
 

 

 
 
 
 

LESD 17. panta īstenošana Eiropas Parlamentā 

1. Juridiskais pamats 
Ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 17. pantu Eiropas Savienībai tika noteikts 
juridisks pienākums īstenot atklātu, pārredzamu un regulāru dialogu ar baznīcām un 
reliģiskām, filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām. Tajā ir noteikts: 

1. “Savienība respektē un neskar baznīcu un reliģisko organizāciju vai apvienību statusu, 
kas noteikts dalībvalstu tiesību aktos. 

2. Savienība tāpat ievēro filozofisko un nekonfesionālo organizāciju statusu, kas noteikts 
dalībvalstu tiesību aktos. 

3. Atzīstot to identitāti un īpašo ieguldījumu, Savienība uztur atklātu, pārredzamu un 
pastāvīgu dialogu ar šīm baznīcām un organizācijām.” 

Eiropas Parlaments Līguma noteikumus ir īstenojis, tā priekšsēdētājam ieceļot priekšsēdētāja 
vietnieku, kas atbildīgs par dialoga vadīšanu, kā arī pieņemot vairākus konkrētus lēmumus, ar 
kuriem izveidots satvars šim dialogam. 

2. LESD 17. panta īstenošana Eiropas Parlamentā ietver šādus elementus: 

 par dialoga vadīšanu atbildīga priekšsēdētāja vietnieka iecelšana; 

 priekšsēdētāja vietnieka gada pārskata sniegšana Parlamenta Prezidijam; 

 īpašs 17. panta jautājumiem izveidots sekretariāts dialoga pārvaldībai; 

 visu Parlamenta attiecīgo dienestu sniegts papildu administratīvais atbalsts dialogam; 

 īpašas Parlamenta tīmekļa vietnes, lai palielinātu pārredzamību un informētību; 

 Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta sagatavoti pārdomu dokumenti; 

 regulāru semināru un citu dialoga pasākumu organizēšana ar ārējiem partneriem; 

 dialoga sasaiste ar Parlamenta darbu un politikas debatēm, iesaistot amatpersonas. 

3. Saskaņā ār LESD 17. pantu veikto pasākumu veidi Eiropas Parlamentā: 

 Parlamenta rīkotie dialoga semināri saskaņā ar 17. pantu; 

 citi Parlamenta rīkotie dialoga pasākumi; 

 citu parlamentāro dalībnieku rīkotie semināri par jautājumiem saistībā ar 17. pantu; 

 pasākumi, ko organizē sadarbībā ar vienu vai vairākiem 17. pantā paredzētajiem 
dialoga partneriem; 

 17. pantā paredzēto partnerorganizāciju delegāciju uzņemšana Parlamentā; 

 Parlamenta pārstāvība pasākumos, ko organizē LESD 17. pantā paredzētās 
partnerorganizācijas; 

 sadarbība ar citām ES iestādēm saistībā ar LESD 17. panta īstenošanu. 

Parlaments parasti ik gadu organizē divus līdz trīs 17. pantā paredzētos dialoga seminārus. Tie 
ir publiski un tiek straumēti tīmekļa vietnē. Visi reģistrētie dialoga partneri — gan no 
reliģiskām, gan nekonfesionālām organizācijām — ir aicināti piedalīties visos 17. pantā 
paredzētajos semināros un citos pasākumos. Dialoga tēmas var būt saistītas ar visām ES 
darbības jomām. Ar 17. pantā paredzētajiem Parlamenta dialoga partneriem tiek apspriesta 
tēmu izvēle, kā arī semināru forma. 
 
Dialoga semināru starplaikā Parlaments ar īpaši izveidotā sekretariāta starpniecību uztur 
regulāru dialogu ar 17. panta partneriem dažādos līmeņos, tostarp administratīvā līmenī. 


