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Laipni lūdzam 
Eiropas Parlamentā!

Kopš 1979. gada miljoniem Eiropas iedzīvotāju reizi piecos gados ievēlē savus pār-
stāvjus Eiropas Parlamentā. Kas ir deputāti, ko viņi Strasbūrā un Briselē dara un kādas 
ir viņu pilnvaras? Šīs brošūras uzdevums ir atbildēt uz šiem jautājumiem, ņemot vērā 
to, cik liela ir Eiropas Parlamenta lēmumu ietekme uz Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi.

Eiropas Parlaments ir vienīgā starpvalstu parlamentārā asambleja pasaulē un vienīgā iestāde Ei-
ropas Savienībā, kuras deputātus ievēlē tiešās vēlēšanās. Tas pārstāv aptuveni 500 miljonus 27 Ei-
ropas Savienības dalībvalstu pilsoņu. Vēlēšanas rīko ik pēc pieciem gadiem, un 2009. gada jūnijā 
notikušās vēlēšanas sakrita ar Eiropas tiešo vispārējo vēlēšanu 30. gadadienu. Šajās vēlēšanās 
Parlamentā ievēlēja 736 deputātus, un viņi darbojas grupās, kas veidotas saskaņā ar politiskajiem 
uzskatiem, nevis valstisko piederību.

Ofi ciālā Eiropas Parlamenta mītne atrodas Strasbūrā, pie robežas starp Franciju un Vāciju, un šī 
pilsēta ir simbols Eiropas izlīgumam pēc diviem pasaules kariem. Saskaņā ar ES dalībvalstu lēmu-
mu katru gadu Strasbūrā notiek 12 Eiropas Parlamenta plenārsesijas. Deputāti piedalās arī parla-
mentāro komiteju sanāksmēs Briselē, kur var notikt arī papildu plenārsesijas. Debates notiek visās 
ES ofi ciālajās valodās, kas apliecina Eiropas Parlamenta atbalstu daudzveidīgai un multikulturālai 
Eiropas Savienībai… “vienoti daudzveidībā”!

Laipni lūdzam 
Eiropas Parlamentā!
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Arvien lielāka loma

Eiropas Parlamenta pilnvaras budžeta un ES likumu izstrādes jomā kopš 1979. gada ir vairākkārt 
paplašinātas ar Eiropas līgumiem. EP deputātu politiskā kontrole pār citām ES iestādēm un struk-
tūrām arī ir pastiprināta. 

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī ir paplašinājušās arī Eiropas Parla-
menta budžeta pilnvaras, un tagad tās attiecas uz visiem ES izdevumiem, tostarp arī uz kopējās 
lauksaimniecības politikas izdevumiem, par kuriem līdz šim izšķirošo lēmumu pieņēma Padome 
(tā pārstāv dalībvalstu valdības). 

Eiropas Parlamenta likumdevēja loma ir būtiski palielinājusies — tagad tam ir ar Padomi vienāds 
likumdošanas spēks gandrīz visās Eiropas Savienības kompetences jomās. Iepriekš deputāti pie-
ņēma likumus ar mērķi galvenokārt atvieglot personu pārvietošanos, kā arī preču, pakalpojumu 
un kapitāla apriti ES vai aizsargāt vidi un patērētājus. Tagad viņu piekrišana ir nepieciešama, lai 
pieņemtu lēmumus arī tādās jomās kā lauksaimniecība, zivsaimniecība, enerģētika, tūrisms, ārē-
jo robežu kontrole, policijas un tiesu iestāžu sadarbība, kā arī civilā aizsardzība.

ES Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirza valdības, pamatojoties uz Eiropas vēlēšanu 
rezultātiem. Pēc tam to ievēlē Eiropas Parlaments. Eiropas Parlaments balso, lai apstiprinātu Ko-
misiju kopumā, kā arī par Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
kurš ieņem Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu. Ja EP deputāti nobalso par priekšlikumu 
izteikt neuzticību, Komisijai var nākties atkāpties. 

Pilsoņi var iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu, lai paustu neapmierinātību attiecībā pret 
Eiropas tiesību piemērošanu. Deputāti ievēlē Eiropas ombudu, kura uzdevums ir izskatīt prasības, 
kas iesniegtas par Eiropas Savienības iestāžu vai struktūru administrācijas pieļautajām kļūdām. Ja 
deputāti uzskata, ka ir pārkāptas Eiropas tiesības, viņi var arī izveidot izmeklēšanas komiteju.

Eiropas Savienības Pamattiesību harta vienā dokumentā ietver civilās, politiskās, ekonomiskās 
un sociālās tiesības, kas līdz šim bija noteiktas ar dažādiem valstu, Eiropas un starptautiskajiem 
tiesību aktiem. Kopš stājies spēkā Lisabonas līgums, tā ir saistoša un deputāti atsaucas uz to, lai 
vērstos pret cilvēktiesību pārkāpumiem ES.

Parlaments var ietekmēt arī Eiropas Savienības ārpolitiku. Tagad deputātiem ir jāapstiprina visi 
starptautiskie līgumi un lēmumi par ES paplašināšanos. Eiropas Parlaments un Padome kopīgi 
lemj par tirdzniecības, attīstības sadarbības un humānās palīdzības politikas īstenošanu. Visbei-
dzot deputāti regulāri apspriež cilvēktiesības un sūta novērotājus uz vēlēšanām visā pasaulē, lai 
pārliecinātos, vai šīs vēlēšanas ir brīvas un godīgas. 
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■ Eiropas Parlaments 
strādā jūsu labā

Eiropas likumi attiecas uz mums visiem — jauniešiem, 
studentiem, strādājošajiem vai pensionāriem, lai gan 
reizēm mēs to pat nenojaušam. Veselīgāka pārtika šķīvī, 
brīva pārvietošanās un darbs visā Eiropas Savienībā vai 
vides aizsardzība — daudzās jomās EP deputātu loma ir 
izšķiroša. Eiropas likumu galvenais mērķis ir atvieglot pil-
soņu dzīvi Eiropas Savienībā un veicināt iespēju, tiesību 
un pienākumu vienlīdzību.

Eiropas Parlaments tāpat kā citi parlamenti apspriež likumus un 

tos pieņem. Sākotnēji EP deputāti sniedza savu atzinumu par 

Eiropas Komisijas likumdošanas priekšlikumiem, savukārt Pado-

mei, kas pārstāv dalībvalstu valdības, piederēja beidzamais vārds 

par pieņemtajiem likumiem.  

Gadu gaitā un mainoties līgumiem ir mainījusies arī šī kārtība — 

būtiski ir palielinājusies Eiropas Parlamenta loma un paplašinā-

jušās pilnvaras, un tas ir kļuvis par neapejamu partneri Eiropas 

Savienības likumdošanas jomā. Pašlaik vairumā gadījumu Eiro-

pas Parlamentam un Padomei ir jāvienojas par jebkuras Eiropas 

regulas vai direktīvas saturu, lai tā ieraudzītu dienasgaismu. 

Tādējādi, lai jebkuru no Eiropas likumiem varētu piemērot visās 

Eiropas Savienības dalībvalstīs, tas vispirms ir jāparaksta gan Ei-

ropas Parlamenta, gan Padomes priekšsēdētājam. 
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■ Mobilo tālruņu izmantošana ārzemēs — 
mazāki rēķini

2007. gadā stājās spēkā ES regula, ar ko nosaka tarifu gries-
tus un paredz pakāpeniski samazināt operatoru aprēķinātās 
papildu izmaksas par izejošajiem un ienākošajiem zvaniem 
kādā citā Eiropas Savienības valstī. Deputāti ir panākuši to, 
lai no 2011. gada viesabonēšanas maksa vairs nepārsniegtu 
EUR 0,35 minūtē par izejošo zvanu un EUR 0,11 minūtē par 
ienākošo zvanu (bez PVN). Turklāt kopš 2009. gada jūlija 
vienas viesabonēšanas tīklā nosūtītas īsziņas cena nedrīkst 
pārsniegt EUR 0,11. Arī uz elektronisko pastu un fotogrāfi ju 
sūtīšanu, kā arī uz piekļuvi internetam ar mobilā telefona vai 
portatīvā datora palīdzību attiecas dilstoši tarifu griesti, ko 
aprēķina, ņemot vērā pārsūtīto datu apjomu.

Eiropas Parlaments — pilntiesīgs likumdevējs

Lielākajai daļai Eiropas tiesību aktu piemēro koplēmuma proce-

dūru. To pirmām kārtām attiecina uz preču, pakalpojumu, kapi-

tāla brīvu apriti un personu brīvu pārvietošanos Eiropas iekšējā 

tirgū. Šo procedūru izmanto arī tādās jomās kā vides aizsardzība, 

patērētāju tiesības un transporta drošība, kā arī pētniecības at-

balsta programmas, izglītība un kultūra vai arī sabiedrības vese-

lības uzlabošana.  

Pēc beidzamās līgumu reformas koplēmuma procedūra ir kļu-

vusi par Eiropas Savienības “parasto likumdošanas procedūru”, 

saglabājoties vien dažiem izņēmumiem. Tāpēc to piemēro tajās 

politikas jomās, kuras parasti bija tikai Padomes kompetencē, 

piemēram, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, imigrācijā un poli-

cijas un tiesu iestāžu sadarbībā. Šo procedūru tagad izmanto arī 

tādās jomās, kurās Eiropas Parlamentam bija tikai veto tiesības 

(teksta pilnīga pieņemšana vai noraidīšana), piemēram, kohēzi-

jas un reģionālās attīstības politikā. To piemēro arī jaunajās ES 

kompetenču skaitā nonākušajās jomās, kuru vidū ir sports un 

jaunatne, civilā aizsardzība, smagi sabiedrības veselības apdrau-

dējumi, enerģētika, tūrisms vai kosmosa politika.6
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Eiropas Parlamenta likumdošanas darbības 
piemēri

Pēdējos gados ES deputāti ir sekmējuši diplomu un profesionā-

lās kvalifikācijas dokumentu savstarpēju atzīšanu dalībvalstīs — 

tagad strādāt savā profesijā kādā citā no ES dalībvalstīm ir vien-

kāršāk nekā jebkad agrāk. Deputāti ir piedalījušies arī stingrāku 

produktu drošības un marķēšanas standartu ieviešanā — liel-

veikalā tagad ir vieglāk orientēties no visas Eiropas nākušo pro-

duktu vidū. Tagad mēs, būdami labi informēti, varam izvēlēties, 

piemēram, vai pirkt pārtikas produktus, kas satur ĢMO, vai nē. 

Eiropas Parlaments arī ir pastiprinājis gaisa un dzelzceļa pasažie-

ru tiesības, neaizmirstot arī vecus cilvēkus un cilvēkus ar kustību 

traucējumiem, kas tagad var pieprasīt palīdzību. Kas gan vasaras 

mēnešos var būt labāks par atsvaidzinošu peldi jūrā vai ezerā? ES 

normas, kas, pateicoties Parlamenta darbībai, kļuvušas stingrā-

kas, garantē peldi tīrākos ūdeņos.

Deputāti ir piedalījušies arī vairāku tādu pasākumu pieņemša-

nā, kuru mērķis ir mazināt ekonomikas krīzes sekas, palielināt 

pārredzamību un uzlabot Eiropas finanšu sistēmas uzraudzību. 

Turklāt Parlaments ir piedalījies tādu noteikumu izstrādē, kas 

atvieglo un padara lētākus pārrobežu maksājumus, kā arī līdz 

EUR 100 000 ir palielinājis noguldījumu aizsardzību bankas ban-

krota gadījumā. 

Eiropas Savienības rīcībā tagad ir pirmais pasākumu kopums, ar 

ko ierobežot globālās sasilšanas sekas, samazinot siltumnīcefek-

ta gāzu emisiju no automašīnām, rūpniecības uzņēmumiem un 

spēkstacijām. Proti, Parlaments atbalsta mērķus par 20 % sama-

zināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, par 20 % uzlabot energoefek-

tivitāti un līdz 2020. gadam panākt, lai atjaunojamie enerģijas 

avoti nodrošinātu 20 % no kopējā enerģijas apjoma.  
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■ Deputāti jūsu rīcībā

Vai jūs esat tūrisma gids, nekustamā īpašuma aģents vai citu 
pakalpojumu sniedzējs? Pakalpojumu direktīva atvieglos 
jūsu iespējas strādāt ārzemēs. Sākumā asi apstrīdēta, tā droši 
vien netiktu pieņemta bez Eiropas Parlamenta panāktā kom-
promisa. Tieši EP deputāti prata atrast nepieciešamo līdzsvaru 
starp dažādām valstu interesēm, pakalpojumu sniedzēju un 
patērētāju tiesībām un darba ņēmēju un darba devēju vaja-
dzībām.
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Deputāti uzņemas iniciatīvu

Ja Eiropas Parlaments uzskata, ka kāds priekšlikums likumdo-

šanā ir nepilnīgs un to ir iespējams uzlabot, tas var arī noraidīt 

visu tekstu kopumā. Tā notika, piemēram, ar direktīvu par ostu 

pakalpojumu liberalizāciju un ar direktīvu par programmatūras 

patentiem.

Turklāt deputāti ir tiesīgi uzņemties politisku iniciatīvu un ierosi-

nāt, lai Komisija iesniedz kādu noteiktu likumdošanas priekšliku-

mu. Viņi regulāri aicina Komisiju un Padomi attīstīt kādu no pa-

stāvošajām politikas nozarēm vai uzsākt kādu jaunu. Piemēram, 

Parlaments aicināja Komisiju, balstoties uz precīziem ieteiku-

miem, iesniegt likumprojektu, lai reglamentētu un vienkāršotu 

pārrobežu mantojuma procedūras.

