
AL\897486LV.doc PE486.126v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Juridiskā komiteja
Priekšsēdētājs

28.3.2012

Doris Pack 
Priekšsēdētāja
Kultūras un izglītības komiteja
BRISELĒ

Temats: atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Padomes regulai, ar ko 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam izveido programmu “Eiropa 
pilsoņiem” (COM(2011)0884 – 2011/0436(APP))

Cienījamā priekšsēdētāja! 

Juridiskajai komitejai 2012. gada 5. marta nosūtītajā vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. pantu prasījāt komitejas atzinumu par tā juridiskā pamata atbilstību, ko Komisija ir 
izvēlējusies attiecībā uz priekšlikumu Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam izveido programmu „Eiropa pilsoņiem”. Minēto priekšlikumu, ko izstrādāja, 
pamatojoties uz LESD 352. pantu, Komisija iesniedza 2011. gada 14. decembrī. Savā vēstulē 
jūs izteicāt šaubas par šāda juridiskā pamata atbilstību, jo īpaši atsaucoties uz to, ka pašreiz 
īstenotās programmas „Eiropa pilsoņiem” (laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam) 
juridiskais pamats ir divkāršs — agrākais Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 151. un 
308. pants (tagadējais LESD 167. un 352. pants), un to pieņēma saskaņā ar koplēmuma 
procedūru.

Vispārīga informācija

I. Priekšlikums

Eiropas Komisija ierosina programmu „Eiropa pilsoņiem” laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam, par pamatu ņemot pašreizējo programmu. Attiecībā uz priekšlikuma vispārējo 
mērķi 1. panta 2. punktā ir noteikts: „Saskaņā ar globālo mērķi veicināt izpratni par Eiropas 
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Savienību un sekmēt sabiedrisko līdzdalību, programma sniegs ieguldījumu šāda vispārēja 
mērķa īstenošanā: stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas 
Eiropas Savienības līmenī.” Priekšlikuma 2. panta regulējums ir konkrētāks — programmas 
mērķi būs „palielināt izpratni par vēsturisko atmiņu, Savienības vēsturi, identitāti un mērķi, 
veicinot debates, pārdomas un sadarbību” (priekšlikuma 2. panta 1. punkts) un „veicināt 
pilsoņu demokrātisko un sabiedrisko līdzdalību Savienības līmenī, pilnveidojot pilsoņu 
izpratni par Savienības politikas veidošanas procesiem” (priekšlikuma 2. panta 2. punkts).
Saskaņā ar priekšlikuma paskaidrojuma rakstā teikto tā mērķis ir „rosināt pilsoņus debatēt par 
konkrētiem Eiropas nozīmes jautājumiem”1. „Šādā veidā,” turpmāk teikts priekšlikumā,” 
pilsoņi sāk apzināties Eiropas Savienības politikas virzienu ietekmi uz viņu ikdienas dzīvi.”

Priekšlikuma 3., 4., 5. un turpmākajos pantos ir paredzēts un definēts šo mērķu sasniegšanas 
veids: pasākumi, programmas struktūra, dalība, sadarbība ar starptautiskām organizācijām, 
programmas īstenošana u. c. 

II. Apspriežamie juridiskie pamati

1. Priekšlikuma juridiskais pamats

Komisijas priekšlikums ir balstīts uz LESD 352. pantu šādā redakcijā:

„352. pants

Ja Savienības rīcība izrādītos nepieciešama saskaņā Līgumos noteiktajām politikas jomām, lai 
sasniegtu kādu no Līgumos noteiktajiem mērķiem, un tajos nav paredzētas vajadzīgās 
pilnvaras, Padome pēc Komisijas priekšlikuma un ar Eiropas Parlamenta piekrišanu 
vienprātīgi pieņem vajadzīgos pasākumus. Ja attiecīgos pasākumus Padome pieņēmusi 
saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, tā pieņem lēmumu vienbalsīgi, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu un saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu.”

2. Ierosinājums mainīt juridisko pamatu
Savā prasījumā Juridiskajai komitejai sniegt atzinumu par juridisko pamatu jūs minat iespēju 
noteikt papildu juridisko pamatu — LESD 167. pantu —, kurš ir formulēts šādi:

„167. pants

1. Savienība veicina dalībvalstu kultūru uzplaukumu, respektējot to nacionālās un reģionālās 
atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam.

2. Savienības rīcības mērķis ir veicināt dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstīt 
un papildināt to rīcību šādās jomās:
– zināšanu par Eiropas tautu kultūru un vēsturi uzlabošana un popularizēšana;
– Eiropas nozīmes kultūras mantojumu glabāšana un sargāšana;
– nekomerciāli kultūras sakari;
– jaunrade mākslā un literatūrā, arī audiovizuālā jomā.

                                               
1 COM(2011)0884, paskaidrojuma raksts, 2. lpp.
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3. [...]

4. [...]

5. Lai palīdzētu sasniegt šajā pantā minētos mērķus:
– Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc apspriešanās 
ar Reģionu komiteju paredz veicināšanas pasākumus, kas neietver dalībvalstu normatīvo aktu 
saskaņošanu; [...]”

