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Temats: Lûgumraksts Nr. 0591/2011, ko iesniedza Francijas valstspiederîgais Alain 
Desmazières de Sechelles, par balsoðanai Apvienotâs Karalistes 
parlamenta apakðpalâtâ izvirzîto 2010.–2011. gada likumprojektu par 
Eiropas Savienîbu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Šā likumprojekta mērķis ir nostiprināt Apvienotās Karalistes procedūras attiecībā uz 
vienošanos par noteiktu ES lēmumu un līgumu grozījumu ratifikāciju. Likumprojekts 
sagatavots, ievērojot ES līgumu grozījumu apstiprināšanas jaunās metodes, un tajā aicināts 
šādu lēmumu pieņemšanā vairāk iesaistīt sabiedrību un/vai parlamentu. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka minētais likumprojekts nav saderīgs ar ES tiesību aktu burtu un garu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lûgumraksta iesniedzçjs uzskata, ka Apvienotâs Karalistes 2011. gada Eiropas Savienîbas 
akts, kuru nesen pieòçma abas Apvienotâs Karalistes parlamenta palâtas (stâjâs spçkâ 
2011. gada 19. jûlijâ pçc karaliskâs piekriðanas1), ir pretrunâ ES tiesîbu aktiem. Viòð saskata 
                                               
1 Skatīt saiti http://services.parliament.uk/bills/2010-11/europeanunion.html.
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neatbilstîbu Lîguma par Eiropas Savienîbu (LES) 4. panta 3. punkta un 48. panta 1.–6. punkta 
formulçjumam. Viòð uzskata, ka 2011. gada Eiropas Savienîbas akts apdraud ES tiesiskâ 
regulçjuma pastâvçðanu un ievçroðanu un apgrûtinâs vai pat padarîs nepiespçjamus jebkâdus 
turpmâkos Eiropas Savienîbas pielâgojumus, izmaiòas vai attîstîbu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija uzskata, ka ar Apvienotās Karalistes 2011. gada Eiropas aktu nav pārkāpts LES 
4. panta 3. punkts, kurā prasīts, lai dalībvalstis „atturas no jebkādiem pasākumiem, kuri varētu 
apdraudēt Savienības mērķu sasniegšanu”. Saskaņā LES 48. pantā norādīto parasto 
pārskatīšanas procedūru Līguma grozījumi „stājas spēkā, kad tos ratificējušas visas 
dalībvalstis saskaņā ar savām attiecīgajām konstitucionālajām prasībām”. Apvienotās 
Karalistes likumdevējs var izlemt, kā definēt šīs ratifikācijas prasības; tas var ietvert 
referendumu. Tāpat arī citām dalībvalstīm var būt līdzīgas iekšējās prasības par turpmāko 
Līguma grozījumu ratifikāciju.

Secinājums

Komisija uzskata, ka lūgumraksts ir nepamatots. 2011. gada Eiropas Savienības akts atbilst 
Eiropas Savienības tiesību aktiem.


