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Par attiecībām ar ES dalībvalstu parlamentiem atbildīgo Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 
vietnieču priekšvārds

2020. gada janvārī Eiropas 
Parlaments vēlējās sākt jaunā 
sasaukuma pilnvaru termiņa 
pirmo gadu pēc 2019. gada 
Eiropas vēlēšanām. Tas 
raudzījās nākotnē un bija 
gatavs stāties pretī daudzām 
problēmām, sākot ar nākamo 
septiņu gadu budžeta 
plānošanu un ES turpmāko 
attiecību veidošanu ar 
Apvienoto Karalisti pēc Brexit 
un beidzot ar ilgtspējīgas 
vides politikas izstrādi un 
attiecību veidošanu ar partneriem visā pasaulē.

Tolaik neviens vēl nevarēja iedomāties, kas mūs gaida — Covid-19 vīrusa izraisītā pandēmija, kas 
skāra visas pasaules valstis; veselības un cilvēciskās traģēdijas, kas smagi ietekmēja cilvēkus, kā 
arī ekonomikas un sociālās krīzes, ko izraisīja pārvietošanās ierobežojumi; sanitārie un veselības 
aizsardzības pasākumi, kas bija vajadzīgi, lai apkarotu vīrusu. Mēs nevarējām pat iedomāties, cik lielā 
mērā mūsu ikdienas dzīve, brīvība un uzvedība izmainīsies tikai dažu nedēļu laikā.

Sākot no 2020. gada marta, visiem parlamentiem bija ātri jāreaģē uz pandēmijas jauno realitāti. 
Tiem bija jānodrošina savu deputātu un darbinieku veselība un drošība, kā arī tādu pamatfunkciju 
nepārtrauktība kā likumdošana un budžeta pieņemšana. Starpparlamentu tīklošana un prakses 
apmaiņa par to, kā rīkoties jaunajā situācijā attiecībā uz parlamentārajām un administratīvajām 
procedūrām, ir bijuši efektīvi un vērtīgi instrumenti krīzes pārvarēšanai parlamentos.

Starpparlamentu aktivitātes tika apturētas tikai pandēmijas pašā sākumā. Parlamentu priekšsēdētā-
ju konference tika atcelta, un prezidentvalstij Horvātijai nācās saskarties ar vēl nebijušiem izaicinā-
jumiem, taču tā atkal atjaunoja starpparlamentu sanāksmes ar pirmo attālināti organizēto COSAC 
priekšsēdētāju sanāksmi 2020. gada jūnijā un priekšsēdētāju papildu tikšanos ar Michel Barnier, ES 
galveno sarunu risinātāju ES un Apvienotās Karalistes tirdzniecības nolīguma jautājumos. Vācijas pre-
zidentūras laikā starpparlamentārās aktivitātes atguva tempu, visas parastās sanāksmes notika attāli-
nāti un notika pat papildu COSAC priekšsēdētāju sanāksmes ar komisāriem.

Arī Eiropas Parlamentam bija ļoti ātri jāpielāgojas jauniem darba veidiem un jāizmanto ievērojami 
loģistikas resursi, lai nodrošinātu parlamentārās (un starpparlamentārās) darbības nepārtrauktību. 
Eiropas Parlaments atsāka starpparlamentāro darbību, rīkojot sanāksmi ar Kopīgās parlamentārās 
Eiropola uzraudzības grupu, kas šoreiz tika organizēta attālināti. Pēc šī pasākuma notika vairākas 
attālinātas starpparlamentārās komiteju sanāksmes, tostarp pirmā no tām par Eurojust izvērtējumu, 
un Augsta līmeņa konference par migrāciju un patvērumu, ko organizēja Eiropas Parlaments 
kopā ar prezidentvalsts parlamentu un sadarbībā arī ar pārējiem diviem parlamentiem, kas ietilpst 
prezidentvalstu trijotnē.

EP priekšsēdētāja vietniece Dita Charanzová un EP priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola, EP telpas Briselē.  © Eiropas Savienība, 2019 – EP/
Alain ROLLAND
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Eiropas Parlaments pat vēl ciešāk sadarbojās ar prezidentvalstu parlamentiem, lai sanāksmju formātus 
un darba kārtību pielāgotu attālināto sanāksmju prasībām. Gan prezidentvalstu Horvātijas un Vācijas, 
gan Eiropas Parlamenta, tostarp tā visu darbinieku, lielā atdeve un apņēmība ļāva atgriezties pie 
starpparlamentārās sadarbības programmas ierasti augstās kvalitātes un vēriena, neraugoties uz 
ārkārtīgi sarežģītajiem apstākļiem.

ES iestādes šajā krīzē apliecināja stabilitāti un noturību. Lēmumu pieņemšana visos ES līmeņos 
tika nodrošināta, un rezultāti tika sasniegti. Tika pieņemti lēmumi par turpmāko ES budžetu un ES 
atveseļošanas finansējumu, tostarp noteikumi par tiesiskuma ievērošanu, un nākotnes vajadzībām 
tika izveidota dzīvotspējīga pašu resursu sistēma. Šie jautājumi tika intensīvi apspriesti arī 
starpparlamentārās sanāksmēs.

Konference par Eiropas nākotni bija vēl viena tēma, ko regulāri apsprieda starpparlamentārās 
sanāksmēs; 2021. gadā tā noteikti būs starpparlamentārās darbības un debašu centrā. Valstu 
parlamentiem būs būtiska nozīme debatēs par Eiropas nākotnes veidošanu.

Mēs atzinīgi vērtējam pastiprinātu starpparlamentāro sadarbību jautājumos, kas saistīti ar ES ārējo 
darbību. Eiropas Parlaments uzsver, ka ir jāuzrauga krīzes ietekme uz demokrātiskām institūcijām visā 
pasaulē. Mēs arī ceram atsākt mūsu tradicionālo transatlantisko partnerību, uzņemties lielāku lomu 
kā globālam dalībniekam starptautiskajā arēnā, it īpaši kaimiņu reģionos, un izveidot jaunas auglīgas 
attiecības un uzlabotu sadarbību ar Apvienotās Karalistes parlamentu.

