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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 26. gada pārskatu par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas pārraudzību 
(2008. gads)
(2010/2076(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu „EU Pilot novērtējuma ziņojums” (COM(2010)0070),

– ņemot vērā Komisijas 25. gada pārskatu par Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzību 
(2007. gads) (COM(2008)0777),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentus (SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, 
SEC(2009)1685 un SEC(2010)0182),

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 5. septembra paziņojumu „Rezultātu Eiropa —
Kopienas tiesību aktu piemērošana” (COM(2007)0502),

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 20. marta paziņojumu par attiecībām ar sūdzības 
iesniedzēju saistībā ar Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2002)0141),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. februāra rezolūciju par Komisijas 23. gada 
pārskatu par Kopienas tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2005. gads)1,

– ņemot vērā Reglamenta 119. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. pauž nožēlu, ka Komisija nekādi nav reaģējusi uz jautājumiem, kas izvirzīti Parlamenta 
iepriekšējās rezolūcijās, jo īpaši iepriekšminētajā 2008. gada 21. februāra rezolūcijā; 
atzīmē, ka nav panākti uzlabojumi attiecībā uz pārredzamību, jo īpaši saistībā ar EU Pilot 
projektu un cilvēkresursu jautājumu;

2. atzīmē, ka ar EU Pilot projekta palīdzību Komisija vēlas palielināt „apņēmību, sadarbību 
un partnerību starp Komisiju un dalībvalstīm”2 un ciešā sadarbībā ar dalībvalstu pārvaldes 
iestādēm apspriež jautājumu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas kārtību; 
uzskata, ka tādējādi tas ir valdību sadarbības veids, saskaņā ar kuru Komisijai tiek uzticēts 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 17. pantā noteiktais pienākums nodrošināt „Līgumu 
piemērošanu, kā arī iestāžu saskaņā ar Līgumiem pieņemto pasākumu piemērošanu”;

3. atzīmē, ka, no vienas puses, pilsoņiem tiek piedēvēta nozīmīga loma ES tiesību aktu 
piemērošanas nodrošināšanā uz vietas3, tomēr, no otras puses, — EU Pilot projektā —
viņi ir vēl vairāk attālināti no jebkādām turpmākām procedūrām; uzskata, ka tas neatbilst 

                                               
1 OV C 184E, 6.8.2009., 63. lpp.
2 ES Pilot novērtējuma ziņojums, 2. lpp.
3 Komisijas 2002. gada paziņojums, 5. lpp.: „Komisija ir regulāri atzinusi sūdzības iesniedzēja nozīmīgo lomu 
Kopienas tiesību akta pārkāpuma noteikšanā.”
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Līgumu svinīgajām deklarācijām par to, ka „lēmumu pieņemšana ir cik iespējams atklāta 
un cik iespējams tuvināta pilsoņiem” (LES 1. pants), ka „Savienības iestādes un struktūras 
darbojas iespējami atklāti” (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15. pants) un 
ka „visās darbībās Savienība ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot 
vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un struktūrās” (LES 9. pants);

4. uzskata, ka Komisijas ikgadējie pārskati par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas 
uzraudzību to pašreizējā formā nesniedz pilsoņiem vai citām iestādēm pienācīgu 
informāciju par ES tiesību aktu piemērošanas patieso stāvokli, jo Komisija aplūko tikai 
oficiālās procedūras, kas uzsāktas pret dalībvalstīm, kuras nav transponējušas ES tiesību 
aktus to valsts tiesību sistēmās; tomēr uzskata, ka pilsoņi un Parlaments būtu ļoti 
ieinteresēti, lai tos informētu arī tad, ja Komisija uzsāk pārkāpumu procedūras par ES 
tiesību aktu nepareizu vai nepilnīgu transponēšanu, sniedzot arī detalizētu informāciju par 
šiem pārkāpumiem;

5. aicina Komisiju ierosināt „procesuālu kodeksu” regulas veidā atbilstoši LESD 298. panta 
jaunajam juridiskajam pamatam, nosakot pārkāpumu procedūras dažādos aspektus, tostarp 
tos, kas saistīti ar paziņošanu, termiņiem, tiesībām tikt uzklausītam, pienākumu paziņot 
iemeslus utt., lai tādējādi stiprinātu pilsoņu tiesības un pārredzamību; atgādina Komisijai, 
ka tās 2002. gada paziņojums ir nozīmīgs atskaites punkts, sagatavojot šādu „procesuālu 
kodeksu”;

6. atgādina, ka Juridiskā komiteja nesen vienprātīgi pieņēma vēstuli, atbalstot lūgumrakstu 
iesniedzējus, kas aicina ieviest tādu standarta administratīvu procedūru ES tiesību aktu 
uzraudzībai un izpildes nodrošināšanai, kura, saglabājot Komisijas tiesības lemt, kad un 
pret ko uzsākt procedūras, ierobežotu šo rīcības brīvību, nodrošinot labas administratīvās 
prakses ievērošanu1;