III. Analīze 

1. Tiesas noteiktie principi
Kā norādīja Eiropas Kopienu Tiesa, juridiskā pamata izvēle ir „konstitucionāli nozīmīga”1, jo 
Savienība ievēro kompetences piešķiršanas principu. Eiropas Savienības Tiesa ir noteikusi, ka 
parasti tiesību akti ir jāpamato ar vienu juridisko pamatu. Tiesību akts, kuram ir divējādi 
nolūki, mērķi vai sastāvdaļas, būtu jāpamato tikai ar vienu juridisko pamatu, kuru nosaka pēc 
tās tiesību akta sastāvdaļas, kas ir svarīgāka2. Divus juridiskos pamatus varētu izmantot, „ja 
izņēmuma kārtā ir konstatēts, ka tiesību aktam vienlaicīgi ir vairāki nedalāmi saistīti mērķi vai 
tas sastāv no vairākām daļām un viens no tiem nav uzskatāms par netiešu un pakārtotu 
otram”3.

Tiesa vēl ir paredzējusi dažādus kritērijus, ar kuriem ikvienā konkrētā gadījumā būtu jānosaka 
juridiskā pamata izvēle. Šie kritēriji ir vairākkārt uzskaitīti Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūrā, un to kopsavilkums ir šāds:
– izvēle nav subjektīva, un tā „ir jābalsta uz objektīviem elementiem, kurus Tiesa var 
pārbaudīt”4;
– konkrētā tiesību akta mērķim un saturam vajadzētu būt iekļautiem šādu elementu klāstā5.

Attiecībā uz LESD 352. pantu kā juridisko pamatu Tiesa uzskatīja, ka rīkoties saskaņā ar 
352. pantu drīkst tikai tad, ja Līgumā nav neviena citas normas, kurā Savienībai būtu noteikta 
nepieciešamā kompetence6. Konkrētais juridiskais pamats, ko varētu piemērot šajā gadījumā, 
ir LESD 167. pants.

2. Priekšlikuma mērķi
Priekšlikumam ir divējādas mērķu sadaļas: „Vēsturiskā atmiņa un Eiropas pilsonība” un 
„Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” (3. panta 1. punkts). Abas šīs sadaļas ir 

                                               
1 2001. gada 6. decembra Atzinums Nr. 2/00 par Kartahenas protokolu, Recueil, I-9713. lpp.
2 1999. gada 23.februāra spriedums lietā C-42/97 Parlaments/Padome, Recueil, I-869. lpp., 39. un 40. punkts.
3 2009. gada 8. septembra spriedums lietā C-411/06 Komisija/Eiropas Parlaments un Padome, Krājums, I-
8887. lpp., 47. punkts.
4 1987. gada 26. marta spriedums lietā 45/86 Komisija/Padome, Recueil, 1439. lpp., 5. punkts.
5 Sk. 1991. gada 11. jūnija spriedumu lietā C-300/89 Komisija/Padome, Recueil, I-287. lpp., 10. punkts un arī 
2009. gada 8. septembra spriedumu lietā C-411/06 Komisija/Eiropas Parlaments un Padome, Krājums, I-
7585. lpp., 45. punkts, un 2009. gada 3. septembra spriedumu lietā C-166/07 Parlaments/Padome, Krājums, I-
7135. lpp., 4. punkts.
6 1987. gada 26. marta spriedums lietā 45/86 Komisija/Padome, Recueil, 1493. lpp., 13. punkts; 2006. gada 
2. maija spriedums lietā C-436/03 Parlaments/Padome, Krājums, I-3733. lpp., 36.–46. punkts; 2009. gada 
3. septembra spriedums lietā C-166/07 Parlaments/Padome, Krājums, I-7135. lpp., 40. un 41. punkts.
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vienlīdz svarīgas, un tās nav viena otrai pakārtotas.

a) „Vēsturiskā atmiņa un Eiropas pilsonība”
LESD 167. panta 2. punktā ir minēta  „zināšanu par Eiropas tautu kultūru un vēsturi 
uzlabošana un popularizēšana”. Priekšlikumā paredzētās „vēsturiskās atmiņas” mērķis attiecas 
uz Savienības vēsturi, un tāpēc tas ir iekļauts LESD 167. pantā. Jāatzīmē, ka vārda „kultūra” 
konkrēta neietveršana priekšlikumā vai nenosaukšana, uzskaitot tā mērķus, nerada atšķirīgu 
rezultātu — nav nepieciešama tieša atsauce uz „kultūru”, lai varētu piemērot LESD 
167. pantu, jo pietiek ar atsauci uz „vēsturi”.