2020. gads ir būtiski izmainījis mūsu darba veidu, un mums būs jāizmanto pieredze, kas iegūta šajā 
ārkārtas gadā. Kopumā tehnoloģijas ir strādājušas labi, un mēs esam uzlabojuši savu pieredzi ar 
virtuālajām darba metodēm. Tomēr mēs esam stingri pārliecināti, ka starpparlamentārās attiecības 
lielā mērā balstās uz personīgām attiecībām un starpparlamentārās sanāksmes nevar aizstāt ar 
videokonferencēm. Personīga tikšanās notiek ar citu dinamiku un nozīmi, un mēs ceram atkal 
satikties aci pret aci, tiklīdz tas būs iespējams. Protams, tas neizslēdz iespēju, ka attālinātās sanāksmes 
arī turpmāk varēs izmantot kā papildu formātu, kad vien tas būs lietderīgi.

Mēs vēlamies pateikties bijušajai priekšsēdētāja pirmajai vietniecei Mairead McGuinness par viņas 
atdevi un ieguldījumu Eiropas Parlamenta attiecību veidošanā ar valstu parlamentiem līdz viņas 
ievēlēšanai Eiropas Komisijā 2020. gada septembrī.

Eiropas Parlaments un ES valstu parlamenti joprojām ir galvenie partneri Eiropas nākotnes veidošanā. 
Mēs esam apņēmības pilni turpināt mūsu ciešo sadarbību visās kopīgo interešu jomās un nodrošināt 
pienācīgu parlamentārās demokrātijas darbību visos līmeņos, Eiropā un ārpus tās.

 
 

Roberta Metsola   Dita Charanzová  
Priekšsēdētāja pirmā vietniece Priekšsēdētāja vietniece 



10

I. COVID-19 PANDĒMIJAS IETEKME UZ STARPPAR-
LAMENTĀRO SADARBĪBU

Starpparlamentāro aktivitāšu jomā 2020. gads iesākās tāpat kā jebkurš cits gads. Parlamentu 
Savienības lietu komiteju konferences (COSAC) priekšsēdētāju sanāksme notika 2020. gada janvārī 
Zagrebā, atklājot prezidentvalsts Horvātijas plānoto pasākumu ciklu. Eiropas Parlaments 2020. gada 
februārī savās telpās Briselē uzņēma vairāk nekā 100 parlamentāriešus no dažādām dalībvalstīm 
Eiropas parlamentārās nedēļas ietvaros. Starpparlamentārā konference par kopējo ārpolitiku un 
drošības politiku un kopējo drošības un aizsardzības politiku, kas norisinājās Zagrebā (2.–4. martā), 
bija pēdējā starpparlamentu sanāksme, kas 2020. gadā notika fiziskā formātā.

Ļoti drīz pēc šīs sanāksmes Covid-19 situācija Eiropā sāka būtiski pasliktināties, un visur tika veikti 
ārkārtas pasākumi, lai ierobežotu vīrusa izplatību. Eiropas Parlamentā priekšsēdētājs David Sassoli 
2. martā paziņoja, ka tiks atcelti vairāk nekā 130 pasākumi, kuri bija plānoti Eiropas Parlamenta telpās 
un kurus vajadzēja apmeklēt no 6000 līdz 7000 dalībniekiem. Eiropas Parlaments arī aizvēra savas 
durvis apmeklētājiem. 

Inficēšanās pieaugums bija straujš, un epidēmija kļuva globāla. Turpmākajos mēnešos priekšsēdētāja 
lēmums neatļaut pasākumus ar apmeklētājiem no ārienes tika pagarināts līdz 2020. gada beigām. 
Visu veidu pasākumi tika atcelti, apmeklējumi un komandējumi tika apturēti un darbiniekiem (un 
dažkārt arī deputātiem) tika lūgts strādāt no mājām1. Līdz ar to visas starpparlamentārās klātienes 
sanāksmes, kuras laikā no 2020. gada marta līdz decembrim organizēja Eiropas Parlaments, tika 
atceltas, atliktas vai aizstātas ar attālinātām sanāksmēm.

Tāpat tika atcelta arī ES parlamentu priekšsēdētāju konference, kas bija plānota Helsinkos 2020. gada 
maijā. Kopīgās parlamentārās Eiropola uzraudzības grupas (JPSG) sanāksme, kas arī bija paredzēta 
2020. gada martā, tika aizstāta ar rakstisku, elektronisku informācijas apmaiņu. 

Tomēr parlamentārais darbs turpinājās. Kaut arī valstu parlamentiem attālinātās sesijas joprojām 
bija izņēmums, nevis likums, tika veikti vajadzīgie pielāgojumi, lai deputāti varētu rūpīgi pārbaudīt 
un balsot par jauniem tiesību aktiem, no kuriem daudzi bija saistīti ar ārkārtas situāciju veselības 
jomā2. Eiropas Parlaments pieņēma pārskatītu sesiju grafiku, lai pirmajā sesijā izskatītu steidzamos 
likumdošanas jautājumus. EP deputāti varēja tajā piedalīties klātienē, vai arī ar videokonferences 
starpniecību. Tika veikti arī pasākumi, lai varētu balsot pa e-pastu. Sanāksmju telpā tika piemēroti 
sociālās distancēšanās pasākumi3. 

Eiropas Parlaments, kā arī Padomes prezidentvalstis Horvātija un Vācija pēc iespējas pielāgoja savas 
programmas. Starpparlamentāro pasākumu organizēšana turpinājās diezgan intensīvā tempā, it īpaši 
2020. gada otrajā pusē. Darbības nepārtrauktība tika nodrošināta, pielāgojot sanāksmju formātus, 
darba kārtības un procedūras. Tika izmantotas rakstveida procedūras, un sanāksmes kļuva virtuālas, 
īsākas un daudzskaitlīgākas. Politiskie dokumenti, par kuriem sanāksmju laikā parasti notika intensīvas 
debates, vai nu netika apspriesti, vai arī to pieņemšana tika aizstāta ar citām procedūrām. Kaut arī 

1 https://europarl.europa.eu/cmsdata/226105/WEB_No.27_National_Parliaments_procedures_following_COVID-19.pdf
2 Pirmo reizi Eiropas Parlamenta plenārsēžu zālē notika valsts parlamenta sanāksme, arī Covid-19 epidēmijas dēļ — 

Beļģijas parlamenta 150 deputāti nevarēja pulcēties savā ierastajā zālē, jo bija jāievēro sociālās distancēšanās prasības. 
Jaunā valdības līguma apspriešana un ratifikācija notika 2020. gada rudenī Eiropas Parlamenta telpās.

