pamata 
izvēles dēļ, tostarp divus tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar novecojušo trešo pīlāru jau 
pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā1;

3. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu tika palielināta Eiropas Parlamenta loma un pilnvaras 
starptautisko nolīgumu jomā, un norāda, ka šodien starptautiskie nolīgumi arvien vairāk 
aptver jomas, kuras skar iedzīvotāju ikdienu un attiecībā uz kurām tradicionāli un saskaņā 
ar ES primārajiem tiesību aktiem piemēro parasto likumdošanas procedūru; uzskata, ka ir 
būtiski, lai LESD 218. panta 10. punkts, kas paredz, ka Parlaments ir nekavējoties un 
pilnībā jāinformē visos starptautisku nolīgumu noslēgšanas procedūras posmos, tiktu 
piemērots atbilstīgi LES 10. pantam, saskaņā ar kuru Savienības darbība pamatojas uz 
pārstāvības demokrātiju, kuras nodrošināšanai ir nepieciešama pārredzamība un 
demokrātiskas debates jautājumos pirms to pieņemšanas;

4. uzsver to, ka attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem, kuriem Parlaments var tikai piekrist 
vai arī tos noraidīt, būtu jāparedz iespēja vēl pirms sarunu pilnvaru piešķiršanas sniegt 
pamatotu atzinumu par mērķiem, kas Eiropas Savienībai būtu jāsasniedz sarunās; šajā 
saistībā pauž nožēlu par problēmām, kas radušās, piemēram, sarunās par WIPO līgumu 
par autortiesību izņēmumiem attiecībā uz vājredzīgajiem, un uzsver, ka savlaicīga 
informācijas sniegšana un Parlamenta viedokļa ievērošana vēlāk ļautu vieglāk saņemt 
Parlamenta piekrišanu;

5. norāda — ar Lisabonas līgumu nodibinot Eiropadomi kā iestādi, tās uzdevumi bija 
formulēti LES 15. pantā, proti, Eiropadome „rosina Savienības attīstību un nosaka 
atbilstīgus šīs attīstības vispārējos politiskos virzienus un prioritātes”, skaidri izslēdzot 

                                               
1 Skatīt Padomes Lēmumu 2013/129/ES (2013. gada 7. marts) par kontroles pasākumu piemērošanu 4-
metilamfetamīnam un Padomes Īstenošanas lēmumu 2013/496/ES (2013. gada 7. oktobris) par kontroles 
pasākumu piemērošanu vielai 5-(2-aminopropil)indols.
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likumdošanas funkciju īstenošanu; norāda, ka Eiropadome ir iejaukusies likumdošanas 
procedūrā, nolemjot svītrot konkrētus elementus tekstos, par kuriem Parlaments un 
Padome jau bija vienojušies; šajā saistībā atgādina par de facto notikušo 6.–8. panta 
svītrošanu jau apstiprinātajā tekstā priekšlikumam Regulai par vienota spēka Eiropas 
patentu un šādu Eiropadomes iejaukšanos uzskata par nelikumīgu1;

6. norāda, ka Parlaments principā atzinīgi vērtēja deleģēto aktu iekļaušanu LESD 290. pantā, 
tādējādi paplašinot pārraudzības jomu, bet uzsver, ka šāda deleģēto aktu vai īstenošanas 
aktu pieņemšanas pilnvaru nodošana saskaņā ar 291. pantu nekad nav pienākums; atzīst, 
ka deleģēto aktu izmantošana būtu jāapsver tajos gadījumos, kad ir nepieciešama elastība 
un efektivitāte un tās nevar nodrošināt parastajā likumdošanas procedūrā, ar noteikumu, 
ka pamataktā ir skaidri definēts deleģējuma mērķis, saturs, joma un ilgums un noteikti 
nosacījumi, kas deleģējumā jāievēro; pauž bažas par Padomes tendenci uzstāt uz 
īstenošanas aktu izmantošanu attiecībā uz noteikumiem, kuriem būtu jāizmanto tikai 
pamatakti vai deleģētie akti; uzskata, ka tikai likumdevēja iestāde var nolemt atļaut 
izmantot īstenošanas aktus, lai pieņemtu elementus, kas neietekmē turpmāko politisko 
orientāciju; atzīst, ka 290. pantā ir skaidri ierobežota deleģēto aktu piemērošanas joma, 
proti, tie ir izmantojami leģislatīvā akta nebūtiskiem elementiem, un ka tādēļ deleģētos 
aktus nevar izmantot attiecībā uz būtiskiem attiecīgās likumdošanas jomas noteikumiem;

7. uzsver, ka valstu parlamentiem ar Lisabonas līgumu ir piešķirta lielāka loma un ka 
līdztekus darbam, ko šie parlamenti iegulda, uzraugot subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu ievērošanu, tie var sniegt un sniedz pozitīvu ieguldījumu politiskajā dialogā; 
uzskata, ka valstu parlamentu aktīva palīdzība Ministru padomes locekļiem un laba 
sadarbība ar Eiropas Parlamentu var palīdzēt veidot veselīgu parlamenta un izpildvaras 
līdzsvaru ES darbībā; turklāt norāda uz valstu parlamentu iesniegtajiem pamatotajiem 
atzinumiem saskaņā ar 7. panta 2. punktu Protokolā Nr. 2, kas konstatē, ka ierosinātajos 
tiesību aktos atbilstoši LESD 290. pantam iekļautā deleģējuma plašais apjoms neļauj 
novērtēt, vai konkrētais tiesību akts realitātē atbilstu subsidiaritātes principam.

                                               
1 Eiropadomes lēmums regulas projektā faktiski izsvītrot iepriekš minētos pantus tika pieņemts 2012. gada 
29. jūnijā.
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