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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, jo īpaši lietu C-350/121 un Atzinumu 
Nr. 2/132, kā arī Atzinumu Nr. 1/093,

A. tā kā ar Lisabonas līgumu ir paplašināta kopējās tirdzniecības politikas joma, iekļaujot 
tajā ārvalstu tiešos ieguldījumus, kā arī Parlamenta pilnvaras starptautisko tirdzniecības 
nolīgumu jomā, nostiprinot tā tiesības regulāri saņemt informāciju un tā lēmumu 
pieņemšanas kompetenci, jo, beidzoties sarunām, tagad ir vajadzīga Parlamenta 
piekrišana, tādējādi nodrošinot pilsoņiem tiešu pārstāvību starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumu pieņemšanas gadījumā;

B. tā kā Tiesas Atzinumā Nr. 2/3 ir paskaidrots, ka Savienības kompetence starptautisko 
attiecību jomā un tās tiesībspēja slēgt starptautiskus nolīgumus noteikti ietver iespēju 
pakļaut savu rīcību ar šiem nolīgumiem izveidotas vai izraudzītas tiesas nolēmumiem 
attiecībā uz nolīgumu noteikumu piemērošanu un interpretāciju; tā kā Tiesa tomēr arī ir 
precizējusi, ka starptautiskam nolīgumam var būt ietekme uz tās kompetenci tikai tad, ja 
ir ievēroti būtiskie nosacījumi attiecībā uz tās rakstura saglabāšanu, un tātad, ja ar to 
netiek apdraudēta Savienības tiesību sistēmas autonomija,

1. saistībā ar notiekošajām sarunām par TTIP sniedz Komisijai šādus ieteikumus:

d) attiecībā uz noteikumiem:

i) izvērtēt TTIP sekas, lai nodrošinātu politikas saskaņotību, proti, attiecībā uz dažādu ES 
ārējās darbības jomu savstarpēju atbilstību un to atbilstību citām politikas jomām;

ii) precizēt Regulatīvās sadarbības padomes lomu un pilnvaras un tās secinājumu juridisko 
kvalitāti, ņemot vērā to, ka regulatīvajā sadarbībā būtu jāņem vērā ES pašreizējo 
konstitucionālo un institucionālo sistēmu un Eiropas, dalībvalstu un vietējo iestāžu 
kompetenci izdot tiesību aktus atbilstoši savām politiskajām nostādnēm, jo īpaši 
sociālajā un vides jomē, un ka tās ieteikumu tiešā piemērošana attiecīgajām ES iestādēm 
nozīmētu Līgumos noteikto likumdošanas procedūru pārkāpumu un tādējādi apdraudētu 
demokrātisko procesu un Eiropas sabiedrības intereses;

iii) panākt, lai nekādā gadījumā netiktu vājinātas Eiropas tiesiskā regulējuma normas;

iv) tā kā TTIP ir iecerēts kā „elastīgs nolīgums”, kuram nākotnē varēs papildus pievienot 
nozaru pielikumus, panākt, lai šis mehānisms nodrošinātu parlamentārās uzraudzības 
iespējamību un Parlaments un ASV Kongress regulāri tiktu informēti un varētu rosināt, 

                                               
1 Lieta C-350/12 (Padome / Sophie In 't Veld).
2 Atzinums Nr. 2/13 (Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijai — nolīguma projekta atbilstība Līgumam par Eiropas Savienību  un LESD).
3 Atzinums Nr. 1/09 (Nolīguma projekts — vienota patentu tiesvedības sistēma — Eiropas un Kopienas Patentu 
tiesa — nolīguma projekta atbilstība Līgumiem).
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veidot un uzraudzīt TTIP paredzēto regulatīvo dialogu, respektējot parlamentu 
likumdošanas tiesības;