3 https://europarl.europa.eu/cmsdata/226110/No.32._State_of_COVID-19_measures_in_Parliaments.pdf.

https://europarl.europa.eu/cmsdata/226105/WEB_No.27_National_Parliaments_procedures_following_COVID-19.pdf
https://europarl.europa.eu/cmsdata/226110/No.32._State_of_COVID-19_measures_in_Parliaments.pdf
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sadarbība COSAC ietvaros turpinājās attālināti, attiecībā uz reglamentu bija nepieciešama zināma 
vispārpieņemta elastība, jo tas neparedzēja šādus ārkārtas apstākļus. Piemēram, prezidentvalsts 
Horvātija nolēma aizstāt COSAC plenārsēdi ar priekšsēdētāju ārkārtas sanāksmi, un prezidentvalsts 
Vācija sarīkoja pilnībā «virtuālu COSAC sanāksmi», lai pabeigtu savu prezidentūras programmu. 
Abos gadījumos attālināto sanāksmju tehnisko ierobežojumu dēļ tulkošana tika nodrošināta tikai 
ierobežotā apjomā, un nekādi dokumenti netika pieņemti. Dažos gadījumos politiskos dokumentus 
aizstāja priekšsēdētāju secinājumi (Starpparlamentārā konference par kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku un kopējo drošības un aizsardzības politiku) vai prezidentvalsts vēstule, kas tika atvērta 
parakstīšanai (COSAC).

Politiskie apstākļi 2020. gadā pastiprināja vajadzību pēc steidzamām debatēm. Gan COSAC, gan 
Starpparlamentārās konferences par kopējo ārpolitiku un drošības politiku un kopējo drošības un 
aizsardzības politiku (KĀDP/KDAP IPC) ietvaros prezidentvalsts Vācija uzņēmās iniciatīvu iekļaut darba 
kārtībā «steidzamas debates» (jeb «Aktuelle Stunde» virtuālajā COSAC sanāksmē). Mērķis bija brīvāk 
apmainīties ar viedokļiem pastāvīgi mainīgajā politiskajā situācijā. Tematika bieži vien bija saistīta ar 
ES ārpolitiku. Šī ir tendence, kas var turpināties.

Eiropas Parlaments atsāka starpparlamentārās darbības organizēšanu, rīkojot sanāksmi ar Kopīgās 
parlamentārās Eiropola uzraudzības grupu, kas notika attālināti 2020. gada septembrī. Pēc šīs 
sanāksmes notika četras attālinātas starpparlamentārās komiteju sanāksmes (ICM), tostarp pirmā ICM 
par Eurojust izvērtējumu, un virtuāla augsta līmeņa konference par migrāciju un patvērumu, kas 
novembrī Briselē tika organizēta kopīgi ar prezidentvalsts (Vācijas) parlamentu un sadarbībā ar abiem 
pārējiem prezidentvalstu trijotnes parlamentiem (Portugāli un Slovēniju).

Notika tikpat daudz ICM 
sanāksmju kā 2019. gadā. 
Eiropas vēlēšanu dēļ tas 
jau tāpat bija nedaudz 
mazāk nekā parasti. Ir arī 
vērts atzīmēt, ka 2020. gadā 
pieauga valstu parlamentu 
deputātu līdzdalība, visticamāk, 
pateicoties jaunajām attālinātās 
klātbūtnes iespējām. Ceļošanas 
ierobežojumi nozīmēja, 
ka 2020. gada sākumā tika 
organizēts ļoti maz divpusēju 
sanāksmju, un visas divpusējās 
sanāksmes pēc 2020. gada 
marta notika tiešsaistē.

Saskaņā ar Protokolu Nr. 1 un Nr. 2 saņemto iesniegumu skaits arī bija nedaudz mazāks nekā parastajos 
likumdošanas gados, tomēr tas palielinājās, salīdzinot ar 2019. gadu. Vairākos gadījumos vajadzība ātri 
reaģēt uz pandēmiju nozīmēja, ka subsidiaritātes pārbaudei atvēlēto astoņu nedēļu periodu nebija 
iespējams ievērot un tiesību aktu priekšlikumu apstrāde notika paātrināti.
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Pandēmijai bija raksturīgs arī digitāls solis uz priekšu — ne tikai tehniski, bet arī attiecībā uz cilvēku 
uzvedību un attieksmi. Tas ir paātrinājis risinājumu pieejamību attālinātām sanāksmēm un palielinājis 
parlamentāriešu un augsta līmeņa referentu gatavību piedalīties sanāksmēs attālināti. Arī sanāksmes 
ir kļuvušas īsākas, un viedokļu apmaiņa — mērķtiecīgāka. Daļu no šīs pozitīvās pieredzes var 
saglabāt arī nākotnē, un tā var pastiprināt ad hoc dialogus, piemēram, starp referentiem Eiropas 
Parlamentā un valstu parlamentos vai starp EP deputātiem un valstu parlamentu deputātiem līdzīgos 
institucionālajos amatos, piemēram, starp vienas un tās pašas jomas komiteju priekšsēdētājiem vai 
starp priekšsēdētāju vietniekiem.

Līdztekus šīm politiska līmeņa norisēm veselības krīze ir palielinājusi arī tiešsaistes un elektronisko 
(rakstveida) informācijas apmaiņu starp parlamentiem, īpaši EPPDC un IPEX tīklu ietvaros4.

4 Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs (EPPDC) un Starpparlamentārā ES informācijas apmaiņas 
sistēma (IPEX).
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II. SVARĪGĀKĀS NORISES UN GALVENIE JAUTĀ-
JUMI 2020. GADA PARLAMENTU SADARBĪBAS 
PROGRAMMĀ

a. Politiskais ietvars

Darbu, ko veica Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem, politiski vadīja un uzraudzīja Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājs David Sassoli, EP priekšsēdētāja pirmā vietniece Mairead McGuinness, kā 
arī EP priekšsēdētāja vietniece Dita Charanzová, atbildīgā par attiecībām ar valstu parlamentiem, 
un Konstitucionālo lietu komitejas (AFCO) un Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs 
Antonio Tajani. Roberta Metsola 2020. gada novembra vidū tika ievēlēta par Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci un nomainīja šajā amatā Mairead Guinness, kura kļuva par ES komisāri 
finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgus savienības jautājumos.