7. atgādina Parlamenta 2010. gada 4. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par 
Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām2, kurā Parlaments aicina Komisiju darīt 
„pieejamu Parlamentam kopsavilkuma informāciju par visām pārkāpuma procedūrām, 
pamatojoties uz oficiālu paziņojuma vēstuli, tostarp, ja to pieprasa Parlaments, ... par 
jautājumiem, uz kuriem attiecas pārkāpuma procedūra”3;

8. aicina Komisiju sniegt Parlamentam informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu analīzi par 
to, kādu pievienoto vērtību EU Pilot projekts piešķir jau pastāvošajām pārkāpumu lietu 
pārvaldības procedūrām, tādējādi pamatojot projekta turpmāku paplašināšanu; uzskata, ka 
šai informācijai būtu jāļauj Parlamentam pārbaudīt, vai desmit nedēļas, kas dotas 
dalībvalstij risinājuma rašanai konkrētā lietā, nav vēl vairāk attālinājušas jau tā ļoti garās 
un neskaidrās pārkāpumu procedūras uzsākšanu;

9. aicina Komisiju piešķirt pietiekamus resursus, kas ļautu pilnīgi uzraudzīt ES tiesību aktu 
īstenošanu, pēc savas ierosmes uzsākt jaunu lietu izskatīšanu un izstrādāt prioritātes 

                                               
1 „Rīcības brīvība var būt nenovēršams ļaunums modernā valdībā; tomēr absolūta rīcības brīvība savienojumā ar 
absolūtu pārredzamības trūkumu būtībā ir pretējība tiesiskumam.” M. Frassoni ziņojums par Komisijas 21. un 
22. gada pārskatu par Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzību (2003. un 2004. gads), paskaidrojuma 17. lpp.
2 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0009.
3 Tā pati rezolūcija, 3. punkta e) apakšpunkta 5. ievilkums.
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noteiktākai un sistemātiskākai rīcībai; aicina Komisiju sniegt Parlamentam, kā jau 
vairākkārt pieprasīts, precīzus un pilnīgus datus par resursiem, kas dažādos 
ģenerāldirektorātos paredzēti ar pārkāpumiem saistīto lietu izskatīšanai un kas piešķirti 
EU Pilot projektam; atgādina Komisijai, ka Parlaments ir apņēmies atbalstīt Komisiju, 
palielinot budžeta apropriācijas nolūkā palielināt resursus; 

10. atgādina Padomes solījumu mudināt dalībvalstis sagatavot un publiskot tabulas, kuras 
atspoguļo saikni starp direktīvām un dalībvalstu transponēšanas pasākumiem; uzsver, ka 
šādas tabulas ir būtiski svarīgas, lai Komisija varētu efektīvi uzraudzīt īstenošanas 
pasākumus visās dalībvalstīs; 

11. norāda, ka dalībvalstu tiesām ir būtiska nozīme Eiropas Savienības tiesību aktu 
piemērošanā, un pilnībā atbalsta ES centienus palielināt un saskaņot tiesisku apmācību 
dalībvalstu tiesnešiem, tiesību jomas speciālistiem, ierēdņiem un valsts civildienesta 
ierēdņiem dalībvalstu  pārvaldes iestādēs;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, EK Tiesai, Eiropas 
Ombudam un dalībvalstu parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ziņojumā ir novērtēts tas, kā Komisija 2008. gadā pārrraudzīja Eiropas Savienības tiesību 
aktu piemērošanu. Tajā ietvertās analīzes galvenais objekts ir Komisijas EU Pilot
novērtējuma ziņojums, kurā Komisija iesaka novērtēt ES Pilot projektā sasniegtos rezultātus 
pēc 22 mēnešu darbības. Referente aplūko dažus galvenos jautājumus saistībā ar EU Pilot 
projekta darbību un pilsoņu lomu Savienības tiesību aktu ievērošanas nodrošināšanā uz vietas 
un lūdz Komisiju sniegt atbilstīgu informāciju, kas ļautu novērtēt pievienoto vērtību, ko EU 
Pilot piešķir jau pastāvošajai pārkāpumu procedūrai1. Referente arī ierosina aicināt Komisiju 
ieteikt „procesuālu kodeksu” saistībā ar pārkāpumu procedūru, ievērojot LESD 298. panta 
jauno juridisko pamatu, lai tādējādi stiprinātu pilsoņu tiesības un pārredzamību. 

                                               
1 Plašās apspriedes par Parlamenta bažām saistībā ar EU Pilot darbību ir izklāstītas Melanie Smith rakstā 
„Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline of the infringement process” („Izpilde, 
uzraudzība, pārbaudes, ārpakalpojumi; pārkāpumu procedūras noriets”), European Law Review (2008), 
33. sējuma 777. lpp.