… un pilsoņi — arī

Pēc jaunā līguma stāšanās spēkā miljons Eiropas Savienības 

pilsoņu, kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var aicināt 

Eiropas Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu par tādiem 

jautājumiem, kas pēc viņu domām būtu jānosaka ES.

Vai vēlaties, lai jūsu viedokli ņemtu vērā?

Kā to apliecina iepriekš minētie piemēri, ES likumu primārais 
mērķis ir atvieglot Eiropas pilsoņu dzīvi un sekmēt viņu iespēju, 
tiesību un pienākumu vienlīdzību. Šie likumi ļauj arī veicināt pre-
ču un pakalpojumu tirdzniecību, uzņēmumiem visās dalībvalstīs 
izveidojot vienādus konkurences noteikumus. Ik pēc pieciem 
gadiem ievēlot deputātus, iedzīvotāji piedalās to likumu izstrā-
dē, kas pēc tam viņus skar tiešā veidā.



■ Ķīmisko vielu izmantošanas drošība

Dzīvē mēs nepārtraukti saskaramies ar dažādiem ķīmiskiem 
produktiem. Pat ja netiek apstrīdēta to lietderība, grūtāk ir 
pierādīt to nekaitīgumu veselībai un videi. Tāpēc Eiropas Sa-
vienība ir pieņēmusi regulu “REACH”, kuras mērķis ir izvērtēt 
tūkstošiem apritē esošu ķīmisku vielu, lai visbīstamākās no 
tām izņemtu no tirgus. Deputātu neatlaidības rezultātā uz-
svars ir likts uz jaunu, mazāk kaitīgu vielu izstrādi, maksimāli 
ierobežojot to izmēģināšanu ar dzīvniekiem.

Lasiet vairāk nodaļā “Kā darbojas Eiropas likumi?” 41. lpp.
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■ Pareiza Eiropas 
budžeta pārvaldība

Jaunas automaģistrāles, tīrākas pludmales, jaunu zāļu 
pētniecība, studijas ārzemēs… Mēs visi kaut kādā veidā 
izmantojam Eiropas Savienības finansētās darbības. Kurš 
lemj par programmām un pasākumiem, kas jāfinansē Ei-
ropas līmenī? To dara Eiropas Parlaments, ievērojot da-
lībvalstu valdību nostāju. Iepazīstieties ar dažiem piemē-
riem no to darbību klāsta, ko atbalsta jūsu deputāti.

Katru gadu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem, 

EP deputāti vairāku mēnešu garumā veic pārrunas ar Padomi 

(Padome pārstāv dalībvalstu valdības), lai vienotos par Eiropas 

Savienības ienākumiem un izdevumiem nākamajā gadā. Šādā 

veidā pieņemts budžets, kurā ievēroti vairākiem gadiem pare-

dzētie ierobežojumi, ir ļoti svarīgs, jo ar to nosaka tā atbalsta 

apmēru, ko Eiropas Savienība ir piešķīrusi katrai no darbības 

jomām, lai nodrošinātu solidaritāti, ilgtspējīgu ekonomisko iz-

augsmi un sociālo kohēziju. Ja Eiropas Parlaments uzskata, ka tā 

prioritātes nav pietiekami ņemtas vērā, viņš ir tiesīgs arī noraidīt 

budžetu un pieprasīt jaunu projektu. 

Ar beidzamo līgumu reformu ir paplašinātas Eiropas Parlamenta 

budžeta pilnvaras visu ES izdevumu sakarībā, ietverot arī tos iz-

devumus, kas ir saistīti ar kopējo lauksaimniecības politiku, kuras 

jomā Padomei līdz šim bija beidzamais vārds. Ikgadējā budžeta 

pieņemšanas procedūra ir vienkāršota.

11
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Kur nonāk Eiropas Savienības nauda?

“ES fi nanšu plāns 2007.–2013. gadam” — noapaļoti 2006. gada 

17. maija Iestāžu nolīguma skaitļi, 2004. gada cenas)

ES — globālo procesu 
dalībniece — ārējā 

darbība, attīstības 
politika, humānā 

palīdzība  
49 miljardi EUR (6 %)

Pilsoniskums, brīvība, drošība 
un tiesiskums — pilsoņu tiesību 
aizsardzība, personu brīva 
pārvietošanās, policijas un tiesu 
iestāžu sadarbība, terorisma 
apkarošana
11 miljardi EUR (1 %)

Dabas resursu 
saglabāšana un 

pārvaldība — 
lauksaimniecība, 

ilgtspējīga attīstība
un vide  

371 miljards EUR (43 %)

Citi izdevumi, tostarp 
administratīvie izdevumi 
51 miljards EUR (6 %)

Ilgtspējīga izaugsme — 
reģionālā ekonomiskā 
attīstība, izaugsmes 
veicināšanas pasākumi, 
konkurētspēja un 
nodarbinātība
382 miljardi EUR (44 %)



Ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšana…

Liela daļa ES naudas tiek izmantota ekonomiskās attīstības vei-

cināšanai un dažādu Eiropas reģionu atšķirību samazināšanai — 

automaģistrāļu vai dzelzceļu būvniecībai starp dalībvalstīm, 

mazo uzņēmumu atbalstam, pētniecības un tehnoloģisku jau-

ninājumu projektiem (piemēram, atjaunojamo enerģijas avotu 

attīstībai). 

Arī kopējai lauksaimniecības politikai tiek veltīta liela budžeta 

daļa. Bet Eiropas Parlaments palīdz palielināt citu jomu nozī-

mi — to vidū ir vides aizsardzība ar reģionālu dabas parku iz-

veidi, aizsargājamu sugu saglabāšana, ūdens resursu pārvaldība, 

klimata pārmaiņu apkarošana…

Daļa no budžeta ir nepieciešama arī, lai finansētu ekonomikas 

attīstību pasaulē un sniegtu humāno palīdzību valstīm, kas cie-

tušas dabas katastrofās vai piedzīvojušas krīzi.

...un pilsoņu intereses

Tādas epidēmijas kā AIDS un gripa izplatās pāri robežām, tāpēc 

kopēja cīņa pret tām ir efektīvāka. Eiropas Savienība, Parlamenta 

mudināta, kļūst aizvien aktīvāka sabiedrības veselības jomā — tā 

finansē daudzus jaunu zāļu izpētes projektus.

Pēdējo gadu laikā deputāti ir izmantojuši visas savas pilnvaras, 

lai paplašinātu Eiropas kultūras daudzveidību veicinošās prog-

rammas, kuru mērķis ir sekmēt mākslas darbu un kultūras preču 

apriti kino, mūzikas, glezniecības, fotogrāfijas un teātra jomā.
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Uzmanības centrā ir arī ekonomiskais stāvoklis. Parlaments 

2006. gadā apstiprināja Globalizācijas pielāgošanas fondu, kura 

gada budžets 500 miljonu eiro apmērā ir paredzēts, lai palīdzētu 

tiem darba ņēmējiem, kuri ir atlaisti no darba starptautiskā kon-

teksta izraisītas rūpniecības pārstrukturēšanas dēļ. Ekonomiskās 

krīzes laikā 2009. gadā deputāti apstiprināja šā fonda piemēro-

šanas jomas paplašināšanu un mīkstināja tā izmantošanas kri-

tērijus. 

Ieguldījums nākotnē

Eiropas Parlaments ir ietekmējis daudzgadu fi nanšu shēmu, kurā 

ir noteikti visu Eiropas politikas jomu maksimālo izdevumu ie-

robežojumi līdz 2013. gadam. Deputātiem nācās krietni pacīk-

stēties ar dalībvalstīm, lai iegūtu papildu fi nansējumu pilsoņu 

skatījumā nozīmīgu projektu īstenošanai. 

Eiropas Parlaments īpaši aizstāvēja jauniešu mobilitātes prog-

rammas, lai viņi varētu iegūt jaunas prasmes, tostarp valodu 

zināšanas, un iepazīties ar citām kultūrām. Kā vēl viens piemērs 

jāmin Parlamenta aizstāvētā programma Erasmus, kas katru 

gadu dod iespēju 180 000 studentu mācīties kādā ārzemju uni-

versitātē. Eiropas Parlamenta atbalstu saņēmusi arī programma 

Leonardo da Vinci, kas veicina profesionālo izglītību, sniedzot 

stažēšanās iespējas daudzos Eiropas uzņēmumos. Parlaments 

ļoti augstu vērtē pētniecību un jauninājumus.

Lisabonas līgumā noteikts, ka daudzgadu fi nanšu shēmu turp-

māk noteiks ar regulu (kas tiks pieņemta īpašā likumdošanas 

procedūrā) un tās apstiprināšanai ir nepieciešams Parlamenta 

apstiprinājums.   
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■ No kurienes nāk Eiropas Savienības nauda?

Eiropas Savienības budžetu finansē galvenokārt ar dalībvalstu 
iemaksām, kuras aprēķina atkarībā no nacionālās bagātības. 
To papildina arī ar daļu no visā ES iekasētā PVN no precēm 
un pakalpojumiem un ar muitas nodevām, kas samaksātas 
uz ES ārējām robežām par rūpniecības un lauksaimniecības 
produktiem no trešām valstīm. Tos sauc par ES pašas resur-
siem. Kā nākotnes modeli Eiropas Parlaments aizstāv jaunu 
finansēšanas sistēmu, kas, nepalielinot nodokļu slogu, radīs 
tiešu saikni starp Eiropas Savienību un Eiropas nodokļu mak-
sātājiem.  
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Stingra izdevumu kontrole

Eiropas Parlaments ar Eiropas Revīzijas palātas palīdzību pastā-

vīgi kontrolē, vai budžets tiek pārvaldīts efektīvi, un rūpējas par 

iespējamo krāpšanas gadījumu apkarošanu.

Katru gadu Eiropas Komisijai un citām ES iestādēm ir jāpierāda 

Revīzijas palātai, ka tās ir pareizi iztērējušas savā rīcībā esošo ES 

naudu — to sauc par budžeta izpildes apstiprināšanu. Komisijai 

ir jāņem vērā deputātu ieteikumi šajā sakarībā.  

■ Vai Eiropa izmaksā dārgi?

Tikai nedaudz vairāk par 1 % no ES bagātības vai aptuveni 
240 eiro no viena iedzīvotāja nonāk ES gada budžetā, kura ko-
pējais apmērs ir vairāk nekā simt divdesmit miljardi eiro gadā. 
Tas ir ļoti maz salīdzinājumā ar vietējos nodokļos samaksāta-
jām summām. Tomēr šī nauda dod iespēju fi nansēt daudzas 
politikas jomas pilsoņu interesēs. Eiropas Parlamenta darbība 
savukārt katram ES pilsonim izmaksā aptuveni 3 eiro gadā.

Lasiet vairāk “Kā pieņem ES gada budžetu?” 44. lpp.
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■ Brīvības un 
demokrātijas sargs

Eiropas Parlaments ir vienīgā vēlētā iestāde Eiropas Sa-
vienībā, kas ļoti nopietni uztver savu brīvības un demo-
krātijas sarga lomu gan Eiropā, gan pasaulē. Deputātu 
galvenā loma ir pārstāvēt pilsoņus ES līmenī un aizstāvēt 
viņu intereses Eiropas vadošo amatpersonu un Savienī-
bas iestāžu priekšā. 

Lisabonas līgumā ir noteikts, ka Eiropas Savienība ir balstīta uz tā-

dām vērtībām kā cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, kā 

arī cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību ievērošana. Šīs vērtības 

dalībvalstīm ir kopīgas “sabiedrībā, kur valda plurālisms, toleran-

ce, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda 

sieviešu un vīriešu līdztiesība”. Turklāt Eiropas Savienības “mērķis ir 

veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un savu tautu labklājību”.

Konvents, kura sastāvā bija Eiropas un valstu deputāti, 2000. gadā 

izstrādāja Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kuras tekstā ir ie-

kļautas tās civilās, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kas 

līdz šim bija noteiktas dažādos Eiropas un starptautiskajos tiesību 

aktos. Kopš jaunākā līguma spēkā stāšanās 2009. gada 1. decem-

brī šī harta, ievērojot Eiropas Parlamenta prasību, ir kļuvusi juridiski 

saistoša. Tomēr trīs dalībvalstīm — Apvienotajai Karalistei, Čehijai 

un Polijai — ir noteiktas atkāpes.

EP deputāti politiskās darbības centrā liek cilvēka cieņu, un viņi 

citē šo hartu ikreiz, kad ir nepieciešams Eiropas Savienībā vērsties 

pret skaidriem cilvēktiesību pārkāpumiem.  



Eiropas Parlaments ļoti augstu vērtē tolerances principu un aktīvi 

apkaro jebkāda veida  diskrimināciju neatkarīgi no tā, vai tā attie-

cas uz dzimumu, rasi, etnisko vai sociālo izcelsmi, valodu, reliģiju, 

politiskajiem uzskatiem, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientā-

ciju. Tādējādi tas vēršas pret rasismu un ksenofobiju un neatlaidīgi 

atgādina, ka ir jāievēro Eiropas normas vīriešu un sieviešu iespēju 

vienlīdzības jomā. EP deputāti izmanto visas pilnvaras, lai panāktu 

to personu tiesību ievērošanu, kam ir invaliditāte, un rūpējas par 

bērnu tiesību aizsardzību.