Bija paredzams, ka 2020. gads, pirmais pilnais šī sasaukuma pilnvaru termiņa gads, būs politiski grūts 
arī bez pandēmijas. Izskatāmās tēmas bija ļoti svarīgas, tās bija saistītas ar Eiropadomes stratēģisko 
programmu un jaunajām Komisijas prioritātēm, kuras EP apstiprināja, kad 2019. gada beigās 
apstiprināja jaunās Komisijas sastāvu. Starpparlamentāro sanāksmju darba kārtībā jau bija paredzēts 
iekļaut vienošanos par DFS un visiem ar to saistītajiem tiesību aktiem, jaunās ES un Apvienotās 
Karalistes partnerības noslēgšanu, Eiropas zaļo kursu un digitālo programmu, kā arī konferences par 
Eiropas nākotni darba uzsākšanu. ES kā globāla dalībnieka nozīmes stiprināšana bija vēl viena svarīga 
tēma, ko bija paredzēts apspriest daudzos starpparlamentāros forumos.

Sākot no 2020. gada marta, pandēmija kļuva par neizbēgamu papildu tēmu daudzās sanāksmēs. 
Parlamenti apmainījās ar viedokļiem un pieredzi par pasākumiem, lai apkarotu vīrusa izplatīšanos, kā 
arī par to, kā saglabāt parlamentu pamatfunkcijas un parlamentāro darbu pandēmijas izraisītajos 
grūtajos laikos.

Tiesiskums ES bija vēl viena tēma, 
par kuru 2020. gadā notika intensīvas 
diskusijas. Šīs debates bija daļēji 
saistītas ar DFS un Atveseļošanas 
un noturības mehānismu, kas tika 
izveidots, lai mazinātu pandēmijas 
ilgtermiņa sociālo un ekonomisko 
ietekmi. Krīze krasi saasināja arī 
drošības un migrācijas problēmas, un 
tās tika apspriestas starpparlamentārās 
sanāksmēs un viedokļu apmaiņā.

EP Priekšsēdētāju konferences un EP priekšsēdētāja David Sassoli 
videokonferences sanāksme ar Bundestāga priekšsēdētāju Wolfgang 
Schäuble 2020. gada maijā.  © Eiropas Savienība, 2020 – EP/ Daina LE 
LARDIC
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b. Caurviju tēmas

Tradicionāli starpparlamentārā sadarbība pievēršas politiskiem un institucionāliem jautājumiem un 
diskusijām. Agrīnās brīdināšanas sistēma, kas sasaista valstu parlamentus ar ES likumdošanas procesu, 
veicot subsidiaritātes pārbaudes, ir izraisījusi plašu likumdošanas dialogu, kas ievērojami pārsniedz 
subsidiaritātes robežas. Pēdējo gadu laikā liela uzmanība tiek pievērsta arī Eiropas izpildiestāžu un 
aģentūru darbības parlamentārajai kontrolei un uzraudzībai, jo īpaši tieslietu un iekšlietu jomā. 
Parlamentārā sadarbība attīstās arī ES ārpolitikas jomā, galvenokārt KĀDP/KDAP ietvaros, kā arī 
attiecībā uz parlamentāro diplomātiju, demokrātijas atbalstu un sadarbību daudzpusējos un pat 
globālos forumos, lai aizstāvētu Eiropas vērtības un intereses.

Vairākos starpparlamentāros forumos un divpusējās diskusijās 2020. gadā regulāri tika izskatītas šādas 
tēmas.

i. Konference par Eiropas nākotni

Jau 2019. gada decembrī Komisija un Eiropas Parlaments ierosināja organizēt konferenci, lai pārdomātu 
ES nozīmi pastāvīgi mainīgajā starptautiskajā vidē un apsvērtu pielāgojumus, kas vajadzīgi saskarē ar 
21. gadsimta realitāti. Pandēmija palīdzēja skaidrāk nekā jebkad agrāk apzināties steidzamo vajadzību 
pēc pašrefleksijas un diskusijām par ES reformu un atjaunināšanu.

Eiropas Parlaments 2020. gada janvārī un jūnijā pieņēma divas rezolūcijas par konferenci par Eiropas 
nākotni5. EP deputāti aicināja Padomi būt atvērtai pret konferences virzītajām reformām, tostarp 
izmaiņām Līgumā. Eiropas Parlaments apņēmās sākt šo konferenci pēc iespējas ātrāk un bija gatavs 
to izdarīt jau 2020. gadā. EP deputāti uzsvēra, ka veselības krīze ir radījusi papildu tēmas pārdomām — 
lielākas rīcības pilnvaras Savienībai pārrobežu veselības apdraudējumu gadījumā; jauni instrumenti, 
kas nodrošinās, ka nākotnē Savienība krīzes gadījumā varēs nekavējoties rīkoties, lai koordinētu, 
organizētu solidaritāti vai reaģētu uz uzbrukumiem pamattiesībām.

Kopš 2019. gada valstu parlamenti ir apliecinājuši stingru gribu iesaistīties šajā konferencē, un tas 
tika vairākkārt uzsvērts 2020. gadā, it īpaši COSAC ietvaros. Protams, valstu parlamentiem ir izšķiroša 
nozīme gan saskarē ar iedzīvotājiem, kopā ar Eiropas Parlamentu, gan arī formāli, Līguma izmaiņu 
gadījumā. Prezidentvalsts Vācija aizstāvēja aktīvu valstu parlamentu līdzdalību. Gan prezidentvalsts 
Horvātija, gan prezidentvalsts Vācija ierosināja iesniegt prezidentūras vēstules ES iestādēm, un tās 
parakstīja arī lielākā daļa valstu parlamentu delegāciju vadītāju. Arī Eiropas Parlaments ir paudis vēlmi 
pienācīgi iesaistīt valstu parlamentus un piešķirt šai konferencei patiesi parlamentāru dimensiju.

