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Cienījamā priekšsēdētāja!

2013. gada 14. oktobra sanāksmē Juridiskā komiteja pieņēma atzinumu Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza atsevišķas direktīvas vides, 
lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz Majotas 
statusa maiņu attiecībā uz Savienību [COM(2013)0418].

Šajā atzinumā tika secināts, ka Padome bija izvēlējusies nepareizu juridisko pamatu, un tādēļ 
Juridiskā komiteja nolēma ieteikt priekšsēdētājam iesniegt lietu Tiesā, lai nodrošinātu, ka 
priekšlikumam tiek izmantots pareizs juridiskais pamats. Juridiskā komiteja savā ieteikumā 
arī paturēja tiesības sniegt turpmākus ierosinājumus attiecībā uz tiesību aktiem, kas saistīti ar 
Majotas statusu.

Tāpēc 2013. gada 5. novembra sanāksmē Juridiskā komiteja pēc savas iniciatīvas saskaņā ar 
Reglamenta 37. panta 3. punktu pieņēma atzinumus par juridiskajiem pamatiem trīs papildu 
tiesību aktu priekšlikumiem, kas attiecas uz Majotu un ko izskata dažādas komitejas, tostarp 
iepriekš minētajam priekšlikumam, par kuru atbildīga Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteja.

I. Pamatinformācija
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Pēc 2009. gada referenduma toreizējā Francijas aizjūras kopiena Majota, kas atrodas Indijas 
okeānā, uz ziemeļiem no Madagaskaras, no 2011. gada 31. marta kļuva par Francijas aizjūras 
departamentu, un tādēļ 2011. gada 26. oktobra vēstulē1 Francijas prezidents lūdza 
Eiropadomes priekšsēdētāju uzsākt procedūru saskaņā ar LESD 355. panta 6. punktu, lai 
pieņemtu lēmumu, ar kuru groza statusu, kas Majotai piešķirts atbilstoši ES līgumiem, no 
aizjūras zemes vai teritorijas to mainot uz tālāko reģionu. Vēstulē tika minēta arī Deklarācija 
Nr. 43 attiecībā uz LESD 355. panta 6. punktu, kurā ir šāds teksts:

Augstās Līgumslēdzējas Puses ir vienisprātis, ka Eiropadome, piemērojot 
355. panta 6. punktu, pieņems lēmumu, kas mainīs Majotas statusu attiecībā 
uz Savienību, lai atzītu šo teritoriju par vistālāko reģionu 355. panta 
1. punkta un 349. panta nozīmē, kad Francijas varas iestādes Eiropadomei un 
Komisijai darīs zināmu, ka to pieļauj pārmaiņas pašreizējā salas iekšējā 
statusā.

Tādējādi pēc apspriešanās ar Komisiju2 saskaņā ar LESD 355. panta 6. punktu Eiropadome 
2012. gada 12. jūlijā vienprātīgi pieņēma iepriekš minēto lēmumu. 

Lēmuma 1. pantā noteikts, ka no 2014. gada Majota vairs nav aizjūras zeme un teritorija, 
kurai piemēro LESD ceturtajā daļā minētos noteikumus, un iegūst tālākā reģiona statusu 
LESD 349. panta nozīmē. Lēmuma 2. pantā ir šāds teksts:

2. pants

LESD groza šādi:

(1) LESD 349. panta pirmajā daļā aiz vārda „Martinikas” iekļauj vārdu 
„Majotas”;

(2) LESD 355. panta 1. punktā aiz vārda „Martinikai” iekļauj vārdu 
„Majotai”;

(3) II pielikumā svītro sesto ievilkumu.

Šim lēmumam ir tāda pati struktūra kā Eiropadomes 2010. gada Lēmumam par Francijai 
piederošās Karību jūras salas Senbertelemī statusa maiņu no tālākā reģiona uz aizjūras zemi 
un teritoriju3, un tas tika pieņemts, izmantojot tādu pašu procedūru. 

Tomēr jāņem vērā, ka neviens no LESD teksta grozījumiem saskaņā ar šiem diviem 
Eiropadomes lēmumiem nav ietverts pēdējā konsolidētajā LESD versijā, kas tika publicēta 
2012. gada 26. oktobrī4. Taču tie ir ietverti pašas Padomes konsolidētajā teksta versijā1.
                                               