■ Visu veidu pret sievietēm vērstas vardarbības 
apkarošana

Ļoti bieži Eiropas Parlamenta iniciatīva ir pamatā darbam, 
kura mērķis ir apkarot jebkādu pret sievietēm vērstu vardar-
bību, cīnīties pret cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas 
nolūkā un novērst sieviešu nabadzību. Tas dara visu iespēja-
mo, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, un ir piedalījies Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūta izveidē, kura uzdevums būs 
panākt jaunus sasniegumus šajā jomā. Šā institūta mītne at-
rodas Viļņā, Lietuvā. Ar plenārsēdē pieņemtām rezolūcijām 
Eiropas Parlaments neatlaidīgi mudina valdības un ES iestā-
des uzlabot sieviešu stāvokli.

Brīvības aizsardzība jebkuros apstākļos

Terora akti, kas 2001. gada septembrī notika ASV, 2004. gada mar-

tā — Madridē un 2005. gada jūlijā — Londonā, lika dalībvalstīm 

pastiprināt sadarbību terorisma apkarošanas nolūkā. Eiropas Par-

laments atbalsta policijas un tiesu iestāžu darba koordināciju, jo 

tikai ar tās palīdzību ir iespējams efektīvi vērsties pret šiem pārro-

bežu apdraudējumiem — taču tas neatbalsta tādu pilnīgas drošī-

bas politiku, kas tiktu īstenota uz pilsoņu tiesību rēķina.
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Deputāti uzskata, ka terorisma apkarošanai ir jānotiek, ievērojot 

personas brīvību, lai nerastos apdraudējums Eiropas demokrātijas 

pamatā esošajām vērtībām. Šo uzskatu viņi pastāvīgi pauž, izska-

tot nolīgumus ar ASV par gaisa pasažieru personiskās informāci-

jas nodošanu, telefonsarunu datu saglabāšanu, ko veic operatori, 

vai bankas datu apmaiņu. Paralēli viņi atbalstīja nepieciešamību 

pārskatīt direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, lai 

tajā ietvertu arī terorisma finansēšanu. Likumus šajā jomā tagad 

kopīgi pieņem Parlaments un Padome, izmantojot koplēmuma 

procedūru.

Eiropas Parlamentam bija nozīmīga loma arī jaunās Pamattiesību 

aģentūras izveidē, kura atrodas Vīnē un kuras uzdevums ir uzrau-

dzīt šo tiesību piemērošanu dalībvalstīs. Tam ir arī ciešas saites ar 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kura mītne ir Briselē, bet 

uzdevums — uzraudzīt personas datu aizsardzību un privātās dzī-

ves neaizskaramību visā Eiropas Savienībā.

Atbildes uz pilsoņu lūgumrakstiem

Gan Eiropas Savienības pilsoņiem, gan dalībvalstu iedzīvotājiem 

ir tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam par kādu 

no ES darbības jautājumiem, kas viņu skar tieši. 

Daudzi lūgumraksti atklāj konkrētas Eiropas direktīvu piemē-

rošanas problēmas valsts līmenī, īpaši vides, sociālās drošības, 

diplomu un kompetenču atzīšanas jomā un dažos ES vienotā 

tirgus darbības aspektos. Eiropas Parlaments veicina šo problē-

mu atrisināšanu.

Lūgumrakstu nosūtīšanas adresi skatīt 56. lpp.
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■ Silikona protēzes — stingrāki likumi pēc 
lūgumrakstu saņemšanas 

Divos Eiropas Parlamentam 1998. gadā iesniegtos lūgum-
rakstos bija aprakstīta krūšu implantu negatīvā ietekme uz 
cilvēku veselību ar aicinājumu tos nekavējoties aizliegt. Pēc 
šo lūgumrakstu saņemšanas notikušās debates un sagatavo-
tās parlamentārās rezolūcijas, kā arī deputātu pasūtītais pē-
tījums mudināja Eiropas Komisiju precizēt un pilnveidot pa-
cientu informācijas noteikumus, pārraudzību un uzraudzību. 
Savukārt 2003. gadā ar direktīvu tika pastiprināta kvalitātes 
un drošības kontrole, kas nepieciešama pirms krūšu implantu 
laišanas Eiropas tirgū.

Uzraudzīt Eiropas Komisiju

Neviens nevar kļūt par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju bez Eiro-
pas Parlamenta piekrišanas. Kandidātu izvirza valstu un valdību va-
dītāji, pamatojoties uz Eiropas vēlēšanu rezultātiem, bet pēc tam 
viņu ievēlē deputāti. Arī Eiropas komisāru kandidātus izvirza val-
dības, taču viņiem ir jāpiedalās deputātu rīkotā uzklausīšanā, kuras 
mērķis ir pārbaudīt, vai viņi ir pietiekami kompetenti. Tas attiecas 
arī uz ES augsto pārstāvi ārlietās, kurš ieņem Komisijas priekšsēdē-
tāja vietnieka amatu.

EP deputāti ar uzticības balsojumu apstiprina Komisiju kopumā. 
Viņi var arī likt tai atkāpties pēc neuzticības balsojuma. Tomēr ne-
uzticības izteikšana tiek uzskatīta par “galēju iespēju”, un tā nekad 
nav piemērota. Jacques Santer vadītā Komisija atkāpās 1999. gadā, 
jo bija paredzams neuzticības balsojums.

Eiropas Parlaments uzmanīgi seko līdzi Komisijas darbībai, rūpīgi 
izskatot gan ziņojumos par dažādām politikas ietvertos noteiku-
mus, gan tiesību aktus un Eiropas Savienības budžetu. Eiropas 
komisāriem regulāri ir jātiekas ar deputātiem komiteju sēdēs vai 
sesijās, lai aizstāvētu savas politikas nostādnes, skaidrotu paredzē-
tos pasākumus un atbildētu uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. 
Katru sesiju Komisijas priekšsēdētājam ir jāpiedalās jautājumu lai-
kā, kurā deputāti viņam uzdod jautājumus par dažādām aktuālām 
tēmām.  
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■ Un eiro?

Deputāti uzrauga Savienības vienotās valūtas eiro pārvaldī-
bu, uzaicinot Eiropas Centrālās bankas (ECB) priekšsēdētāju 
izskaidrot savu politiku Parlamenta Ekonomikas un monetā-
rajai komitejai. ECB priekšsēdētāju un citus šīs bankas valdes 
locekļus var iecelt tikai pēc apspriešanās ar Parlamentu. Sa-
skaņā ar Lisabonas līgumu Parlaments kopā ar Padomi tagad 
var pieņemt lēmumus par pasākumiem, kas saistīti ar eiro 
izmantošanu.

Padomes darba pārraudzība

Sākot katru “Eiropas samitu” (jeb Eiropadomi), kura laikā dalībvalstu 
vadītāji pieņem vispārējās politikas nostādnes, Eiropas Parlamen-
ta priekšsēdētājs izklāsta stratēģiskos ieteikumus. Eiropadomes 
priekšsēdētājs un Savienības augstais pārstāvis ārlietās (ar Lisabo-
nas līgumu jaunieviestie amati) regulāri tiekas ar deputātiem un 
informē par savu darbu.  

Padomes prezidentūra, kuru pēc kārtas vada valstu ministri, re-
gulāri tiekas ar Eiropas Parlamenta politisko grupu priekšsēdētā-
jiem un ierodas plenārsēdē, lai iepazīstinātu ar savu programmu, 
pastāstītu par rezultātiem un tos apspriestu ar deputātiem. Bieži 
prezidentūra piedalās arī parlamentāro komiteju sanāksmēs. 

Deputāti var, uzstājoties plenārsēdē vai iesniedzot rakstveidā, uz-
dot jautājumus ES Padomes prezidentvalsts pārstāvjiem par jeb-
kuru tēmu, piemēram, par nepieciešamību veikt pasākumus, lai 

novērstu cilvēktiesību, demokrātijas vai tiesiskuma pārkāpumus.
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■ Eiropas ombuds

Parlaments ievēlē Eiropas ombudu, kura uzdevums ir izskatīt 
Savienības iestāžu administratīvās kļūmes, par kurām saņem-
tas sūdzības no pilsoņiem un uzņēmumiem, lai panāktu dom-
starpību atrisinājumu. EP deputāti nosaka arī regulējumu, kurš 
attiecas uz ombuda statusu un vispārējos viņa darbības notei-
kumus. Viņš strādā Eiropas Parlamenta telpās.

Cieša sadarbība ar valstu parlamentiem

Eiropas Parlaments piedalās arī ciešas saiknes izveidē ar Eiropas 
Savienības valstu parlamentiem un šīs saiknes uzturēšanā. Parla-
mentārās sadarbības galvenais mērķis ir uzsvērt Eiropas līmenī 
pieņemto lēmumu demokrātisko lomu un atbildību. Tā nodroši-
na lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību un atklātību. 

Ar līgumu reformām valstu parlamenti tiek vēl vairāk iesaistī-
ti institucionālajā procesā, īpaši likumdošanas līmenī. Tie kļūst 
par pilntiesīgiem Eiropas likumu pieņemšanas dalībniekiem, 
un viens no to svarīgākajiem uzdevumiem ir pārbaudīt, vai tiek 
ievērots subsidiaritātes princips. Saskaņā ar šo principu Eiropas 
Savienība iesaistās tikai tad, ja plānotā pasākuma mērķus nav 
iespējams pietiekami labi īstenot valsts vai vietējā līmenī. Ja 
pietiekams skaits valstu parlamentu izsaka pretenzijas par kāda 
likumdošanas priekšlikuma atbilstību šim principam, tas ir jāpār-
skata un Eiropas iestādēm ir jāpamato potenciālais lēmums par 
procedūras turpināšanu. 

Valstu parlamenti aktīvi veicina veiksmīgu Eiropas Savienības 
darbību, arī piedaloties līgumu pārskatīšanas procedūrās un bū-
dami informēti par pieteikumiem par pievienošanos ES.
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■ Eiropas Parlaments  
un ES paplašināšanās

Eiropas Savienība nevar uzņemt jaunas dalībvalstis bez 
Eiropas Parlamenta piekrišanas. Deputāti īpaši pārbau-
da, vai pievienošanās kandidātvalstis ievēro Līgumos no-
teiktos politiskos un ekonomiskos kritērijus, lielu vērību 
pievēršot cilvēktiesībām.  

Jebkura Eiropas valsts, kas ievēro ES vērtības un apņemas tās 
atbalstīt, var izteikt vēlmi kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. 
Pieteikums ir jāiesniedz Padomei, kas pēc apspriešanās ar Komi-
siju un apstiprinājuma saņemšanas no Eiropas Parlamenta pauž 
savu viedokli. 

Sarunas ar kandidātvalstīm un pievienošanās termiņi ir atkarīgi no 
Padomes un Komisijas, savukārt Parlamenta deputātiem ir rūpīgi 
jāseko līdzi procedūras gaitai līdz pat pievienošanās dienai, lai pār-
liecinātos, vai ir izpildīti visi Līgumā paredzētie nosacījumi. 

Visām valstīm, kas iesniedz pieteikumu par pievienošanos Ei-
ropas Savienībai, ir jāievēro Kopenhāgenas kritēriji, kas tā ir no-
saukti par godu pilsētai, kurā 1993. gadā valstu un valdību vadī-
tāji vienojās par pievienošanās nosacījumiem (šie kritēriji laika 
gaitā ir kļuvuši stingrāki).  

Konkrētāk, lai kļūtu par ES locekli, kandidātvalstij ir jāizpilda trīs 
sekojošie kritēriji: 
— politiskais kritērijs — to iestāžu stabilitāte, kas garantē demo-

krātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības, cieņu pret minoritātēm un 
to aizsardzību;

— ekonomiskais kritērijs — pastāv darboties spējīga tirgus eko-
nomika, kas spēj konkurēt Eiropas Savienības tirgū un izturēt 
tā konkurences spiedienu Savienības iekšienē;
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— acquis communautaire ievērošanas kritērijs — valsts spēj 
uzņemties pievienošanās radītās saistības un tostarp atbalsta 
politiskās, ekonomiskās un monetārās savienības mērķus. 

Eiropas Parlamentam turklāt ir jāņem vērā kandidātvalstu sagatavo-
tības līmenis un Eiropas Savienības absorbcijas spēja. Pēdējos gados 
EP deputāti par to ir sprieduši vairākkārt. Tādējādi viņi ir devuši po-
zitīvu signālu sarunu uzsākšanai ar Horvātiju, Turciju un atbalstījuši 
bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas kandidatūru.  

■ Eiropas Savienības paplašināšanās no 6 līdz 27 
dalībvalstīm

1957. gada 
marts

Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, 
Nīderlande un Rietumvācija

1973. gada 
janvāris

Dānija, Īrija un Apvienotā Karaliste 

1981. gada 
janvāris

Grieķija

1986. gada 
janvāris

Spānija un Portugāle

1990. gada 
novembris

Vācijas apvienošanās, bijušās 
Austrumvācijas iekļaušanās

1995. gada 
janvāris

Austrija, Somija un Zviedrija

2004. gada 
maijs

Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, 
Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un 
Slovākija

2007. gada 
janvāris

Bulgārija un Rumānija

Brīvprātīga izstāšanās no Eiropas Savienības

Ar Lisabonas līgumu tagad dalībvalstij ir atļauts, ja tā vēlas, izstāties 

no Eiropas Savienības. Izstāšanās kārtība būs jānosaka ar dalībvalstu 

valdību līgumu, kas iepriekš būs jāapstiprina Eiropas Parlamentam. 