5 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūcija par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz konferenci par Eiropas 
nākotni (Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0010); Eiropas Parlamenta 2020. gada 18. jūnija rezolūcija par Eiropas Parlamenta 
nostāju attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0153).
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ii.  Tiesiskums, demokrātija un pamattiesības

Komisija pieņēma tiesiskuma satvaru, kurā pievērsās norisēm dažās ES valstīs, kas rada sistēmiskus 
draudus tiesiskumam. Tā kā tiesiskuma ievērošana kļuva par caurviju prioritāti visās ES politikas jomās, 
tas atspoguļojās arī dažādās starpparlamentārās debatēs, tostarp divpusējā līmenī.

Tika organizēta īpaša COSAC sanāksme, lai apspriestu tiesiskumu, piedaloties Komisijas priekšsēdētājas 
vietniecei Věra Jourová un komisāram Didier Reynders. Parlamentārieši vēlējās šo tēmu pārskatīt 
regulāri, piemēram, saistībā ar Komisijas Tiesiskuma gada ziņojumu.

Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) 10. novembrī organizēja ICM «Komisijas 
pirmais Tiesiskuma gada ziņojums un valstu parlamentu loma», kas parlamentāriešiem ļāva dalīties 
pieredzē par valstu parlamentu lomu. Tika apspriesta arī Covid-19 pasākumu ietekme uz demokrātiju, 
tiesiskumu un pamattiesībām, īpašu uzmanību pievēršot valstu parlamentu šajā periodā veiktajām 
rūpīgajām pārbaudēm.

iii. Sarunas par ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības 
nolīgumu 

Apvienotā Karaliste 2020. gada 31. janvārī izstājās no ES, un pārejas periods paredzēja, ka līdz 2020. gada 
beigām tā joprojām ir ES vienotā tirgus un muitas savienības sastāvdaļa, kamēr turpinās sarunas par 
turpmākajām attiecībām. Vienošanās par turpmākajām ES un Apvienotās Karalistes attiecībām tika 
noslēgta tikai 2020. gada 24. decembrī. ES un Apvienotās Karalistes attiecības un jo īpaši sarunas par 
ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu bija starpparlamentāro diskusiju 
priekšmets visu 2020. gadu.

COSAC priekšsēdētājiem bija divas īpašas tikšanās ar ES galveno sarunu vedēju Michel Barnier 2020. gada 
jūnijā un septembrī. Michel Barnier abās sanāksmēs informēja COSAC priekšsēdētājus par jaunākajām 
norisēm, piedaloties Eiropas Parlamenta Apvienotās Karalistes koordinācijas grupas priekšsēdētājam 
David McAllister. Kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas attiecībā uz Eiropolu 7. sanāksmē 
2020. gada septembrī notika diskusija par problēmām, kas saistītas ar Brexit, Eiropola un Apvienotās 
Karalistes turpmākajā sadarbībā ņemot vērā Eiropola turpmākos uzdevumus un neapstrīdamos ES 
standartus. Ar Brexit saistītās problēmas cīņā pret terorismu un pārrobežu organizēto noziedzību tika 
apspriestas arī ICM par Eurojust darbības izvērtējumu, kas notika 2020. gada decembrī.

Apvienotās Karalistes parlaments/ tā palātas 2020. gadā (sākot no februāra) piedalījās 
starpparlamentāros pasākumos kā trešo valstu novērotāji vai īpašie viesi saskaņā ar dažādu 
starpparlamentāro konferenču noteikumiem. Attiecīgos gadījumos Eiropas Parlamenta komitejas 
laiku pa laikam uzaicināja Apvienotās Karalistes parlamenta pārstāvjus. 2020. gadā turpinājās daudzas 
divpusējas viedokļu apmaiņas ar Apvienotās Karalistes parlamentu, īpaši ar Lordu palātu.
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iv. ES budžets un atveseļošanas plāns

Ilgtermiņa finanšu plāns nākamajiem 7 gadiem — DFS 2021.–2027. gadam — bija svarīga tēma, 
kas bija jārisina 2020. gadā, papildus Eiropas atveseļošanas plānam, reaģējot uz veselības krīzi un tās 
smago ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Starpparlamentārās debatēs un viedokļu apmaiņā daudz laika 
tika veltīts šai tēmai, kas bija ļoti svarīga abu prezidentvalstu darba kārtībā 2020. gadā. Prezidentvalsts 
Horvātijas vēstulē, kuru parakstīja arī daudzi COSAC priekšsēdētāji, ES iestādes tika aicinātas laikus 
pieņemt DFS un Eiropas atveseļošanas plānu.

Lielākā daļa parlamentu pauda gandarījumu par Eiropadomes vēsturisko vienošanos 2020. gada 
21. jūlijā par DFS un atveseļošanas plānu. Lēmums par jauno pašu resursu sistēmu bija jāratificē 
lielākajai daļai valstu parlamentu. Starpparlamentāro viedokļu apmaiņas ietvaros 2020. gadā 
Eiropas Parlaments izmantoja visas iespējas, lai uzsvērtu steidzamo nepieciešamību pēc netraucēta 
ratifikācijas procesa dalībvalstīs, vienlaikus aizstāvot arī savu nostāju nesamazināt DFS atveseļošanas 
mehānisma dēļ.

Debates 15. starpparlamentārā konferencē par stabilitāti, ekonomikas koordināciju un pārvaldību ES 
(IPC SECG) 2020. gada oktobrī pievērsās krīzes ietekmei uz ekonomiku. Parlamentu vispārīgais ieskats 
šajā viedokļu apmaiņā bija tāds, ka valstu parlamenti jāiesaista atveseļošanas un noturības plānu 
izstrādē un pieņemšanā, nevis tikai to rūpīgā pārbaudē. Tāds pats vēstījums dominēja arī COSAC 
debatēs.

v. Zaļā un digitālā pārkārtošanās

Zaļā un digitālā pārkārtošanās mainīgajā pasaulē ir prioritāra Komisijai, kuru vada priekšsēdētāja 
Ursula von der Leyen. Covid-19 pandēmija ir padarījusi ES digitālos un zaļos mērķus vēl svarīgākus 
un parādījusi, ka digitālā un zaļā pārveide var notikt ļoti ātri. Eiropas Parlaments stingri atbalsta šīs ES 
prioritātes un ir iestājies par to pietiekamu finansēšanu, lai tās varētu sekmīgi īstenot.

IPC SECG 2020. gada februārī pievērsa uzmanību arī klimata pārmaiņām un nozīmei, kāda šajā 
jautājumā var būt ES ekonomikas, budžeta un sociālajai politikai. Visi galvenie referenti uzsvēra 
tūlītējas rīcības lielo nozīmi cīņā pret klimata pārmaiņām.

