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Temats: Lūgumraksts Nr. 1158/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Antonio Bendata, par Eiropas Savienības īstenotu Eiropas Padomes Vietējo 
un reģionālo pašvaldību kongresa Ieteikumu Nr. 60/1999 par ievēlēto 
pārstāvju neaizskaramību 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Savienību pieņemt direktīvu, lai īstenotu Eiropas 
Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Ieteikumu Nr. 60/1999 par ievēlēto 
pārstāvju neaizskaramību. Saistībā ar šo jautājumu lūgumraksta iesniedzējs ierosina dažus 
grozījumus, kas attiecīgo dokumentu padarītu saistošu, tādējādi sniedzot iedzīvotājiem iespēju 
apstrīdēt vietējo pašvaldību rīcību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Līgums par Eiropas Savienības darbību un Līgums par Eiropas Savienību neparedz vispārējas 
pilnvaras Eiropas Savienības līmeņa tiesību aktu pieņemšanai par ievēlēto pārstāvju politisko 
neaizskaramību. Šīs likumdevēja pilnvaras ietilpst ES dalībvalstu kompetencē. Eiropas 
Savienība var pieņemt tiesību aktus tikai līgumos paredzēto pilnvaru ietvaros.

Attiecībā uz krimināltiesību normām Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību, pieņemot direktīvas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, 
var paredzēt minimālos noteikumus noziedzīgu darījumu un sankciju noteikšanai attiecībā uz 
īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, kas saistīta ar šādu nodarījumu būtību 
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vai ietekmi vai ar nepieciešamību tos novērst kopīgi. To noziedzīgo nodarījumu vidū, uz 
kuriem var attiecināt šādus noteikumus, ir arī korupcija.

Spēkā esošajā ES tiesiskajā regulējumā 1997. gada 26. maija Konvencijā par cīņu pret 
korupciju, kurā iesaistīti Eiropas kopienu ierēdņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu ierēdņi1, 
ir paredzēts noteikumu minimums par apsūdzību izvirzīšanu saistībā ar aktīvu vai pasīvu 
korupciju, kas attiecas gan uz ievēlētajiem, gan neievēlētajiem ES un dalībvalstu ierēdņiem.
Konvencijā ir definēti aktīvas un pasīvas korupcijas nodarījumi, par kuriem būtu jāizvirza 
apsūdzības valsts līmenī, un dalībvalstīm noteiktas saistības paredzēt iedarbīgus, samērīgus un 
preventīvus kriminālsodus (tostarp cietumsodu smagu pārkāpumu gadījumos), neskarot 
atbildīgo iestāžu tiesības piemērot disciplinārsodu. ES korupcijas novēršanas politika ir viena 
no Komisijas darba kārtības galvenajām prioritātēm. Pasākumi, kurus Komisija īsteno šajā 
jomā, atbilst pilnvarām, par kurām dalībvalstis vienojās Stokholmas programmā. Šajā nolūkā 
Komisija 2011. gada 6. jūnijā pieņēma tiesību aktu kopumu korupcijas novēršanas jomā, kura 
pamatā bija priekšnoteikums, ka korupciju nav iespējams apkarot individuāli un ka labāku 
rezultātu nodrošināšanai ES līmenī ir vajadzīga stingrākā politika. 

Šajā jaunākajā ES korupcijas novēršanas iniciatīvā tika piemērota divējāda pieeja: no vienas 
puses, izveidots ES pretkorupcijas ziņošanas mehānisms periodiskai dalībvalstu korupcijas 
apkarošanas darba novērtēšanai („ES pretkorupcijas ziņojums), kas ir pirmais šāda veida 
mehānisms ES, un, no otras puses, pievērsta pastiprināta uzmanība korupcijai vairākās ES 
iekšpolitikas un ārpolitikas jomās, kā arī nostiprināta sadarbība ar jau pastāvošajiem 
korupcijas apkarošanas uzraudzības mehānismiem.

Par ES pretkorupcijas ziņojumu būs atbildīga Komisija, un tas tiks publicēts reizi divos gados, 
sākot no 2013. gada. Tajā tiks norādītas gan pozitīvi, gan negatīvi vērtējamās prakses, kā arī 
ES vērojamās tendences un nepilnības. Ziņojums nebūs visaptverošs, un katrā novērtējumā 
tiks aplūkoti vairāki starpnozaru jautājumi, kas ir īpaši svarīgi ES līmenī, kā arī atsevišķi 
katrai dalībvalstij specifiski jautājumi, kuri tiks izcelti valstu analīzēs. Tiks ņemtas vērā 
esošās zināšanas, proti, korupcijas apkarošanas politiku novērtējumi, kas veikti, izmantojot 
jau ilgi pastāvošus pārraudzības instrumentus, piemēram, rīkus, ko izmanto Eiropas Padomē 
(tādus kā Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO)) un Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO), kā arī nesen ieviestu instrumentu — Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas (UNAC) pārskata mehānismu.