Tomēr šī valsts saglabās iespēju atkal kļūt par Eiropas Savienības da-

lībvalsti, tikai tai būs atkārtoti jāveic pievienošanās procedūra. 



■ Eiropas Parlaments 
pasaulē

Eiropas Parlamenta piekrišana ir nepieciešama, lai no-
slēgtu lielāko daļu starptautisko līgumu ar Eiropas Savie-
nību. Deputāti arvien spēcīgāk ietekmē Eiropas ārpoliti-
ku un uztur ciešus sakarus ar likumdevējiem visā pasaulē. 
Turklāt Eiropas Parlamenta sēžu zāle arī ir nozīmīga starp-
tautiska līmeņa līderu un citu personību debašu vieta. 

Attiecībās ar pārējo pasauli Eiropas Savienība pauž atbalstu sa-

vām vērtībām un interesēm un veicina savu pilsoņu aizsardzību. 

Tā strādā miera, drošības, planētas ilgtspējīgas attīstības, tautu 

solidaritātes, brīvas un taisnīgas tirdzniecības, nabadzības iz-

skaušanas un cilvēktiesību aizsardzības, kā arī starptautisko tie-

sību stingras ievērošanas un attīstības labā.

25
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Starptautiskie nolīgumi — 
tikai ar Eiropas Parlamenta piekrišanu

Deputātu piekrišana ir vajadzīga, lai noslēgtu lielāko daļu starp-

tautisko nolīgumu, kuros viena līgumslēdzēja puse ir ES. Lai aiz-

sargātu cilvēktiesības, Parlaments tādējādi ir noraidījis daudzus 

fi nanšu protokolus ar trešām valstīm. 

Turklāt Komisijai ir jāinformē Eiropas Parlaments par to, kā noris 

daudzpusējās tirdzniecības sarunas Pasaules Tirdzniecības orga-

nizācijā vai divpusējās sarunas ar trešām valstīm. Šo sarunu laikā 

EP deputāti pauž ieteikumus un aktīvi piedalās rezultātu apstip-

rināšanā. Saskaņā ar Lisabonas līgumu tagad Eiropas Parlaments 

kopā ar Padomi pieņem tiesību aktus par kopējās tirdzniecības 

politikas īstenošanu.

Lielāka loma attīstības un 
humānās palīdzības politikā

Pasākumus, kas nepieciešami, lai īstenotu jaunattīstības valstīm 

paredzēto politiku un ekonomisko, fi nanšu un tehnisko sadarbī-

bu ar citām trešām valstīm tagad nosaka Eiropas Parlaments un 

Padome ar koplēmuma procedūru. Galvenie mērķi ir nabadzības 

apkarošana un labas pārvaldības, demokrātijas un cilvēktiesību 

veicināšana. 

Deputāti ir ieguvuši likumdevēju lomu Eiropas Savienības hu-

mānās palīdzības jomā, kuras mērķis ir sniegt atbalstu, palīdzību 

un aizsardzību dabas vai cilvēku rīcības izraisītu katastrofu upu-

riem trešās valstīs.  
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■ Eiropas Brīvprātīgā humānās  
palīdzības korpusa izveide

Eiropas Parlamentam ir jānosaka jaunā Eiropas Brīvprātīgo 
humānās palīdzības korpusa darbības kārtība, kas kļūs par 
pamatu Eiropas jauniešu kopējam ieguldījumam Eiropas Sa-
vienības pasākumos humānās palīdzības jomā.

Deputātu uzraudzītā ES ārpolitika

Padome konsultē Parlamentu par svarīgiem lēmumiem ār-

politikas jomā. Deputāti var šai politikai nepiekrist un iesniegt 

ieteikumus. Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības 

politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieks regulāri 

tiek aicināts uz plenārsēdēm, lai sniegtu pārskatu par ES darbību 

pasaulē. 

Eiropas Parlamentam ir pilnīgas pārbaudes tiesības arī jaunā, 

ar Lisabonas līgumu izveidotā Eiropas Ārējās darbības dienesta 

sakarībā. Šā diplomātiskā dienesta uzdevums ir nodrošināt Eiro-

pas Savienības ārpolitikas konsekvenci politiskā, ekonomiskā un 

militārā līmenī. 

Parlaments nepārtraukti strādā, veidojot politiskos, ekonomiskos 

un kultūras sakarus ar citu pasaules valstu parlamentiem. Tādēļ 

deputāti piedalās Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstu un 

ES (ĀKK un ES) Apvienotajā parlamentārajā asamblejā, Eiropas 

un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārajā asamblejā (EMPA), 

kurā ir arī Palestīniešu pašpārvaldes un Izraēlas pārstāvji, Eiropas 

un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā (Eurolat) un Austru-

meiropas kaimiņattiecību parlamentārajā asamblejā (Euronest).  



Parlamentā viesojas līderi no visas pasaules

Eiropas Parlaments regulāri ielūdz valstu vadītājus, premjer-

ministrus un citas svarīgas personas no visas pasaules uzrunāt 

deputātus plenārsēdēs. Beidzamo desmit gadu laikā uzņemto 

viesu vidū ir bijušas tādas personības kā Jordānijas karalis Ab-

dullahs II, Palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abass, 

Ukrainas prezidents Viktors Juščenko, Libērijas prezidente Elle-

na Džonsone Sērlīfa, Bolīvijas prezidents Evo Moraless, Filipīnu 

prezidente Glorija Makapagala-Arojo, Gruzijas prezidents Mihails 

Saakašvilli un Izraēlas premjerministrs Ichaks Rabīns. 
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■ Pirmām kārtām 
cilvēktiesības

Gan Eiropā, gan pasaulē Eiropas Parlaments aizstāv cil-
vēktiesības, brīvību un demokrātiju. Rūpējoties par vēlē-
šanu pareizu norisi, tas nosūta novērotājus uz dažādām 
planētas vietām. Deputāti uzrauga, lai ekonomikas un 
tirdzniecības nolīgumos, ko ES paraksta ar trešām val-
stīm, būtu ievērotas cilvēktiesības, un katru gadu tiek 
piešķirta Saharova balva cilvēkiem, kuri cīnās par domas 
brīvību.

Eiropas Parlaments rūpējas par to, lai cilvēktiesības būtu Eiropas 

uzmanības centrā. Tas ir iniciators tādās jomās kā spīdzināšanas 

novēršana, minoritāšu aizsardzība, konfliktu novēršana, sieviešu 

un bērnu tiesību veicināšana un cilvēktiesību aizstāvju aizsardzī-

ba. 

Turklāt Eiropas Parlaments aktīvi atbalsta tādu starptautisko tie-

su izveidi un darbu kā Starptautiskā Krimināltiesa vai tiesas, kas ir 

izveidotas ar nolūku, lai tiesātu bijušās Dienvidslāvijas un Ruan-

das kara noziedzniekus.

29



Cilvēktiesību pārkāpumu nosodījums

Katrā plenārsēdē Strasbūrā EP deputāti analizē kritisko stāvokli 

cilvēktiesību ievērošanas jomā dažādos pasaules reģionos. Parla-

ments regulāri pieņem rezolūcijas, kurās aicina Eiropas iestādes 

vai valdības nekavējoties rīkoties, lai pārtrauktu pamattiesību 

pārkāpumus. 

Katru gadu Eiropas Parlaments publicē gada ziņojumu par cil-

vēktiesību stāvokli pasaulē un, paužot nosodījumu, patur ES 

un pasaules uzmanības lokā vissmagākos pārkāpumus. Savos 

ziņojumos, piemēram, tas nosodīja genocīdu Darfūrā, brīvības 

pārkāpumus Ķīnā un Čečenijā izdarītos noziegumus.

■ Eiropas Parlaments stingri 
vēršas pret nāvessodu

Eiropas Parlaments pilnībā noraida sodīšanu ar nāvi, neatka-
rīgi no gadījuma un apstākļiem. Deputāti vairākkārt ir aicinā-
juši noteikt vispasaules bezierunu moratoriju nāvessodam un 
to nostiprināt ar ANO rezolūciju. Eiropas Parlaments vēlas ar 
šo pasākumu apliecināt dzīvības un cilvēka cieņas universālo 
vērtību.
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Demokrātisku vēlēšanu nodrošināšana

Eiropas Parlamenta delegācijas regulāri tiek nosūtītas vēlēšanu 

novērošanas misijās uz trešām valstīm. Tās seko līdzi balsošanas 

norisei kopumā un informē pārvaldes iestādes un starptautisko 

sabiedrību par iespējamiem pilsoņu tiesību pārkāpumiem. EP 

deputāti piedalījās, piemēram, vēlēšanu novērošanas misijās Li-

bērijā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, palestīniešu teritorijās 

un Ukrainā.

Nodrošināt vietu cilvēktiesībām  
starptautiskos nolīgumos

Eiropas Parlamentam ir tiesības noraidīt svarīgu nolīgumu no-

slēgšanu ar trešām valstīm, ja tas konstatē cilvēktiesību un de-

mokrātijas principu pārkāpumus. Tas prasa arī stingri ievērot 

cilvēktiesību klauzulas, kas sistemātiski tiek iekļautas visu veidu 

nolīgumos un kurās ir paredzēta nolīgumu laušana smagu pār-

kāpumu gadījumos. 
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www.europarl.europa.eu/sakharov

OĻEGS ORLOVS
SERGEJS KOVAĻEVS

LUDMILA ALEKSEJEVA
organizācijas „MEMORIĀLS” un visu pārējo 

cilvēktiesību aizstāvju vārdā Krievijā

LV

Patvēruma politika un cilvēku tirdzniecības 
apkarošana

Lisabonas līgumā Eiropas Savienībai ir adresēts aicinājums attīs-

tīt kopējo patvēruma politiku tā, lai visiem politiskajiem bēgļiem 

tiktu piešķirts piemērots statuss, lai tiktu izveidotas vienotas pro-

cedūras aizsardzības piešķiršanai un atcelšanai, kā arī noteikumi 

par statusa pieprasītāju uzņemšanas noteikumiem.

Viens no Eiropas Savienības kopējās imigrācijas politikas mērķiem 

ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederī-

gajiem, kas likumīgi uzturas ES dalībvalstīs. Uz šāda pamata Eiro-

pas Parlaments tagad ir iesaistīts cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu, 

tirdzniecības apkarošanas pasākumu pieņemšanā.

Saharova balva par domas brīvību

Saharova balva par domas brīvību, kurai piešķirts krievu zināt-

nieka un disidenta Andreja Saharova vārds, ir paredzēta, lai ap-

balvotu tos cilvēkus vai organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības, 

demokrātiju, domas brīvību un cīnās pret neiecietību un apspie-

šanu visur pasaulē. 

To izveidoja 1988. gadā, un Eiropas Parlaments to piešķir katru 

gadu svinīgā sēdē Strasbūrā. Ja ir iespējams saskaņot ar Par-

lamenta darba grafi ku, šo balvu pasniedz pēc iespējas tuvāk 

10. decembrim, jo šajā dienā 1948. gadā tika parakstīta ANO Vis-

pārējā cilvēktiesību deklarācija. 

Šīs balvas laureātu vidū ir Nelson Mandela (Dienvidāfrikas Re-

publika), Aleksandr Dubček (Čehoslovākija), Las Madres de la 

Plaza de Mayo (“Maija laukuma mātes” — Argentīna), Aung San 

Suu Kyi (Birma), Ibrahim Rugova, kā arī Apvienoto Nāciju Organi-

zācija un tās ģenerālsekretārs Kofi  Annan, kā arī Hu Jia (Ķīna) un 

Krievijas cilvēktiesību aizsardzības organizācija Memoriāls.
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■ Eiropas Parlamenta 
struktūra

Eiropas Parlamenta dzīve un darbs noris dažādu krāsu 
nedēļu kalendāra ritmā. Tās var būt rozā, sarkanas, zilas 
un tirkīza krāsā. Katra no tām atbilst kādam parlamentā-
rās darbības posmam. Lai darbs noritētu veiksmīgi, tas ir 
rūpīgi jāorganizē un ir nepieciešams būtisks administra-
tīvais atbalsts. Viss ir pārdomāts, ikviens ir savā vietā un 
nejaušību nav.

Parlamentāro komiteju “rozā” nedēļas

Eiropas Parlamentā ir 20 pastāvīgas parlamentārās komitejas, 

kas nodarbojas ar tādām tēmām kā vide, transports, rūpniecība 

vai budžets. Tās pārstāv dažādus asamblejas politiskos virzienus, 

to locekļu skaits ir mainīgs, to uzdevums ir sagatavot plenārsē-

des darbu. 