Frans Timmermans, Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Eiropas zaļā kursa jautājumos, 2020. gada 
septembrī uzrunāja COSAC priekšsēdētājus un detalizēti raksturoja šo tēmu un ar to saistītās problēmas. 
Viņš uzsvēra ES atveseļošanās posma lielo nozīmi un valstu parlamentu izšķirošo lomu gan attiecībā 
uz Eiropadomes lēmumu iedzīvināšanu konkrētos pasākumos, kam nepieciešama ratifikācija valstu 
parlamentos, gan arī valstu programmu izstrādē. Viņš arī uzsvēra, cik svarīgi ir nodrošināt pietiekamu 
budžetu videi nekaitīgai, noturīgai un uz nākotni vērstai ekonomikai un sabiedrībai.

vi. ES nozīme pasaulē: starptautiskās attiecības un multilaterālisms — migrācija 
un patvērums

Vajadzība stiprināt ES kā globālu dalībnieku kļuva vēl skaidrāk redzama 2020. gadā, kad ES saskārās ar 
daudzveidīgām un daudzpusīgām problēmām, kas saistītas ar cīņu pret Covid-19 pandēmiju, cīņu pret 
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klimata pārmaiņām, digitālās pārkārtošanās veicināšanu, kopējās drošības politikas stiprināšanu un uz 
noteikumiem balstītu daudzpusēju sistēmu, kā arī cīņu pret jebkādu demokrātijas un cilvēktiesību 
standartu pazemināšanos.

KĀDP/KDAP IPC ietvaros viedokļu apmaiņa saistījās ar ES vadošo lomu pasaulē arvien sarežģītākā 
ārējā vidē. Tika uzsvērta steidzamā nepieciešamība pēc stratēģiskas koordinācijas un vienotākas, 
proaktīvas ārējās darbības, un īpaša uzmanība tika pievērsta pēcvēlēšanu situācijai Baltkrievijā.

Eiropas Parlaments 2020. gada novembrī kopā ar Vācijas Bundestāgu pirmo reizi organizēja augsta 
līmeņa konferenci par migrāciju un patvērumu. Šo pasākumu bija paredzēts organizēt Briselē, un 
tas bija plānots Vācijas, Portugāles un Slovēnijas parlamentu prezidentvalstu trijotnes programmas 
ietvaros. Augsta līmeņa konferencē galvenie referenti bija Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs David 
Sassoli un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kā arī Vācijas Bundestāga, Portugāles 
Assembleia da República un Slovēnijas Državni zbor priekšsēdētāji. 

Arī COSAC darba kārtība atvēlēja daudz laika ārējās politikas apspriešanai, tostarp par ES lomu Āfrikā 
un ES un ASV attiecībām, it īpaši ņemot vērā jauno ASV administrāciju. Daudzi parlamentārieši ieteica 
Eiropas Parlamentam un ES valstu parlamentiem tuvākajā nākotnē uzlabot sadarbību un dialogu ar 
Amerikas un Āfrikas kolēģiem. Vienlaikus tika norādīts, ka tikpat svarīgi ir ieguldīt pašas ES stratēģiskās 
autonomijas stiprināšanā un tās spējās efektīvi rīkoties nākotnē.
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1. INSTITUCIONĀLĀS STARPPARLAMENTĀRĀS STRUK-
TŪRAS

1.1 Parlamentu Savienības lietu komiteju konference (COSAC)

Parlamentu Savienības lietu komiteju konference (COSAC) tika izveidota 1989. gada novembrī Parīzē. 
Tā ir unikāla, jo ir vienīgais Līgumos noteiktais starpparlamentārais forums (Protokols Nr. 1 par valstu 
parlamentu lomu Eiropas Savienībā). Tās dalībvalsts parlamentam, kas uzņemas Padomes rotējošās 
prezidentvalsts pienākumus, ir vadošā nozīme COSAC virziena un darba noteikšanā. To atbalsta 
prezidentvalstu trijotne, kurā Eiropas Parlaments ir pastāvīgais dalībnieks. Prezidentvalsts izmanto 
organizatorisko atbalstu, kuru nodrošina neliels sekretariāts, ko uztur Eiropas Parlaments un vada valsts 
parlamenta norīkots ierēdnis («pastāvīgais dalībnieks»). Skatīt www.ipex.eu.

COSAC priekšsēdētāju sanāksme Zagrebā 2020. gada 20. un 21. janvārī, pirmais starpparlamentārais 
pasākums 2020. gadā un pirmais pasākums Horvātijas prezidentūras laikā, bija vienīgais COSAC 
pasākums, kas 2020. gadā notika klātienē, ar fizisku klātbūtni un kā sākotnēji plānots. Tā bija arī pēdējā 
sanāksme, kurā Apvienotā Karaliste piedalījās kā ES dalībvalsts.

Šajā sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta prezidentvalsts Horvātijas prioritātēm — «Eiropa, kas 
attīsta, savieno, aizsargā un ietekmē». Parlamentāriešu debates izvērsās par dažādiem jautājumiem, 
tostarp par paplašināšanos, migrāciju, daudzgadu finanšu shēmu un konferenci par Eiropas 
nākotni, kurai bija paredzēts pievērsties plenārsēdē 2020. gada maijā. Pirms Covid-19 uzliesmojuma 
prezidentvalsts Horvātija koncentrējās uz jauno institucionālo pilnvaru termiņu (jaunais Eiropas 
Parlaments un jaunā Komisija), un tās mērķis bija analizēt veidus, kā parlamenti veic savus uzraudzības 
pienākumus un kā sadarbojas ar dažādām ES struktūrām. Tas tika iztirzāts prezidentvalsts Horvātijas 
sagatavotajā COSAC pusgada ziņojumā.

2020. gada martā kļuva skaidrs, ka Covid-19 pandēmijas izraisītie apstākļi neļaus Horvātijas 
parlamentam rīkot COSAC LXIII plenārsēdi Zagrebā, un šī sanāksme tika atcelta. Tomēr prezidentvalsts 
Horvātija, kas cieta arī no spēcīgas zemestrīces, kura 2020. gada 22. martā skāra Zagrebu un Horvātijas 
parlamenta telpas, organizēja COSAC priekšsēdētāju ārkārtas sanāksmi, kas notika attālināti 2020. gada 
16. jūnijā, aizstājot COSAC plenārsēdi. Šajā sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta, no vienas 
puses, ES reakcijai uz koronavīrusa uzliesmojumu un ES budžetam, un, no otras puses, konferencei 
par Eiropas nākotni.