b) „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”
Otrs priekšlikuma mērķis par “sabiedrības līdzdalību” attiecas uz Eiropas pilsonību. Līgumā 
nav noteikts konkrēts juridiskais pamats, lai varētu pieņemt ar šo jomu saistītus tiesību aktus. 
Līdz ar to būtu jāizmanto LESD 352. pants. Lai LESD 352. pantu varētu uzskatīt par 
atbilstīgu juridisko pamatu, ar rīcību šajā jomā ir jāsasniedz viens no Līgumos minētajiem 
mērķiem (sk. iepriekš LESD 352. panta 1. punkta tekstu). LES 9. pantā ir paredzēta Eiropas 
Savienības pilsonība, kas papildina valstu pilsonību1. LES 11. panta 1. punktā ir iestādēm 
paredzēta prasība dot “pilsoņiem un apvienībām, kas tos pārstāv, iespēju izteikt savus 
viedokļus visās Savienības darbības jomās un publiski apmainīties ar tiem” un tādējādi 
veicināt aktīvu pilsonības tiesību izmantošanu. Minēto prasību ir paredzēts ievērot, īstenojot 
priekšlikumā minētos pasākumus, kas attiecas uz Eiropas pilsonību. Līdz ar to 352. pants, pēc 
visa spriežot, ir atbilstošs juridiskais pamats, lai īstenotu šīs sadaļas pasākumus.

3. “Eiropa pilsoņiem” laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam
Salīdzinājums ar pašreiz piemērojamo programmu, kuru jūs minat savā atzinuma sniegšanas 
prasījumā, apstiprina šādus secinājumus: pašreiz piemērojamās programmas mērķis, no vienas 
puses, ir nodrošināt Eiropas pilsoņu iesaistīšanos Eiropas integrācijas procesā, un, no otras 
puses, Eiropas pilsoņos attīstīt Eiropas identitāti, pamatojoties uz vispārējām kopējām 
vērtībām, vēsturi un kultūru. Kultūras aspekts ir reglamentēts LESD 167. pantā, savukārt 
attiecībā uz sabiedrības līdzdalību, kas nav minēta nevienā konkrētā Līgumu juridiskā pamatā, 
ir jāizmanto LESD 352. pants. Tātad — abi panti kopā ir uzskatāmi par programmas „Eiropa 
pilsoņiem” 2006. gada versijas juridisko pamatu.

4. Procedūras jautājumi
Jāatzīmē, ka gadījumos, kuros tiek izmantots LESD 352. pants saistībā ar citām Līguma 
normām, attiecīgās procedūras prasības ir jāīsteno kopā. Kaut arī Tiesa pamatā uzskatīja, ka 
divkāršs juridisks pamats nav pieļaujams, ja katram juridiskajam pamatam paredzētās 
procedūras nav saderīgas2, tā neaplūkoja saderības jautājumu attiecībā uz LESD 352. pantu 
(ņemot vērā, ka 352. panta izmantošana automātiski nozīmē, ka nevar piemērot citu juridisko 
pamatu). Gluži otrādi — Tiesa atļāva LESD 352. pantā noteikto vienprātības noteikumu 
piemērot kopā ar citām procedūrām, piemēram, parasto likumdošanas procedūru3. Pēc visa 

                                               
1 „Visās darbībās Savienība ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās 
iestādēs un struktūrās. Savienības pilsonis ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība. Savienības 
pilsonība papildina valsts pilsonību un neaizstāj to.”
2 1991. gada 11. jūnija spriedums lietā C-300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), Recueil, I-2867. lpp., 
17.–25. punkts.
3 2009. gada 3. septembra spriedums lietā C-166/07 Eiropas Parlaments/Padome, 69. punkts. Sk., piemēram, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulu (ES) Nr. 1232/2010 par Eiropas Savienības 
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spriežot, šajā gadījumā ir jāīsteno parastā likumdošanas procedūra, ievērojot vienprātību.

5. Juridiskā dienesta atzinums
Juridiskais dienests gan 2012. gada 21. februāra dienesta vēstulē, kas adresēta jūsu komitejai, 
gan 2012. gada 15. marta dienesta vēstulē, kas ir sagatavota, ņemot vērā Juridiskajai komitejai 
nosūtīto prasījumu sniegt atzinumu par juridisko pamatu, raksta, ka LESD 167. un 
352. pantam vajadzētu būt priekšlikuma juridiskajam pamatam.

IV. Secinājumi un ieteikumi

Juridiskā komiteja minēto jautājumu izskatīja 2012. gada 27. marta sanāksmē. Šajā sanāksmē 
tā atbilstoši iepriekš minētajam vienprātīgi1 nolēma ieteikt, ka tās regulas priekšlikuma 
juridiskajam pamatam, ar kuru laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam izveido 
programmu „Eiropa pilsoņiem”, vajadzētu būt LESD 167. un 352. pantam.

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne 

                                                                                                                                                  
finanšu iemaksām Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads) (OV L 346, 30.12.2010., 1. lpp.), kuras 
6. atsaucē ir teikts “saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un Līguma par Eiropas Savienības darbību 352. 
panta 1. punkta pirmajā teikumā minēto prasību Padomei vienprātīgi pieņemt vajadzīgos pasākumus”.
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), 
Franēoise Castex (priekšsēdētāja vietniece), Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Marielle Gallo, 
Giuseppe Gargani, Alajos Mészįros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad 
Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.