Komiteju sēdēs EP deputāti pirmo reizi apspriežas un balso par 

ziņojumiem, kuros ir pausts viņu viedoklis par ES likumdošanas 

priekšlikumiem vai par nākamā gada budžeta projektu. Viņi iz-

strādā arī “patstāvīgos ziņojumus”, ar kuriem Eiropas Komisija vai 

dalībvalstu valdības tiek aicinātas rīkoties kādā no konkrētām 

jomām.
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■ Īpašās komitejas un izmeklēšanas komitejas

Vajadzības gadījumā Eiropas Parlaments var izveidot īpa-
šas komitejas vai izmeklēšanas komitejas. Piemēram, pirms 
desmit gadiem izmeklēšanas komitejai bija jāpārbauda, vai 
Komisija un valdības ir efektīvi vadījušas ar govju trakumsēr-
gas epidēmiju saistītos pasākumus. Pēc tankkuģa Prestige 
avārijas 2003. gadā deputāti izveidoja komiteju, kas meklēja 
kuģošanas drošības palielināšanas iespējas. 2006. gadā Eiro-
pas Parlamenta komiteja izmeklēja CIP darbību Eiropā pēc 
presē izskanējušās informācijas par to, ka ASV izlūkdienesti 
pārveduši un ES valstīs nelikumīgi turējuši ieslodzījumā par 
terorismu aizdomās turētās personas. 2007. gadā tika izvei-
dota pagaidu komiteja, lai izpētītu, kādus pasākumus Eiropas 
Savienība varētu veikt klimata pārmaiņu sakarībā. 2009. gadā 
tika izveidota īpaša komiteja, kuras uzdevums bija ierosināt 
fi nanšu tirgus atveseļošanas un stabilizācijas pasākumus visu 
pasauli saviļņojušās fi nanšu, ekonomiskās un sociālās krīzes 
sakarībā. 

Plenārsesijas “sarkanās” nedēļas

Plenārsesija ir aktīvākais parlamentārās dzīves posms. Tās laikā 

kopā sanāk visi EP deputāti sēžu zālē Strasbūrā un īsāku papil-

dus sesiju laikā — Briselē. Tajās atkārtoti tiek apspriesti un grozīti 

komitejās pieņemtie ziņojumi, un beigās notiek balsojums par 

tiem. Tādējādi tie atspoguļo Eiropas Parlamenta ofi ciālo nostāju.

Deputāti pieņem ne tikai ziņojumus, bet arī rezolūcijas vai uz-

dod jautājumus tieši Komisijas un Padomes pārstāvjiem par ak-

tuālām tēmām. Viņi uzņem viesos ieradušos valstu un valdību 

vadītājus un amatpersonas no visas pasaules.
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Politisko grupu “zilās” nedēļas

Eiropas Parlamentā deputāti 

savus pienākumus veic nevis 

kopā ar citiem savas valsts 

deputātiem, bet gan kopā ar 

citiem līdzīga politiskā virzie-

na pārstāvjiem. Lai izveidotu 

politisko grupu, vajadzīgs 

noteiks skaits deputātu no 

dažādām dalībvalstīm. Tie 

deputāti, kas nav iesaistīju-

šies nevienā no grupām, ir 

apvienoti pie politiskajām 

grupām nepiederošu depu-

tātu grupā. 

Politisko grupu nedēļā, kas parasti ir pirms plenārsesijas, katra gru-

pa saskaņo un formulē savu nostāju par visiem sesijas darba kārtī-

bas jautājumiem, ko tā aizstāvēs sesijas laikā.  

“Tirkīza” nedēļas — deputāti dodas uz saviem 
vēlēšanu apgabaliem vai komandējumos

Dažas nedēļas gadā ir paredzētas EP deputātu darbam vēlēšanu 

apgabalos un lai tiktos ar saviem vēlētājiem vai arī ad hoc ko-

mandējumiem visā pasaulē.  

■ Kādā valodā jūs runājat?

Eiropas Parlamenta rīcībā sesiju un citu sanāksmju laikā ir 
pilnībā daudzvalodīgs dienests, un tāpēc deputāti var runāt 
jebkurā no ofi ciālajām ES valodām. Visu viņu teikto tulki tūdaļ 
pārtulko. Pateicoties tulkotājiem, Eiropas Parlamenta darba 
dokumenti ir pieejami visās ofi ciālajās Eiropas Savienības valo-
dās. Tādējādi tiek atspoguļota un veicināta Eiropas Savienības 
kultūru daudzveidība un viss deputātu veikums kļūst pieejams 
pilsoņiem.
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Ko katrs dara Eiropas Parlamentā?

EP deputātu uz divarpus gadiem ievēlētajam Eiropas Parlamen-

ta priekšsēdētājam ir ļoti svarīgs uzdevums — viņš pārvalda šīs 

iestādes darbību, vada plenārsesijas un paraksta budžetu un Pa-

domes pieņemtos likumus. Viņš pārstāv Parlamentu starptautis-

kajās attiecībās un saziņā ar citām Eiropas Savienības iestādēm. 

Parlamentā ir 14 priekšsēdētāja vietnieki, un katram ir īpaši pie-

nākumi. 

Parlamenta priekšsēdētājs vada priekšsēdētāju konferenci, kura 

apvieno visu politisko grupu priekšsēdētājus. Tā organizē un 

plāno Parlamenta darbu — piemēram, plenārsesiju grafi ku un 

darba kārtību vai komiteju un delegāciju sastāvu.

Prezidija uzdevums ir risināt Parlamenta administratīvos, perso-

nāla un organizatoriskos jautājumus. To veido Eiropas Parlamen-

ta priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un deputātu ievēlētie 

kvestori. Prezidija kompetencē ir arī Parlamenta budžets.

EP deputātu un Parlamenta rīcībā ir plaša administrācija. Ģene-

rālsekretariāta pienākums ir palīdzēt deputātiem īstenot viņu 

pilnvaras. Tajā ir aptuveni 5400 darbinieku — viena ceturtā daļa 

no tiem ir tulkotāji un tulki, kas strādā Briselē, Luksemburgā, 

Strasbūrā un informācijas birojos dalībvalstīs. Ja pieskaita arī po-

litisko grupu personālu un deputātu palīgus, aptuveni 7000 cil-

vēku nodrošina parlamentārās “mašīnas” darbību.
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■ Jūsu tuvumā

Brisele, Luksemburga un Strasbūra ir Eiropas Parlamenta 
darba vietas, bet jums ir iespēja vērot tā darbu, nedodo-
ties tālā ceļā. Ar datora ekrāna palīdzību jūs varat ielūko-
ties plenārsesijas darbā, apskatīt dokumentus un paziņo-
jumus presei vai tiešsaistē uzdot jautājumus par Eiropas 
tematiku. Visās Eiropas Savienības galvaspilsētās jūsu 
rīcībā ir informācijas biroji. 

Interneta vietne — atvērts logs uz Parlamentu

Tās adresi ir viegli atcerēties — www.europarl.europa.eu, un ikvie-

nam tur ir iespēja atrast lielu daudzumu viņu interesējošās informācijas 

dzimtajā valodā. Eiropas Parlamenta vietnes saturs ir ļoti bagātīgs — tas 

aptver informāciju par parlamentārā darba aktualitātēm, dod iespēju 

tiešraidē sekot līdzi debatēm un balsojumiem komitejās un plenārsē-

dēs, iepazīt EP deputātus un uzzināt, kāda ir viņu loma, iesniegt lūgum-

rakstu vai vienkārši iegūt informāciju par šīs iestādes darbību.
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Lai sabiedrība būtu informēta par Parlamenta darbu un lai tas 

būtu saprotams, pilsoņiem ir nodrošināta arī tiešsaistes pieeja da-

žādu dokumentu reģistram. Ir pieejams arī dokumentu arhīvs.

Europarltv — Eiropas Parlamenta interneta 
televīzija

Sekot līdzi Eiropas aktualitātēm, redzēt, kā strādā deputāti, ie-

skatīties Parlamenta aizkulisēs un skatīties tiešraidē, kā notiek 

darbs — tas viss ir iespējams www.europarltv.eu. Eiropas Par-

lamenta interneta televīzija piedāvā četrus kanālus, kas ir pare-

dzēti dažādiem skatītājiem — gan jauniešiem skolas vecumā, 

gan speciālistiem, neaizmirstot arī par pilsoņiem, kuri interesējas 

par Eiropas politiku.

Vai jums ir jautājumi? Sūtiet tos uz Parlamenta 
elektronisko pastkasti

Lai gan interneta vietnē ir atrodama ļoti plaša informācija, rei-

zēm ir grūti orientēties Eiropas Savienības “labirintā”. Eiropas Par-

lamentam ir elektroniska pastkaste, kurā katrs var iesūtīt savus 

jautājumus, palūgt informāciju vai iesniegt priekšlikumus par 

kādu no ES darbības jomām. Katru gadu Parlaments sniedz at-

bildes uz desmitiem tūkstošu pilsoņu nosūtītām vēstulēm.

Informācija žurnālistiem

Viena no plašsaziņas līdzekļu svarīgākajām lomām ir pilsoņu 

tuvināšana viņu pārstāvošajām iestādēm. Eiropas Parlamentā ir 

preses dienests, kas informē žurnālistus par pašreizējām parla-

mentārajām debatēm un balsojumu rezultātiem. Šī informāci-

ja ir pieejama plašai publikai reālā laikā daudzvalodu interneta 

vietnē. Žurnālisti var rēķināties arī ar loģistikas un tehnisko palī-

dzību, kā arī ar audiovizuālo materiālu (fotoattēlu, videoierakstu, 

audioarhīvu u. c.) pieejamību. Preses dienests rīko arī preses kon-

ferences un seminārus par aktuālām Eiropas tēmām.
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Parlamenta apmeklējums

Internetā jums ir iespēja atrast daudz informācijas, bet vai jūs 

vēlaties tieši redzēt, kā strādā Eiropas Parlaments un ko tas jūsu 

labā dara? Tāpat kā pārējiem 300 000 apmeklētāju, arī jums ir  

iespēja gan individuāli, gan grupā apmeklēt Parlamenta darba 

vietas Strasbūrā, Briselē vai Luksemburgā, lai paviesotos plenār-

sēdē vai tiktos ar deputātiem. Šajā nolūkā ir vien jāsazinās ar ap-

meklējumu un semināru vienību, kas rīko apmeklējumus gida 

pavadībā visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, lai sniegtu 

ieskatu Eiropas Parlamenta darbībā un lomā un atbildētu uz jūsu 

jautājumiem.

Eiropas Dienā — 9. maijā — Parlamenta sēžu zāles Strasbūrā 

un Briselē ir pieejamas plašai publikai, jo notiek atvērto durvju 

diena. Katru gadu aptuveni 60 000 cilvēku izmanto šo iespēju, 

lai apmeklētu šīs telpas un iegūtu informāciju par Eiropas Par-

lamentu.

Tuvākajā laikā jaunais apmeklētāju centrs Briselē atklās interaktī-

vu izstādi par Eiropas Parlamenta darbību un tā lēmumu ietekmi 

uz pilsoņu ikdienas dzīvi. Ar multimediju lomu spēles palīdzību 

apmeklētāji varēs par kļūt par “vienas dienas deputātiem”.  
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Informācijas biroji pilsoņu rīcībā

Visās Eiropas Savienības galvaspilsētās ir Eiropas Parlamenta in-

formācijas biroji, un dažās dalībvalstīs ir arī reģionālās nodaļas. To 

uzdevums ir vienkāršot pilsoņu tiešo saziņu ar iestādi, kas viņus 

pārstāv.

Informācijas biroji rīko informācijas kampaņas par dažādiem 

Eiropas jautājumiem. Tie rīko īpaši studentiem, viedokļu izplatī-

tājiem un plašsaziņas līdzekļiem paredzētus seminārus un kon-

ferences. 

Informācijas biroji rīko arī decentralizētus forumus, kuros EP de-

putāti, vietējo iestāžu pārstāvji, pilsoņi un dažādu sociāli profe-

sionālo aprindu pārstāvji spriež par svarīgāko attiecīgo reģionu 

politiku. Tie rīko arī EP deputātu tikšanās ar valsts un vietējo pār-

valdes iestāžu pārstāvjiem, presi un publiku.  

Sazinieties ar deputātiem

Parlaments pirmām kārtām ir deputāti. Viņi, pamatojoties uz 

pilnvarām, ko Eiropas vēlēšanās tiem piešķīruši pilsoņi, balso par 

likumiem un uzņemas politisku iniciatīvu, kas ietekmē jūsu ik-

dienas dzīvi, vai svarīgiem starptautiskiem jautājumiem piedāvā 

Eiropas risinājumu.

Visu EP deputātu vārdus un uzvārdus, adreses, telefona numu-

rus un e-pasta adreses var atrast personas datu lapās interneta 

vietnē, izvēlnē “Jūsu deputāti”. Tur var atrast arī viņu dzīves gā-

juma aprakstus, ziņas par viņu vēlēšanu apgabalu un politisko 

piederību, kā arī amatu un Parlamentā veikto darbu.

Kontaktinformācija ir atrodama 56.–59. lpp.
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■ Kā darbojas  
Eiropas likumi?

Koplēmums, kurā Eiropas Parlamentam ir vienādas pozīcijās ar Padomi, ir kļuvis par Eiropas Sa-

vienības “parasto likumdošanas procedūru”. Parasti Padome pieņem lēmumus ar kvalificētu balsu 

vairākumu, tostarp tajās jomās, kurās pirms Lisabonas līguma pieņemšanas bija nepieciešama 

vienprātība.

Papildus tādām šai procedūrai pakļautām jomām kā vide, transports, patērētāju aizsardzība un 

preču un strādājošo brīva aprite, koplēmumu piemēro vēl aptuveni piecdesmit citiem juridis-

kajiem pamatiem, un tādējādi to kopējais skaits ir 86. Tagad to piemēro arī jautājumiem, kas 

iepriekš bija gandrīz vai ekskluzīvā Padomes kompetencē (īpaši lauksaimniecība, zivsaimniecība 

un iniciatīvas tieslietu un iekšlietu jomā), kā arī tādām jaunām Savienības darbības jomām kā 

tūrisms, jaunatne un sports. 