1 Skatīt Padomes 2011. gada 15. novembra dokumentu EUCO 114/11.
2 C(2012)3506 final, pieejams Padomes dokumentā 11006/12.
3 Eiropadomes 2010. gada 29. oktobra Lēmums 2010/718/ES, ar ko groza statusu, kas Senbertelemī salai 
piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību (OV L 325, 9.12.2010., 4. lpp.).
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:LV:PDF.
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2013. gada 14. oktobrī Juridiskā komiteja pieņēma iepriekš minēto atzinumu Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai, kurš ietvēra secinājumu, ka Padome 
bija izvēlējusies nepareizu juridisko pamatu2. Tāpēc Juridiskā komiteja nolēma ieteikt 
priekšsēdētājam iesniegt lietu Tiesā, lai nodrošinātu, ka priekšlikumam tiktu izmantots pareizs 
juridiskais pamats, un ieteikt, ka Parlamentam nevajadzētu rīkoties saistībā ar Eiropadomes 
Lēmumu 2012/419/ES, ar ko groza Līgumu. Juridiskā komiteja savā ieteikumā arī paturēja 
tiesības sniegt turpmākus ierosinājumus attiecībā uz tiesību aktiem, kas saistīti ar Majotas 
statusu. 

Tāpēc 2013. gada 5. novembra sanāksmē Juridiskā komiteja pārbaudīja trīs papildu tiesību 
aktu priekšlikumu, tostarp turpmāk minētā priekšlikuma, par kuru atbildīga ir Nodarbinātības 
un sociālo lietu komiteja, juridisko pamatu.

I. Juridiskais pamats priekšlikumam grozīt Padomes Direktīvu 2010/18/ES saistībā ar 
Majotas statusa maiņu

Priekšlikums
Pēc Francijas pārvaldes iestāžu lūguma piešķirt Direktīvas 2010/18/ES3 īstenošanas termiņa 
pagarinājumu, kura mērķis ir īstenot nolīgumu par bērna kopšanas atvaļinājumu starp 
sociālajiem partneriem Eiropas līmenī, Komisija ierosina piešķirt šādu pagarinājumu, lai 
nodrošinātu pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes sasniegšanu un lai netiktu destabilizēta 
Majotas ekonomiskā attīstība.

Ierosinātie juridiskie pamati
Komisija pamato savu priekšlikumu ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
155. panta 2. punktu, ar kuru saskaņā Padome pēc Komisijas priekšlikuma un, informējot 
Eiropas Parlamentu, pieņem lēmumu par pārvaldības un darba koplīgumu īstenošanu. Tomēr 
Padome ierosina grozīt juridisko pamatu uz LESD 349. pantu par īpašiem pasākumiem 
tālākajiem reģioniem, ar kuru saskaņā Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc 
apspriešanās ar Parlamentu paredz minētos pasākumus.

Analīze
Juridiskais dienests pauž nostāju, ka, tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru 
juridiskā pamata izvēli nevar pamatot tikai ar atsauci uz iestādes prerogatīvām, lai gan 
saskaņā ar LESD 349. pantu Parlamentam būtu svarīgāka loma, un tā kā ir faktiska atbilstība 
starp dažādiem priekšlikumiem Majotas dokumentu kopumā un visus šos dokumentus 
vajadzētu analizēt saskaņā ar vieniem un tiem pašiem principiem, Komisijas izvēlētais 
juridiskais pamats būtu uzskatāms par pareizu. Tā kā grozītās direktīvas juridiskais pamats 
bija LESD 155. panta 2. punkts, tas pats juridiskais pamats būtu jāizmanto pašreizējā tiesību 
akta grozījumu priekšlikumā.

                                                                                                                                                  
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/lv/08/st06/st06655-re07.lv08.pdf. 
2 Skatīt K.-H. Lehne 2013. gada 16. oktobra vēstuli M. Groote.
3 Padomes 2010. gada 8. marta Direktīva 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK (OV L 68, 18.3.2010., 
13. lpp.).
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III. Secinājumi un ieteikumi

Pareizais juridiskais pamats priekšlikumam Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 2010/18/ES saistībā ar Majotas statusa maiņu, ir LESD 155. panta 2. punkts.

Juridiskā komiteja 2013. gada 5. novembra sanāksmē attiecīgi pieņēma vienprātīgu lēmumu1, 
ka Padomes ierosinātais juridiskais pamats, t. i., LESD 349. pants, uzskatāms par nepareizu,
bet Komisijas ierosinātais juridiskais pamats — par pareizu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Juridiskā komiteja tādējādi arī nolēma saskaņā ar 
Reglamenta 128. pantu ierosināt Parlamenta priekšsēdētājam vērsties Eiropas Savienības 
Tiesā, tiklīdz Padomes lēmums lūgt Parlamenta atzinumu tiks publicēts Oficiālajā Vēstnesī, 
lai aizsargātu Parlamenta priekšrocības saskaņā ar LES 13. panta 2. punktu.

Ar cieņu,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Galīgajā balsošanā piedalījās Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Françoise Castex (priekšsēdētāja vietniece), Christian Engström, 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne
(priekšsēdētājs), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner 
(priekšsēdētāja vietniece), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka.


