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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka noteikumu pieņemšana Eiropas Savienībā reizēm notiek arī nepietiekamā 
līmenī, proti, ar aktiem, ar kuriem attīsta un īsteno likumdošanas aktus, un ka ir 
nepieciešams nodrošināt pareizu Līguma īstenošanu, lai garantētu pietiekamu šo aktu 
demokrātiskās leģitimitātes līmeni;

2. uzsver, ka deleģētie un īstenošanas akti jāattiecina tikai uz tīri tehniskas un/vai 
administratīvas dabas jautājumiem: politiskās tēmas jārezervē demokrātiskai un 
pārredzamai koplēmuma procedūrai, kas pieejama Eiropas pilsoņiem;

3. atgādina, ka saskaņā ar Līguma 290. un 291. pantu deleģētie akti un īstenošanas akti kalpo 
dažādām vajadzībām un tādēļ tos nevar aizstāt citu ar citu; uzskata, ka deleģēto un 
īstenošanas aktu nošķiršana, kā arī visatbilstošākā pamataktā iekļaujamo noteikumu 
pareiza un visatbilstošākā izvēle ir svarīgs politisks jautājums, kas ir jārisina jau pašā šā 
darba sākumā, kad referenti un ēnu referenti gatavo normatīvos ziņojumus, saņemot 
palīdzību no komiteju sekretariātiem un citiem dienestiem, jo īpaši no Juridiskā dienesta;

4. mudina Komisiju ierosināt precīzu iestādēm kopīgu kritēriju kopumu deleģēto un 
īstenošanas aktu izmantojumam, tostarp pārbaudes mehānismiem, un balstoties uz 
vairākiem lēmumu pieņemšanas posmiem, kas nosaka šos aktus;

5. norāda uz arvien lielākajām problēmām, ar ko Parlaments saskaras sarunās ar Padomi, jo 
tā nevēlas apspriest iespēju izmantot deleģētos aktus un to, ka, lai gan iespēja iekļaut visus 
nepieciešamos elementus pamataktā un tikai pieļaut īstenošanas aktus varētu būt juridiski 
pamatota iespēja, dažos gadījumos, piemēram, nozarēs, kur tehnoloģijas vēl tikai tiek 
izstrādātas, šo iespēju būtu ārkārtīgi grūti piemērot, un daudzos gadījumos var izraisīt tādu 
tiesību aktu pieņemšanu, kuri neatbilst ES īstenotā labāka likumdošanas procesa 
principiem; tālab mudina Komisiju kā Līgumu sargātāju pildīt savas saistības atbilstoši 
Lisabonas līguma 290. un 291. pantam un pilnībā atbalstīt Parlamentu, aizsargājot tā 
pārbaudes tiesības sarunu gaitā ar Padomi; 

6. uzskata, ka, lai stiprinātu referentu pozīcijas likumdošanas sarunās, jānodrošina vairāk 
resursu nolūkā pieprasīt Juridiskās komitejas viedokli saskaņā ar Reglamenta 37.a pantu;

7. pauž bažas par šādiem pielāgošanas centieniem saistībā ar vērojamo Padomes naidīgumu 
pret deleģēto aktu izmantošanu, jo tādējādi Parlaments varētu zaudēt savas rūpīgas 
kontroles pilnvaras, ja regulatīvās kontroles procedūras (RKP) regulējumi svarīgos un ar 
piesardzību no politiska viedokļa izstrādājamos tiesību aktos kļūtu par īstenošanas aktiem, 
piemēram, tiesību aktos, kas saistīti ar drošību; tālab aicina Komisiju un Padomi 
nodrošināt atbilstību Līgumam un tā mērķiem un garantēt demokrātisko kontroli, īstenojot 
Parlamenta tiesības attiecībā uz deleģētajiem aktiem;

8. uzsver, ka daudzās normatīvajās jomās, piemēram, transportā, jautājumi, kas sākotnēji 
šķiet drīzāk tehniski, var būt saistīti ar politisku izvēli, kas radīs nopietnas sekas; tādēļ 
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uzsver, ka nolūkā nodrošināt demokrātisku likumību visā ES likumdošanas procesā 
Parlamentam ir nepieciešamas pietiekamas īpaša kompetence, lai tas varētu neatkarīgi 
īstenot rūpīgas kontroles pilnvaras. 

9. uzsver Parlamenta dalības nozīmi deleģēto aktu sagatavošanas posmā, ņemot vērā, ka 
Parlamenta rūpīgas pārbaudes tiesību īstenošana attiecībā uz deleģētiem aktiem pareiza 
veikšana bez attiecīgas to sagatavošanas posma pārraudzības un bez nepieciešamās 
kompetences, lai piekļūtu to saturam, var būt grūta, ievērojot laika un resursu 
ierobežojumus Komisijas līmenī veiktajai pārbaudei; 

10. aicina Komisiju garantēt, ka gan valstu, gan Parlamenta ekspertiem tiek nodrošināts 
vienāds informācijas un pārredzamības līmenis;

11. attiecībā uz leģislatīvā akta pielāgošanu Lisabonas līgumam uzstāj, ka regulējumiem, kas 
agrāk bija pakļauti regulatīvai kontroles procedūrai, jākļūst par deleģētiem aktiem, nevis 
par īstenošanas aktiem, ja vien tas nav īpaši pamatots.
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