Parastajai likumdošanas procedūrai ir trīs posmi. Tās norise ir šāda: 

Komisija iesniedz likuma priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Pirmajā lasījumā (pirmais tiesību akta analīzes posms) Parlaments pieņem vai nepieņem Komi-

sijas priekšlikuma grozījumus (izmaiņas). Ja Parlaments grozījumus neveic un ja arī Padome pēc 

tam pieņem Komisijas priekšlikumu, tiesību akta priekšlikums ir pieņemts. Tas pats notiek, ja Pa-

dome pieņem Parlamenta grozījumus. Jaunais likums var stāties spēkā. Ja Padome neapstiprina 

visus deputātu grozījumus, tā iesniedz Parlamentam alternatīvu teksta versiju — tas ir dalībvalstu 

priekšlikums pirmajā lasījumā. 

Sākas otrais lasījums. Likumdošanas process apstājas tad, ja deputāti apstiprina Padomes vie-

dokli, to noraida vai nepauž savu viedokli triju mēnešu laikā. Toties, ja deputāti ierosina grozīt 

Padomes nostāju, Padome priekšlikumus izskata otrajā lasījumā. Ja Padome visus grozījumus 

apstiprina, likuma teksts ir pieņemts.
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Pretējā gadījumā ir jāmeklē konsenss — to sauc par samierināšanu. Šo uzdevumu uztic samie-

rināšanas komitejai, kuras locekļi ir abu iestāžu pārstāvji. Šajā procesā visu laiku ir iesaistīta arī 

Komisija. Ja sešu mēnešu laikā šai komitejai neizdodas iegūt kopēju tekstu, tiesību akts netiek 

pieņemts.

Bet ja abu iestāžu pārstāvji vienojas par kopēju tekstu, to nodod trešajam un pēdējam lasījumam 

Parlamenta plenārsēdē un Padomei. Ja šo tekstu apstiprina, tas kļūst par likumu. Ja lēmums izpa-

liek, ierosinātais tiesību akts nav pieņemts.

Likumdošanas procesa sākumā tekstu iesniedz arī valstu parlamentiem, lai tiem būtu iespēja 

astoņu nedēļu laikā novērtēt tā atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem. Ja 

pietiekams skaits parlamentu norāda uz trūkumiem šajā sakarībā, Eiropas iestādēm ir jāpārskata 

priekšlikums un nepieciešamības gadījumā jāpamato lēmums procedūru turpināt.

K
Ā

 D
A

RB
O

JA
S 

EI
RO

PA
S 

LI
K

U
M

I?



Īpašas likumdošanas procedūras

Visas tās procedūras, kas atšķiras no iepriekš aprakstītās, tostarp arī ad hoc procedūru, kas nepiecie-

šama budžeta pieņemšanai un kas aprakstīta nākamajā nodaļā, sauc par “īpašām” procedūrām.

Tādējādi atsevišķi tiesību akti ir jāpieņem Padomei vienprātīgi pēc tam, kad tos apstiprinājis Eiro-

pas Parlaments. Deputātiem tātad ir sava veida veto tiesības, kas viņiem ļauj noraidīt vai pieņemt 

tekstus kopumā, bet viņi nevar ierosināt grozījumus. Tas attiecas uz daudzgadu fi nanšu shēmu, 

diskriminācijas apkarošanas pasākumiem vai uz to tiesību paplašināšanu, kuras ir saistītas ar pil-

sonību (šajā gadījumā ir nepieciešama ratifi kācija arī dalībvalstīs).

Citus tiesību aktus pieņem vienprātīgi vai ar kvalifi cētu balsu vairākumu Padomē pēc apspriešanās 

ar Parlamentu. Šajā gadījumā deputātu viedoklis nav saistošs, un dalībvalstu valdībām ir beidza-

mais vārds. Šī procedūra attiecas, piemēram, uz pasākumiem drošības jomā vai uz sociālo aizsar-

dzību, uz noteikumiem, kas saistīti ar nodokļiem enerģētikas jomā, kā arī uz apgrozījuma nodokļu 

harmonizāciju un netiešo nodokļu sistēmu. To piemēro arī policijas iestāžu operatīvai sadarbībai un 

noteikumiem par kādas dalībvalsts pārvaldes iestāžu pasākumiem citas ES dalībvalsts teritorijā. 

Arī noteikumi par balsošanas tiesībām un tiesībām tikt ievēlētam pašvaldību un Eiropas vēlēša-

nās dzīvesvietas dalībvalstī ir pakļauti šai procedūrai, bet Padome vienprātīgi un pēc apsprieša-

nās ar Parlamentu var nolemt tām piemērot parasto likumdošanas procedūru.
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■ Kā pieņem ES  
gada budžetu?

Eiropas Parlaments un Padome izmanto īpašu likumdošanas procedūru, lai pieņemtu Eiropas 

Savienības budžetu, pamatojoties uz daudzgadu (piecu gadu) finanšu plānu, kas ir noteikts sa-

skaņā ar abu budžeta lēmējiestāžu pieņemtu regulu. 

Visām iestādēm, izņemot Eiropas Centrālo banku, līdz 1. jūlijam ir jāiesniedz paredzamais nā-

kamā budžeta gada izdevumu provizoriskais aprēķins. Komisija apkopo šos aprēķinus budžeta 

projektā, kurā ir ietvertas ieņēmumu un izdevumu aplēses. Šo projektu tā līdz 1. septembrim 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Padome tiek aicināta pieņemt savu nostāju par bu-

džeta projektu un līdz 1. oktobrim to iesniegt Eiropas Parlamentam, pamatojot savu metodi. 

Budžets ir pieņemts, ja četrdesmit dienu laikā pēc šīs nodošanas Eiropas Parlaments apstipri-

na Padomes nostāju vai arī ja tas nav paudis viedokli. Toties, ja Parlaments pieņem grozījumus, 

budžeta projektu nodod Padomei un Komisijai. Budžetu uzskata par pieņemtu, ja desmit dienu 

laikā Padome apstiprina visus Parlamenta grozījumus. 

Pretējā gadījumā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs ar Padomes priekšsēdētāja piekrišanu sasauc 

samierināšanas komiteju, kurā ir abu budžeta lēmējiestāžu pārstāvji un kuras uzdevums ir panākt 

vienošanos par kopēju projektu. Komisija piedalās šajā darbā un veicina nostāju tuvināšanu. Ja 

divdesmit vienas dienas laikā samierināšanas komiteja nepanāk vienošanos par kopēju projektu, 

Komisijai ir jāiesniedz jauns budžeta projekts. Toties, ja šī komiteja panāk vienošanos, gan Eiropas 

Parlamentam, gan Padomei četrpadsmit dienu laikā jāapstiprina kopējais projekts.

Budžetu uzskata par pilnībā pieņemtu, ja šajā laikā Eiropas Parlaments un Padome apstiprina 

kopējo projektu vai nepieņem lēmumu, vai ja viena no šīm iestādēm apstiprina kopīgo projektu, 

bet otra nepieņem lēmumu.

Toties, ja Parlaments un Padome noraida kopīgo projektu vai viena no iestādēm kopējo projektu 

noraida, bet otra nepieņem lēmumu, Komisijai ir jāiesniedz jauns budžeta projekts. Tas notiek arī 

tad, ja Eiropas Parlaments noraida kopīgo projektu, bet Padome — apstiprina. 
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Ja Eiropas Parlaments kopīgo projektu apstiprina, bet Padome noraida, Eiropas Parlaments ar 

visu tā locekļu vairākumu un trijām piektdaļām nodoto balsu var nolemt apstiprināt visus grozī-

jumus vai to daļu. Ja Eiropas Parlamenta grozījumi netiek apstiprināti, samierināšanas komitejas 

nostāju par budžeta pozīciju, uz ko attiecas grozījums, uzskata par pieņemtu. Budžetu, pamato-

joties uz šo, uzskata par galīgi pieņemtu.



46

■ Eiropas Savienības  
atslēgvārdi

Acquis communautaire

Acquis communautaire ir visas tās tiesības un pienākumi, kas vieno visas Eiropas Savienības da-

lībvalstis. Tie ir tiesību akti un Eiropas līgumi, deklarācijas un rezolūcijas, starptautiskie nolīgumi 

ES darbības jomās un Eiropas Kopienu Tiesas judikatūra. Kandidātvalstīm pirms pievienošanās 

Eiropas Savienībai ir jāpieņem šis acquis communautaire un pēc tam Eiropas tiesību akti ir jā- 

transponē valsts tiesību aktos.

Eiropadome

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Eiropadome ir kļuvusi par Eiropas Savienības iestādi. Tās 

sanāksmēs divas reizes sešos mēnešos tiekas Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji. Tās 

uzdevums ir dot ES attīstībai nepieciešamos impulsus un noteikt vispārējos politikas virzienus. 

Šai iestādei nav likumdošanas funkciju, un lēmumi tajā tiek pieņemti pēc konsensa principa.

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropadome ievēlē savu priekšsēdētāju uz diviem ar pusi 

gadiem, un šo termiņu ir iespējams pagarināt vienu reizi. Tā kā šis priekšsēdētājs nevar uzņemties 

valsts mandātu, viņš nodarbojas ar Eiropadomes darba sagatavošanu un pārraudzību, sadarbo-

joties ar Komisijas priekšsēdētāju, un veicina kohēzijas un konsensa sasniegšanu. Katras Eiro-

padomes sanāksmes beigās viņš iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu, un viņa pienākumos 

ietilpst arī Savienības ārējā reprezentācija, neskarot augstā pārstāvja pilnvaru jomu.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai kopš 1999. gada 1. jūnija nodarbojas ar tādas krāpšanas 

apkarošanu, kas saistīta ar Eiropas Savienības budžetu. Šis birojs, būdams pilnībā operatīvi neat-

karīgs, var veikt izmeklēšanu visu Savienības iestāžu un struktūrvienību pārvaldības un finansē-

šanas sakarībā.
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Eiropas Centrālā banka

Eiropas Centrālo banku (ECB) atklāja 1998. gada 30. jūnijā Frankfurtē, un tās pienākums ir vadīt 

eirozonas dalībvalstu monetāro politiku. Kopš 1999. gada 1. janvāra tās primārais uzdevums ir 

uzturēt cenu stabilitāti eirozonā un īstenot ar Eiropas Centrālo banku sistēmu noteikto Eiropas 

monetāro politiku. ECB darbojas pilnīgi neatkarīgi. Ar Lisabonas līgumu ECB ir noteikts Eiropas 

iestādes statuss. 

Eiropas Investīciju banka

Eiropas Investīciju bankas (EIB) mītne ir Luksemburgā, un tās uzdevums ir ar līdzsvarotu Eiropas 

Savienības teritorijas attīstību veicināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Banka finansē 

ilgtermiņā tādu konkrētu projektu īstenošanu, kuru ekonomiskā, tehniskā, vides un finansiālā 

dzīvotspēja ir garantēta. Ārpus Eiropas Savienības EIB atbalsta kandidātvalstu pirmspievienoša-

nās stratēģijas, kā arī Rietumbalkānu valstis. Tā īsteno arī Eiropas sadarbības un attīstības politikas 

kontekstā noslēgto līgumu finansiālo pusi.

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija pauž un aizstāv Eiropas Savienības vispārējās intereses. Tai ir gandrīz ekskluzīvas 

iniciatīvas tiesības tiesību aktu jomā. Eiropas Savienības politikas sakarībā tā gatavo un īsteno 

Padomes un Eiropas Parlamenta pieņemtos tiesību aktus. Komisijai ir arī izpildes, pārvaldības un 

kontroles tiesības. Tā nodrošina kopējās politikas jomu plānošanu un īstenošanu, izpilda budžetu 

un pārvalda ES programmas. Būdama “līgumu sargātājas” lomā, tā rūpējas par to, lai Eiropas tiesī-

bu akti tiktu piemēroti visās dalībvalstīs. 

Komisijas priekšsēdētāja kandidātu izvirza valstu valdības, balstoties uz Eiropas vēlēšanu rezultā-

tiem, un to ievēlē Eiropas Parlaments ar absolūtu balsu vairākumu. Pārējos Komisijas locekļus — 

vienu no katras dalībvalsts, atskaitot priekšsēdētāja izcelsmes valsti — ar dalībvalstu piekrišanu 

ieceļ Padome uz pieciem gadiem. Viens no priekšsēdētāja vietniekiem kļūst arī par augsto pār-

stāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos. Eiropas Parlamentā notiek apstiprināšanas balso-

jums par Komisiju kā kolēģiju kopumā, un tā ir atbildīga Parlamenta priekšā. 
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Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds ir pilnvarots pieņemt Savienības pilsoņu vai dalībvalstīs dzīvojošu fizisku vai juridisku 

personu sūdzības par ES iestāžu vai struktūrvienību administratīvām kļūdām (izņēmums ir Tiesa un Vis-

pārējā tiesa). Piemēram, par informācijas nepieejamību vai nesniegšanu, nepamatotu administrācijas 

kavēšanos, netaisnīgu vai diskriminējošu praksi vai pārskatāmības trūkumu.

Eiropas pilsonība

Eiropas Savienības pilsonība attiecas uz visiem tiem cilvēkiem, kam ir kādas dalībvalsts pilsonība. 