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
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Kopīga fotografēšanās — COSAC priekšsēdētāju sanāksme Zagrebā 2020. gada 20. un 21. janvārī.  © Prezidentvalsts 
Horvātija

Prezidentvalsts Vācija neizbēgami saglabāja uzsvaru uz pandēmiju un ES ekonomikas atveseļošanu, 
kā arī pievērsa nepieciešamo uzmanību ES turpmākajām attiecībām ar Apvienoto Karalisti, Eiropas 
zaļajam kursam, digitālajai pārveidei un digitālajai suverenitātei, migrācijas jautājumiem, tiesiskumam 
un ārpolitikas jautājumiem. Vācijas Bundestāgs un Bundesrāts virzīja COSAC diskusijas galvenokārt 
tādā jomā kā Covid-19 pandēmijas sekas un no tās gūtās atziņas, kā arī turpināja starpparlamentārās 
diskusijas par ES nākotni. Turklāt dažas viedokļu apmaiņas tika veltītas ārpolitikas tēmām, proti, 
transatlantiskajām attiecībām un ES attiecībām ar Āfriku. Vācijas prezidentūras laikā organizētās 
sanāksmes notika ar attālinātu līdzdalību — gan priekšsēdētāju sanāksme 14. septembrī, gan «Virtuālā 
COSAC» konference 2020. gada 
30. novembrī un 1. decembrī. 
Prezidentvalsts Vācija apstiprināja 
savu nodomu, vienojoties ar COSAC 
parlamentiem, uzaicinājumus uz 
COSAC pasākumiem izsūtīt trešām 
valstīm tikai tad, ja apspriežamās 
tēmas attiecas uz šīm valstīm. 
Vienlaikus daudzi parlamentārieši 
pauda vispārēju vēlmi, lai COSAC 
attīstītu kontaktus un organizētu ad 
hoc sanāksmes ar trešo valstu 
parlamentiem, piemēram, ar ASV un 
Āfrikas valstīm. Virtuālā COSAC konference 2020. gada 30. novembrī un 1. decembrī 

Berlīnē.  © Prezidentvalsts Vācija.
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Apstākļu un acīmredzamo grūtību dēļ, kas radās, attālināti apspriežot politisku dokumentu, ne 
prezidentvalsts Horvātija, ne prezidentvalsts Vācija neiesniedza pieņemšanai COSAC Viedokļa 
dokumentu. Tomēr abas prezidentvalstis nosūtīja vēstules triju iestāžu priekšsēdētājiem attiecībā uz 
konferenci par Eiropas nākotni, uzsverot, cik svarīgi ir ātri virzīties uz tās izveidi un nodrošināt valstu 
parlamentiem būtisku dalību tajā.

Covid-19 pandēmijas uzliesmojumam bija liela ietekme uz COSAC darbību, taču kopumā gan 
prezidentvalsts Horvātija, gan prezidentvalsts Vācija ar prezidentvalstu trijotnes un Eiropas Parlamenta 
atbalstu ļoti sekmīgi nodrošināja šī procesa turpināšanu un darbības nepārtrauktības garantēšanu, 
pielāgojot savas darba metodes konkrētajai situācijai. Šī pieeja arī nodrošināja divu COSAC pusgada 
ziņojumu pieņemšanu 2020. gadā.

Turklāt pirmo reizi attālināti tika organizēts ievērojams skaits papildu sanāksmju. Vairākas neoficiālas 
COSAC priekšsēdētāju viedokļu apmaiņas notika videokonferencēs, kur piedalījās augsta līmeņa 
referenti (ES un Apvienotās Karalistes galvenais sarunu vedējs Michel Barnier uzstājās par Brexit, 
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Věra Jourová un komisārs Didier Reynders — par tiesiskumu, un 
Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrethe Vestager — par Eiropas rūpniecības stratēģiju 
un konkurenci). Daļēji pateicoties arī attālināto sanāksmju elastīgumam, prezidentvalstu trijotnes 
sagatavošanas sanāksmes varēja organizēt savlaicīgi pirms galvenajām COSAC sanāksmēm, nevis tikai 
iepriekšējā vakarā. Tas ļāva trijotnes dalībniekiem plašāk apmainīties ar viedokļiem par lēmumiem, kas 
jāpieņem prezidentvalstij, ar ilgāku laika grafiku. Abos gadījumos — neoficiāla viedokļu apmaiņa ar 
augsta līmeņa referentiem un atsevišķas (vai papildu) prezidentvalstu trijotnes sanāksmes — atliek 
gaidīt, vai nākotnē tā kļūs par COSAC pastāvīgu praksi.

COSAC pasākumus un sanāksmes skatīt I pielikumā.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• COSAC viedokļu apmaiņu skaits 2020. gadā palielinājās, jo videokonferenču formātā tika 
organizētas vairākas neoficiālas papildu viedokļu apmaiņas par aktuāliem tematiem, piedaloties 
augsta līmeņa referentiem (tostarp ES komisāriem un galvenajam sarunu vedējam).

• Lai gan COSAC parlamenti apstiprināja nodomu izsūtīt uzaicinājumus uz pasākumiem trešām 
valstīm tikai tad, ja darba kārtības tēmas attiecas uz šīm valstīm, parlamentārieši atzinīgi novērtēja 
to, ka COSAC attīsta kontaktus un organizē ad hoc sanāksmes ar trešo valstu parlamentiem.

• Neraugoties uz šī gada grūtībām, kas saistītas ar pandēmiju, Eiropas Parlamenta delegācijai 
izdevās uzturēt ciešas attiecības ar ES Padomes prezidentvalstu parlamentiem un sadarbību 
prezidentvalstu trijotnes ietvaros.
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1.2 ES parlamentu priekšsēdētāju konference (EUSC)

Stokholmas pamatnostādnes ES parlamentu priekšsēdētāju konferencei tika pieņemtas 2010. gadā. 
Tās paredz, ka viena ikgadēja priekšsēdētāju sanāksme, ko organizē dalībvalsts, kura ir konkrētā gada 
otrā pusgada prezidentvalsts, norisinās nākamā gada pavasara prezidentūras laikā. Šī konference 
pieņem nesaistošus prezidentvalsts secinājumus. Tās uzdevums ir arī pārraudzīt ES starpparlamentāro 
darbību koordināciju.