Lai gan Eiropas Komisija līgumos paredzēto pilnvaru ietvaros izskatīja arī likumdošanas 
risinājuma iespēju, tā tomēr secināja, ka pašlaik šāda risinājuma pieņemšana būtu pāragra. 
Turklāt vairums ar korupcijas novēršanas politiku saistīto bažu ir vairāk saistītas ar tiesību 
aktu īstenošanu, nevis tiesisko regulējumu. ES pretkorupcijas ziņojums īsā un vidējā termiņā 
varētu sniegt labāku atbalstu, lai pastiprinātu korupcijas novēršanas pasākumus un uzlabotu 
dalībvalstu savstarpējo uzticību. Pamatojoties uz pirmo ziņojumu secinājumiem, vēlāk varētu 
apsvērt turpmākus ES politikas pasākumus, tostarp ar likumdošanu saistītas darbības.

Lai gan pretkorupcijas ziņojumā sniegtie ieteikumi dalībvalstīm nav juridiski saistoši, visos 
turpmākajos ziņojumos tiks veikta to īstenoto pasākumu pārraudzība. Veicot regulārus 
novērtējumus un vēršot uzmanību uz neizpildītiem ieteikumiem, Komisija var papildus 
                                               
1 OV C 195, 25.6.1997., 2. lpp. Konvencija stājās spēkā 2005. gada 28. septembrī.
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stimulēt pret korupciju vērstu pasākumu veikšanu visā ES.

Vietējo un reģionālo ievēlēto pārstāvju neaizskaramība vispārējā korupcijas apkarošanas 
politikas satvarā patiesi ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas arī raisa īpašas grūtības saistībā ar 
kontroli un īstenošanu. ES pretkorupcijas ziņojumā būs iespējams aplūkot arī šādus 
jautājumus un sagatavot ieteikumus gadījumos, ja attiecībā uz vienu vai vairākām ES 
dalībvalstīm tiks konstatēta negatīvi vai pozitīvi vērtējamu prakšu īstenošana. Ziņojumā arī 
iespējams aplūkot to neizpildīto ieteikumu īstenošanas pasākumus, kas sniegti ar citu 
novērtēšanas mehānismu starpniecību, piemēram, GRECO, tostarp saistībā ar jautājumiem, 
kas attiecas uz politisko partiju un priekšvēlēšanu kampaņu finansēšanu.

2011. gada 6. jūnija paziņojumā par korupcijas apkarošanu ES1 cita starpā tika uzsvērts, ka 
viena no galvenajām jomām, kurām nākotnē ir jāpievērš uzmanība, ir saistīta ar politiskās 
korupcijas novēršanu un apkarošanu. Šajā nolūkā Komisija aicināja dalībvalstis, valstu 
parlamentus un Eiropas Parlamentu nodrošināt lielāku pārredzamību un efektīvu politisko 
partiju un citu interešu grupu pārraudzību. Kā norādīts paziņojumā, Komisija arī ir 
apņēmusies izpildīt savas saistības, nodrošinot Savienības vispārējo interešu aizsardzību, 
atbilstīgi līgumos un savā rīcības kodeksā noteiktajiem pienākumiem, kā arī ievērot pārējos 
atbilstošos noteikumus.

Secinājums

Ņemot vērā Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Līgumā par Eiropas Savienību 
noteiktās pilnvaras un to ierobežojumus, kā arī Eiropas Komisijas 2011. gada 6. jūnijā 
pieņemtajā tiesību aktu kopumā korupcijas novēršanas jomā paredzētos politikas mērķus, 
Komisija negatavojas ierosināt jaunus tiesību aktus, kas attiektos uz ievēlēto pārstāvju 
politisko neaizskaramību. Galvenais Eiropas Komisijas mērķis šajā politikas jomā pašlaik ir 
nodrošināt 2011. gada jūnijā pieņemto tiesību aktu kopuma korupcijas novēršanas jomā 
efektīvu īstenošanu, kā arī izstrādāt ES pretkorupcijas ziņojumu, kas pirmo reizi tiks publicēts 
2013. gadā un turpmāk — reizi divos gados.

Eiropas Komisija atzīst, ka lūgumraksta iesniedzēja izvirzītie jautājumi ir būtiski, un apsvērs 
šos aspektus pārraudzības procesā, kas tiks īstenots ar ES pretkorupcijas ziņošanas 
mehānisma starpniecību.

                                               
1 Komisijas 2011. gada 6. jūnija paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai „Korupcijas apkarošana Eiropas Savienībā” (COM(2011) 308, galīgā redakcija).