Tā papildina valsts pilsonību, to neaizstājot. Lisabonas līgumā ir precizēts, ka Eiropas Savienība 

ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un 

struktūrās. Bez tam Eiropas Savienības darbības pamatā ir “pārstāvības demokrātija” un “pilsoņi 

Savienības līmenī ir tieši pārstāvēti Eiropas Parlamentā”.

Citu tiesību vidū pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties jebkuras dalībvalsts teritori-

jā. Viņiem ir arī tiesības balsot un tikt ievēlētiem Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī pašvaldību 

vēlēšanās dzīvesvietas dalībvalstī ar tiem pašiem noteikumiem, kuri attiecas uz šīs dalībvalsts 

valstspiederīgajiem. Ja kādā no trešām valstīm nav Eiropas Savienības dalībvalsts pārstāvniecī-

bas, šīs dalībvalsts pilsoņi var izmantot jebkuras citas Eiropas Savienības dalībvalsts diplomātisko 

un konsulāro aizsardzību. 

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palātas mītne ir Luksemburgā, to veido pa vienam pārstāvim no katras dalīb-

valsts. Tās uzdevums ir kontrolēt Eiropas Savienības (kā arī visu ES izveidoto struktūru) ieņēmumu 

un izdevumu likumību un pareizību un rūpēties par pareizu finanšu pārvaldību. Tās pienākums 

ir arī iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pa-

kārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijas palāta var par nepilnībām informēt arī Eiropas 

Parlamentu un Padomi. 

Eiropas Savienība

Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz tādu principu ievērošanu kā cilvēka cieņa, brīvība, 

demokrātija, līdztiesība, tiesiskums, kā arī cilvēktiesības un minoritāšu pārstāvju tiesības. Šīs vērtī-

bas dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un 

kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.



49
EIRO

PA
S SAV

IEN
ĪB

A
S ATSLĒG

VĀ
RD

I

Ar Lisabonas līgumu Eiropas Kopiena un Eiropas Savienība ir kļuvušas par unikālu vienotu vese-

lumu, kam ir juridiskas personas statuss — Eiropas Savienību. Līdz ar to ir likvidēta agrākā “triju 

pīlāru” sistēma — divi pēdējie bija pamatā starpvaldību (kopējā ārpolitika un drošības politika 

un tieslietas un iekšlietas). Tagad pastāv viena iestāžu sistēma, kam piemēro “kopienas metodi”, 

izņēmumu attiecinot uz īpašām ārpolitikas, drošības un aizsardzības politikai paredzētām pro-

cedūrām. 

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesas mītne ir Luksemburgā, un tā nodrošina, lai tiktu ievērota pamatlīgumu 

interpretācija un piemērošana. Tās sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras dalībvalsts. Tiesne-

šiem palīdz astoņi ģenerāladvokāti, kurus pēc kopējās vienošanās uz sešiem gadiem ieceļ dalīb-

valstis. Tās galvenie uzdevumi ir: rūpēties par Eiropas iestāžu un valdību tiesību aktu saskaņu ar 

līgumiem; pēc valsts tiesu pieprasījuma paust viedokli par Savienības tiesību normu interpretā-

ciju un spēkā esamību. Tiesā ietilpst arī Vispārējā tiesa, kuras sastāvā ir pa vienam tiesnesim no 

katras dalībvalsts, un specializētas tiesas. 

Eiropas Savienības tiesību akti

Lai īstenotu Eiropas Savienības kompetences, tās iestādes pieņem regulas, direktīvas, lēmumus, 

ieteikumus un atzinumus. Regulas ir vispārpiemērojamas, tās uzliek saistības kopumā un ir tieši 

piemērojamas visās dalībvalstīs. Direktīvas uzliek saistības dalībvalstīm attiecībā uz sasniedzamo 

rezultātu, bet ļauj šo valstu iestādēm noteikt to īstenošanas formas un metodes. Lēmumi uzliek 

saistības kopumā. Ieteikumi un atzinumi nav saistoši. 

Ekonomikas un monetārā savienība

Ekonomikas un monetārā savienība (EMS) ir process, kura mērķis ir, īpaši ieviešot vienoto valūtu 

eiro, saskaņot Savienības dalībvalstu ekonomikas un monetāro politiku. 1999. gada 1. janvārī EMS 

valstīs tika ieviesta vienotā valūta un fiksēts tās maiņas kurss. 

2002. gada 1. janvārī eiro naudaszīmes aizstāja agrākās valstu naudaszīmes. Ne visas dalībvalstis ir 

ieviesušas vienoto valūtu.

Tām divpadsmit dalībvalstīm, kas ES ir pievienojušās kopš 2004. gada 1. maija, būs jāpieņem eiro, 

tiklīdz tās būs izpildījušas noteiktos kritērijus (“konverģences kritērijus”), kuru mērķis ir nodrošināt 

līdzsvarotu ekonomisko attīstību Ekonomikas un monetārajā savienībā un novērst spriedzi starp 

dalībvalstīm.
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Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (ESK), kas izveidota ar Romas līgumiem (1957), ir konsul-

tatīva asambleja, kas pārstāv darba devēju, darba ņēmēju un citu pilsoniskās sabiedrības dalīb-

nieku organizācijas. Līgumā ir paredzēts, ka dažās jomās lēmumu nevar pieņemt, ja Padome vai 

Komisija nav apspriedusies ar ESK — tā ir nodarbinātības, sociālā, izglītības politika, sabiedrības 

veselība, patērētāju aizsardzība, ekonomiskā un sociālā kohēzija, lauksaimniecības politika utt. 

Šajā komitejā ir 344 locekļi, kurus izvirza valstu valdības un ieceļ Padome uz pieciem gadiem, bet 

šo termiņu ir iespējams pagarināt.  

ES Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta vienā tekstā ietver civilās, politiskās, ekonomiskās un so-

ciālās tiesības, kas līdz šim bija noteiktas ar dažādiem valstu, Eiropas un starptautiskajiem tiesību 

aktiem. To izstrādāja Konvents, kura locekļi bija Eiropas un dalībvalstu deputāti, to svinīgi prokla-

mēja Eiropas samita laikā Nicā 2000. gada decembrī. Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji 

2007. gadā Lisabonā līgumu pārskatīšanai paredzētā samitā nolēma to noteikt par juridiski sais-

tošu, kā to bija prasījis Eiropas Parlaments. Tas ir piepildījies, stājoties spēkā Lisabonas līgumam. 

Tomēr dažas dalībvalstis — Čehija, Polija un Apvienotā Karaliste — ir panākušas atkāpes. 

Kompetenču sadalījums

Eiropas Savienības un dalībvalstu kompetences var iedalīt trīs kategorijās:

—  ekskluzīva Savienības kompetence — dalībvalstis ir pilnībā atteikušās no rīcības šajā jomā, 

piemēram, muitas savienība, konkurences likumi, eirozonas monetārā politika un kopējā 

tirdzniecības politika;   

—  dalīta kompetence, kas ir plaši izplatīta — iekšējais tirgus, patērētāju aizsardzība, lauksaimnie-

cība un zivsaimniecība, enerģija, transports, sabiedrības veselība, sociālā politika un teritoriālā 

kohēzija, pētniecība, attīstības sadarbība un humānā palīdzība, kā arī brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpa;  

—  tādas kompetences vai atbalsta jomas, kurās ES ir pienākums veicināt, koordinēt un papildi-

nāt dalībvalstu pasākumus — veselības aizsardzība, rūpniecība, kultūra, tūrisms, izglītība un 

profesionālā sagatavošana, jaunatne un sports, kā arī civilā aizsardzība. 

Šo kompetenču sadalījuma ievērošana tiek nodrošināta ar subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principu palīdzību. 
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Padome

Padome kopā ar Parlamentu pilda likumdošanas un budžeta pienākumus. Ar Lisabonas līgumu 

būtiski ir palielināts to jomu skaits, kurās lēmumi jāpieņem ar kvalificētu vairākumu. Padome tur-

klāt ir galvenā kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP), kā arī ekonomikas koordinācijas 

politikas lēmumu pieņēmēja. Padomē tiekas dalībvalstu ministri, un tādējādi šī iestāde pārstāv 

dalībvalstis. Tās mītne ir Briselē, bet sanāksmes notiek arī Luksemburgā.

Padomes sanāksmēs tiekas dalībvalstu kompetentie ministri dažādā sastāvā — vispārējās lietas; 

ekonomikas un finanšu lietas; nodarbinātība, sociālā politika, veselība un patērētāji; konkurētspē-

ja; sadarbība tieslietu un iekšlietu jomā; transports, telekomunikācijas un enerģētika; lauksaim-

niecība un zivsaimniecība; vide; izglītība, jaunatne un kultūra. Šos formējumus sešus mēnešus 

pēc kārtas vada tās trīs valstis, kuras nodrošina ES prezidentūru tuvāko 18 mēnešu laikā. 

Ārlietu padomi savukārt vada augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos — šo 

amatu izveidoja ar Lisabonas līgumu. Šī amatpersona vada Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku 

un drošības politiku un rūpējas par Savienības ārējās darbības konsekvenci. Tās pienākums ir kā 

Padomes pārstāvei piedalīties šīs politikas jomas izstrādē un izpildē, izmantojot arī jauno Eiropas 

Ārējās darbības dienestu. Arī kopējā drošības un aizsardzības politika un piedalīšanās Eiropado-

mes sanāksmēs ir tās darba pienākums. 

Reģionu komiteja

1994. gadā izveidotā Reģionu komiteja ir politiska asambleja, kas pauž vietējo un reģionālo paš-

valdību viedokli. Komisijai un Padomei ir jāapspriežas ar Reģionu komiteju par visiem priekšli-

kumiem tajās jomās, kuru ietekme būs jūtama vietējā vai reģionālā līmenī — ekonomiskā un 

sociālā kohēzija, Eiropas infrastruktūras tīkli, veselība, izglītība un kultūra, politika un nodarbinā-

tība, vide, transports u. c. Lisabonas līgumā Reģionu komitejai ir paredzētas tiesības vērsties pie 

ES Tiesas, ja ir pārkāpts subsidiaritātes princips tajos tiesību aktos, par kuriem ar to ir jāapspriežas. 

Šajā komitejā ir 344 locekļi, kas ir reģionālo vai vietējo pašvaldību deputāti un kurus Padome pēc 

dalībvalstu priekšlikuma ieceļ uz pieciem gadiem.
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Subsidiaritāte un proporcionalitāte

Subsidiaritātes principa mērķis ir nodrošināt, lai lēmumi tiktu pieņemti pēc iespējas tuvāk pil-

soņiem, un tāpēc jāpārliecinās, vai, ņemot vērā valsts reģionālā vai vietējā līmeņa iespējas, ir 

pamatoti īstenot pasākumus Eiropas līmenī. Konkrēti — saskaņā ar šo principu Savienība rīkojas 

tikai tad, ja tās pasākumi ir efektīvāki par valsts, reģionālā vai vietējā līmenī veiktajiem, taču tas 

neattiecas uz tās ekskluzīvo kompetenču jomu. Tas ir cieši saistīts ar proporcionalitātes principu, 

saskaņā ar kuru Savienības rīcība nedrīkst būt plašāka, nekā tas ir nepieciešams līguma mērķu 

sasniegšanai. 

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā dalībvalstu pienākums ir, sākot jaunu likumdošanas pro-

cedūru, pārbaudīt, vai šie principi ir ievēroti. Pietiekams skaits parlamentu var likt ES iestādēm 

pārskatīt ierosinātā tiesību akta izstrādes iespēju un pamatot izvēli to turpināt. Reģionu komiteja 

ir ieguvusi tiesības vērsties pret tiem tiesību aktiem, ar kuriem tiek pārkāpts subsidiaritātes prin-

cips, ja to pieņemšanas sakarībā ir paredzēta apspriešanās ar šo komiteju.

Vienotais tirgus

Eiropas Savienības teritorija ir ļoti plaša, un principā tajā tiek nodrošināta personu, preču, pakal-

pojumu un kapitāla brīva aprite starp dalībvalstīm tā, it kā tās būtu viena valsts — bez robežkon-

troles un muitas nodevām. Tomēr bija nepieciešams laiks, lai to īstenotu. Muitas nodevas starp 

EEK dalībvalstīm pilnībā tika atceltas 1968. gada 1. jūlijā. Laiks bija vajadzīgs arī, lai izzustu citi 

tirdzniecības šķēršļi, un tikai 1992. gada beigās “vienotais tirgus” kļuva par realitāti.



■ Eiropas integrācijas  
svarīgākie datumi

1950. gada 9. maijs — Francijas ārlietu ministrs Robert Schuman iesniedz priekšlikumus ar mēr-
ķi izveidot Francijas un Vācijas ogļu un tērauda savienību — projekta pamatā ir Jean Monnet 
idejas. Šo dienu, kad Robert Schuman teica savu uzrunu, atzīmē katru gadu — 9. maijs ir kļuvis 
par Eiropas dienu.

1951. gada aprīlis — Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Rietumvācija, balsto- 
ties uz Robert Schuman plānu, izveido Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTK), kuras pamatā  
ir Parīzes līgums.

1957. gada marts — sešas dibinātājvalstis paraksta Romas līgumu, ar kuru izveido Eiropas Eko-
nomikas kopienu (EEK) jeb “vienoto tirgu”, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un kas 
stājas spēkā 1958. gada 1. janvārī.

1958. gada marts — Eiropas Parlamentārās asamblejas dibināšanas sanāksme.

1962. gada marts — Eiropas Parlamentāro asambleju pārdēvē par Eiropas Parlamentu.