v) uzskata, ka ļoti augsta līmeņa aizsargpasākumi un normas, kas pastāv Eiropas Savienībā 
un par kuriem panākta vienošanās demokrātisku procesu rezultātā, ir liels sasniegums, 
no kura nedrīkst atteikties, un uzsver, ka ES un tās dalībvalstu tiesību normas, 
piemēram, attiecībā uz produktu drošumu, veselības un sociālo jomu, vidi, klimatu, 
pārtikas produktiem un dzīvnieku aizsardzību, kā arī patērētāju un datu aizsardzības 
tiesībām nekādā gadījumā nedrīkst vājināt;

vi) iebilst pret ISDS mehānisma iekļaušanu TTIP, ņemot vērā ES un ASV attīstīto tiesību 
sistēmu un to, ka starpvalstu strīdu izšķiršanas mehānisms un vēršanās attiecīgo valstu 
tiesās ir piemērotākie instrumenti ieguldījumu strīdu risināšanai;

vii) ņemot vērā to, ka ASV un ES jurisdikcijai nedraud politiska iejaukšanās tiesu darbā vai 
liegums ārvalstu ieguldītājiem vērsties tiesā, ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršana 
privātā šķīrējtiesā var apdraudēt tiesības pieņemt regulējumu Eiropas Savienības 
sabiedrības interesēs, kā arī dalībvalstu valsts, reģionālo un vietējo iestāžu tiesības, jo 
īpaši attiecībā uz sociālo un vides politiku, un tādējādi būtu pretrunā ES 
konstitucionālajai sistēmai;
ierosināt pastāvīgu risinājumu ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanai, lai profesionāli 

tiesneši atklātā tiesas sēdē un pārredzamā veidā skatītu varbūtējas lietas un būtu iespēja 
iesniegt vismaz vienu apelācijas sūdzību;

e) attiecībā uz pārredzamību, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu un sabiedrības 
informēšanu:

iii) tā kā zināma konfidencialitātes pakāpe ir vajadzīga un saprotama sarunās par 
tirdzniecības nolīgumu, kuram ir tik liela ekonomiska un politiska nozīme, turpināt 
pielikt arvien lielākas pūles, lai padarītu TTIP sarunas pārredzamākas un pieejamākas 
sabiedrībai, cita starpā nododot atklātībai visus ES sarunu dokumentu, kurus Komisija 
jau apspriež ar dalībvalstīm un Parlamentu, jo tieši Eiropas iestādēm priekšplānā ir 
jāizvirza pārredzamības veicināšana;

iv) nekavējoties un detalizēti informēt Parlamentu par visiem procedūras posmiem saskaņā 
ar Tiesas spriedumu lietā C-358/11; nodrošināt visiem EP deputātiem piekļuvi visiem 
ierobežotas pieejamības dokumentiem un iekļaut konsolidētos dokumentus to 
dokumentu sarakstā, ar ko var iepazīties EP deputāti;

v) īstenot Eiropas Ombuda 2015. gada 6. janvāra ieteikumus vēl vairāk sekmēt sarunu 
procesa leģimitāti un pārredzamību, proaktīvi un vispusīgi nodrošinot pilnīgu atbilstību 
noteikumiem par dokumentu pieejamību sabiedrībai visās ES oficiālajās valodās savā 
tīmekļa vietnē un panākot līdzsvarotu un pārredzamu dalībvalstu parlamentu līdzdalību;

vi) tādēļ aicina Komisiju atbalstīt un turpināt sarunas ar Padomi, lai atļautu grozīt 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi dokumentiem;

vii) pārbaudīt „jauktā” nolīguma juridiskās sekas; plaši iesaistīt dalībvalstu parlamentus 
debatēs par TTIP īpatnībām un regulāri tos informēt par sarunu gaitu, īpašu uzmanību 
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pievēršot sniegtajām atsauksmēm, jo īpaši tāpēc, ka tas visticamāk būs „jauktais 
nolīgums”, kas būs jāratificē dalībvalstu parlamentiem;

viii) nekavējoties izveidot obligātu pārredzamības reģistru, kas būs jāizmanto visām Eiropas 
iestādēm, lai gūtu pilnu priekšstatu par lobija darbību saistībā ar TTIP sarunām.
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