1968. gada jūlijs — pilnībā tiek atceltas muitas nodevas rūpniecības produktiem (18 mēnešus 
pirms paredzētā termiņa), un tiek ieviests vienots ārējais tarifs.

1973. gada janvāris — pirmā Kopienas paplašināšanās — Dānija, Īrija un Apvienotā Karaliste 
pievienojas EEK.  

1979. gada jūnijs — tiek rīkotas pirmās Eiropas Parlamenta vispārējās vēlēšanas; iepriekš depu-
tātus deleģēja valstu parlamenti. Deviņas valstis ievēlē 410 deputātus.

1981. gada janvāris — EEK pievienojas Grieķija. 

1984. gada jūnijs — Eiropas Parlamenta vēlēšanas — desmit valstis ievēlē 441 deputātu.

1986. gada janvāris — EEK pievienojas Spānija un Portugāle.

1987. gada jūlijs — spēkā stājas Vienotais Eiropas akts; tiek pastiprinātas Parlamenta kompe-
tences.

1989. gada jūnijs — Eiropas Parlamenta vēlēšanas — divpadsmit valstis ievēlē 525 deputātus.
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1989. gada novembris — Berlīnes mūra krišana, ir beidzies aukstais karš un var sākties Eiropas 
atkalapvienošanās.

1993. gada janvāris — tiek izveidots vienotais tirgus un četras ar to saistītās brīvības — brīva 
preču, pakalpojumu, personu un kapitāla aprite kļūst par realitāti. 

1993. gada novembris — spēkā stājas Māstrihtas līgums par Eiropas Savienību. Tajā ir pare-
dzēts izveidot vienotu valūtu, ārpolitiku un drošības politiku, kā arī ciešāku sadarbību tieslietu 
un iekšlietu jomā. Nosaukums “Eiropas Savienība” oficiāli aizstāj “Eiropas Kopienu”. Tiek ieviesta 
“koplēmuma” procedūra, ar kuru Eiropas Parlamentam piešķir reālas likumdošanas pilnvaras.

1994. gada jūnijs — Eiropas Parlamenta vēlēšanas — divpadsmit valstis ievēlē 567 deputātus.

1995. gada janvāris — Austrija, Somija un Zviedrija iestājas ES.  

1999. gada maijs — spēkā stājas Amsterdamas līgums. Tajā ir paredzēti pasākumi, kas nepie-
ciešami, lai reformētu Kopienas iestādes, nostiprinātu Eiropas ietekmi pasaulē un vairāk resursu 
piešķirtu nodarbinātībai un pilsoņu tiesībām.

1999. gada jūnijs — Eiropas Parlamenta vēlēšanas — piecpadsmit valstis ievēlē 626 deputā-
tus.

2001. gada decembris — Lākenas Eiropadome pieņem deklarāciju par Savienības nākotni, kas 
paver ceļu jaunai, lielai ES reformai, kā arī Konventam, kura uzdevums būs izstrādāt Eiropas Kon-
stitūciju.  

2002. gada janvāris — 12 valstīs apgrozībā laiž eiro naudaszīmes un monētas, kas aizstāj līdz 
šim lietotās valstu valūtas. 

2003. gada februāris — spēkā stājas Nicas līgums. Tā mērķis ir sagatavot ES 10 jaunu valstu 
uzņemšanai nākamajā gadā. Tiek pieņemta Pamattiesību harta. 

2003. gada jūlijs — Konvents par Eiropas nākotni beidz darbu pie Eiropas Konstitūcijas saga-
tavošanas. 

2004. gada maijs — Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un 
Slovākija pievienojas ES. 

2004. gada jūnijs — Eiropas Parlamenta vēlēšanas — tiek ievēlēti 732 deputāti no 25 valstīm.

2004. gada oktobris — valstu un valdību vadītāji paraksta Līgumu par Konstitūciju Eiropai.

2005. gada maijs–jūnijs — Francija un Nīderlande referendumā nobalso pret Konstitūcijas 
projektu.

2007. gada janvāris — ES pievienojas Bulgārija un Rumānija; deputātu skaits palielinās līdz 785; 
Slovēnija ievieš eiro. 
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2007. gada marts — atzīmējot Romas līguma 50. gadadienu, Eiropas Parlaments kopā ar Pado-
mi un Komisiju paraksta Berlīnes deklarāciju.

2007. gada oktobris — Lisabonas samitā ES valstu un valdību vadītāji vienojas par līgumu re-
formu.  

2007. gada decembris — Parlamenta, Komisijas un Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētāji 
svinīgi paraksta Pamattiesību hartu un valstu un valdību vadītāji — Lisabonas līgumu.

2008. gada janvāris — Kipra un Malta ievieš eiro.

2009. gada janvāris — Slovākija ievieš eiro un kļūst par sešpadsmito eirozonas valsti.

2009. gada jūnijs — Eiropas Parlamenta vēlēšanas; 27 valstis ievēlē 736 EP deputātus.

2009. gada februāris — spēkā stājas Lisabonas līgums; Eiropas Savienība iegūst juridiskas per-
sonas statusu, un Eiropas Savienības Pamattiesību harta — saistošu juridisku spēku. Paplašinās 
Eiropas Parlamenta likumdošanas, budžeta un citu iestāžu kontroles pilnvaras. Koplēmums — ar 
balsošanu pēc kvalifi cēta vairākuma principa Padomē — kļūst par parastu likumdošanas proce-
dūru, pieņemot Eiropas likumus, un to tagad piemēro gandrīz visās ES kompetences jomās. 
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■ Eiropas Parlamenta 
adreses

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22306933

Eiropas Parlaments
Plateau du Kirchberg

BP 1601

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-1

 +352 4300-24842

Eiropas Parlaments
Allée du Printemps

BP 1024/F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

  +33 388174001

 +33 388174860

Lūgumraksti Sarakste ar pilsoņiem 

Eiropas Parlaments
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Eiropas Parlaments
Sarakste ar pilsoņiem

GOL03A012

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

 +352 4300-27072

Apmeklējumi un semināri

Eiropas Parlaments
Apmeklējumi un semināri

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22843530

Eiropas Parlaments
Apmeklējumi un semināri

Bureau de Strasbourg

BP 1024 F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

 +33 388175184

Eiropas Parlaments
Apmeklējumi un semināri

7, rue du Marché-aux-Herbes

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

  epluxembourg@europarl.europa.eu

Jūs varat arī aizpildīt un elektroniskā veidā iesniegt veidlapu, kas atrodas Eiropas Parlamenta  

tīmekļa vietnē: www.europarl.europa.eu
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Informācijas biroji

BELGIQUE/BELGIË

BRUXELLES
Pasta adrese: Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Apmeklētājiem: Rue de Treves/

Trierstraat 3

1050 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842005

 +32 22307555

 epbrussels@europarl.europa.eu

 www.europarl.be

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

SOFIA 
Moskovska Str. 9

1000 Sofia

BULGARIA

  +359 29853545

 +359 29819944

 epsofia@europarl.europa.eu

 www.europarl.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

PRAHA
Jungmannova ul. 24

110 00 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

  +420 255708208

 +420 255708200

 eppraha@europarl.europa.eu

 www.evropsky-parlament.cz

DANMARK

KØBENHAVN
Gothersgade 115

1123 København K

DANMARK

  +45 33143377

 +45 33150805

 epkobenhavn@europarl.europa.eu

 www.europarl.dk

DEUTSCHLAND

BERLIN
Unter den Linden 78

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

  +49 3022801000

 +49 3022801111

 epberlin@europarl.europa.eu

 www.europarl.de

MÜNCHEN
Erhardtstraße 27

80469 München

DEUTSCHLAND

  +49 8920208790

 +49 89202087973

 epmuenchen@europarl.europa.eu

 www.europarl.de

EESTI

TALLINN
Rävala 4

10143 Tallinn

ESTONIA 

  +372 6306969

 +372 6306968

 eptallinn@europarl.europa.eu 

 www.europarl.ee

ÉIRE/IRELAND
DUBLIN
43 Molesworth Street

Dublin 2

IRELAND

  +353 16057900

 +353 16057999

 epdublin@europarl.europa.eu 

 www.europarl.ie

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

ATHINA
Leof. Amalias 8

105 57 Athina

GREECE

  +30 2103278900

 +30 2103311540

 epathinai@europarl.europa.eu

 www.europarl.gr

ESPAÑA

MADRID
Paseo de la Castellana, 46

28046 Madrid

ESPAÑA

  +34 914364747

 +34 915783171

 epmadrid@europarl.europa.eu

 www.europarl.es

BARCELONA
Passeig de Gràcia, 90, 1r

08008 Barcelona

ESPAÑA

  +34 932722044

 +34 932722045

 epbarcelona@europarl.europa.eu 

 www.europarlbarcelona.eu
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FRANCE

PARIS
288 bd Saint-Germain

75341 Paris Cedex 07

FRANCE

  +33 140634000

 +33 145515253

 epparis@europarl.europa.eu

 www.europarl.fr

STRASBOURG
Centre de presse — BP 1024

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE

  +33 388174001

 +33 388175184

 epstrasbourg@europarl.europa.eu

MARSEILLE
2 rue Henri-Barbusse

BP 22164

13241 Marseille Cedex 01

FRANCE

  +33 496115290

 +33 491909503

 epmarseille@europarl.europa.eu

 http://sudest.europarl.fr

ITALIA

ROMA
Via IV Novembre 149

00187 Roma

ITALIA

  +39 06699501

 +39 0669950200

 eproma@europarl.europa.eu

 www.europarl.it

MILANO
Corso Magenta 59

20123 Milano

ITALIA

  +39 024344171

 +39 02434417500

 epmilano@europarl.europa.eu

 www.europarl.it

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

NICOSIA
Vyronos Avenue 30

1096 Nicosia

CYPRUS

  +357 22870500

 +357 22767733

 epnicosia@europarl.europa.eu

 www.europarl.europa.eu/nicosia

LATVIJA
RĪGA
Aspazijas bulvāris 28 

Rīga, LV-1050

LATVIJA

  +371 67085460

 +371 67085470

 epriga@europarl.europa.eu

 www.europarl.lv

LIETUVA
VILNIUS 
Naugarduko st. 10

LT-01309 Vilnius

LIETUVA

  +370 52120766

 +370 52619828 

 epvilnius@europarl.europa.eu 

 www.europarl.lt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG
7, rue du Marché-aux-Herbes 

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

 epluxembourg@europarl.europa.eu

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST
Deák Palota

Deák Ferenc u. 15

1052 Budapest

MAGYARORSZÁG 

  +36 14113540 

 +36 14113560

 epbudapest@europarl.europa.eu

 www.europarl.hu

MALTA

VALLETTA
254, St Paul’s Street

Valletta

1215

MALTA

  +356 21235075

 +356 21230661

 epvalletta@europarl.europa.eu

 www.europarlmt.eu

NEDERLAND

DEN HAAG
Korte Vijverberg 6

2513 AB Den Haag

NEDERLAND

  +31 703135400

 +31 703647001

 epdenhaag@europarl.europa.eu

 www.europeesparlement.nl
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ÖSTERREICH

WIEN

Wipplingerstraße 35

1010 Wien

ÖSTERREICH

  +43 151617-0

 +43 15132515
 epwien@europarl.europa.eu

 www.europarl.at

POLSKA
WARSZAWA

Ul. Jasna 14/16a 

00-041 Warszawa

POLSKA

  +48 225952470 

 +48 225952480
 epwarszawa@europarl.europa.eu

 www.europarl.pl

PORTUGAL

LISBOA

Largo Jean Monnet 1-6

1269-070 Lisboa

PORTUGAL

  +351 213504900

 +351 213540004 

 eplisboa@europarl.europa.eu

 www.parleurop.pt

ROMÂNIA 
BUCUREŞTI 

Vasile Lascar Street 31,  

floor 1 — Sector 2

020492 Bucureşti

ROMÂNIA

  +40 213157986

 +40 213157929
 epbucarest@europarl.europa.eu

 www.europarl.ro

SLOVENIJA

LJUBLJANA

Breg 14 

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA 

  +386 12528830

 +386 12528840 

 epljubljana@europarl.europa.eu 

 www.europarl.si

SLOVENSKO
BRATISLAVA

Palisády 29

811 06 Bratislava

SLOVENSKO

  +421 259429683

 +421 259429687
 epbratislava@europarl.europa.eu

 www.europskyparlament.sk

SUOMI/FINLAND

HELSINKI/HELSINGFORS

Pohjoisesplanadi 31/

Norra esplanaden 31

FI-00100 Helsinki/Helsingfors

SUOMI/FINLAND

  +358 96220450

 +358 96222610
 ephelsinki@europarl.europa.eu 

 www.europarl.fi

SVERIGE

STOCKHOLM

Regeringsgatan 65, 6 tr.

SE-111 56 Stockholm

SVERIGE

  +46 856244455

 +46 856244499
 epstockholm@europarl.europa.eu

 www.europaparlamentet.se

UNITED KINGDOM
LONDON

2 Queen Anne’s Gate

London

SW1H 9AA

UNITED KINGDOM

  +44 2072274300

 +44 2072274302
 eplondon@europarl.europa.eu

 www.europarl.org.uk

EDINBURGH

The Tun

4 Jackson’s Entry 

Holyrood Road

Edinburgh

EH8 8PJ

UNITED KINGDOM

  +44 1315577866

 +44 1315574977
 epedinburgh@europarl.europa.eu

 www.europarl.org.uk
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