EUSC darba kārtību sagatavo ES parlamentu ģenerālsekretāru sanāksmē. Skatīt www.ipex.eu.

ES parlamentu priekšsēdētāju konference (EUSC), kas bija plānota 2020. gada maijā Helsinkos, Somijā, 
tika atcelta Covid-19 pandēmijas dēļ. Organizēt šo konferenci attālināti nebija lietderīgs risinājums. 
EUSC būtībā ir augsta līmeņa tīklošanas pasākums. Turklāt daudzvalodu konferences rīkošanai 
nepieciešamās tehniskās spējas 2020. gada pavasarī nebija pieejamas un nedarbojās.

Tomēr, lai izpildītu iepriekšējās EUSC pilnvaras, tika paveikts liels iepriekšēja darba apjoms.

Vīnes EUSC 2019. gada aprīlī aicināja prezidentvalsti Somiju organizēt darba grupu, lai Lisabonas 
pamatnostādnes par starpparlamentāro sadarbību ES pielāgotu pašreizējiem apstākļiem. Lisabonas 
pamatnostādnes, kas nodrošina vispārēju ietvaru starpparlamentārai sadarbībai, tika apstiprinātas 
2008. gadā, pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. 2019. gadā tās jau bija novecojušas un vairs 
neatbilda izmaiņām, kas bija notikušas starpparlamentārā sadarbībā.

Darba grupa tika aicināta sagatavot ziņojumu ES parlamentu priekšsēdētāju konferencei Helsinkos 
2020. gadā par šādiem jautājumiem:

• pamatnostādņu tehniska pielāgošana pašreizējiem apstākļiem, tostarp plašāk izmantojot 
atsauces uz Līgumiem, un pamatnostādņu lingvistiska pārskatīšana kopumā;

• jaunu konferenču formātu iekļaušana pamatnostādnēs, piemēram, paredzot Starpparlamentāro 
konferenci par stabilitāti, ekonomikas koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā, 
Starpparlamentāro konferenci par kopējo ārpolitiku un drošības politiku un kopējo drošības 
un aizsardzības politiku, kā arī Kopīgo parlamentārās uzraudzības grupu attiecībā uz Eiropolu;

• mūsdienīgu saziņas līdzekļu plašāka izmantošana, lai veicinātu starpparlamentāru sadarbību.

EUSC arī aicināja prezidentvalsti Somiju pienācīgi sagatavot kopīgu vienošanos par starpparlamentāro 
komiteju sanāksmi, kuru Eiropas Parlaments organizēs par Eurojust izvērtējumu, lai parlamentu 
priekšsēdētāju konference Helsinkos varētu pieņemt secinājumus par šiem jautājumiem.

Prezidentvalsts Somija organizēja tehnisku darba grupu darbinieku līmenī un iesniedza divu 
dokumentu projektus ģenerālsekretāru sanāksmē 2020. gada janvārī — atjaunināto pamatnostādņu 
projektu un dokumentu par mūsdienīgiem saziņas līdzekļiem. Prezidentvalsts arī sagatavoja atsevišķu 
dokumentu par ICM par Eurojust izvērtējumu.

Rūpīgi tika ievērotas Vīnē dotās pilnvaras, iesniedzot pamatnostādņu tehniska un lingvistiska 
atjauninājuma projektu. Norises pēc Lisabonas, jo īpaši jaunās starpparlamentārās konferences 
un kopīgās pārbaudes un izvērtējumi tieslietu un iekšlietu jomā, tika reģistrēti saskaņoti. 
Jaunā pamatnostādņu projekta struktūra ir vairāk informatīva. Ir pievienotas atsauces uz katras 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
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starpparlamentārās struktūras juridisko pamatu un reglamentu. Atjauninātās pamatnostādnes 
paredz arī turpmākas attīstības iespējas.

Prezidentvalsts Somija arī sagatavoja dokumentu par mūsdienīgiem saziņas līdzekļiem, tostarp 
ieteikumus par veidiem un līdzekļiem, kā uzlabot un «atdzīvināt» starpparlamentārās sanāksmes, 
izmantojot IKT. Dažos gadījumos dokumenta sagatavošanas darba grupas tehniskā (darbinieku) 
līmeņa sanāksmes daļēji var aizstāt ar tiešsaistes darba rīkiem un videokonferencēm. Covid-19 
uzliesmojuma laikā notikusī tehniskā attīstība nozīmē, ka daži šā dokumenta aspekti jau ir novecojuši.

Ģenerālsekretāru sanāksmē 2020. gada janvārī tika sagatavoti dokumenti pieņemšanai EUSC. Sakarā 
ar EUSC sanāksmes atcelšanu Helsinkos pamatnostādņu projekta galīgai pieņemšanai jānotiek EUSC 
Berlīnē 2021. gadā.

Gandrīz gadu pēc Eurojust regulas piemērošanas 2019. gada decembrī Eiropas Parlaments 2020. gada 
novembrī sadarbībā ar prezidentvalsts parlamentu organizēja pirmo Eurojust ICM (skatīt 3.2. punktu).

Ģenerālsekretāru sanāksmē Helsinkos tika pieņemts arī gada ziņojums un secinājumi par IPEX un 
apspriesta konference par Eiropas nākotni. Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs Klaus Welle uzstājās 
ar galveno referātu «Eiropas Parlaments pēc 2019. gada Eiropas vēlēšanām».

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Pandēmijas dēļ EUSC 2020. gadā nenotika. Tomēr ģenerālsekretāru līmenī tika veikts 
liels sagatavošanas darbs. Tika sagatavoti trīs dokumentu projekti — viens no tiem bija 
starpparlamentārās sadarbības pamatnostādņu atjauninājums; otrs attiecās uz mūsdienīgiem 
saziņas līdzekļiem; un trešais attiecās uz ICM par Eurojust izvērtējumu.
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2. STARPPARLAMENTĀRĀS KONFERENCES (IPC)

2.1 Eiropas parlamentārā nedēļa (EPW), Starpparlamentārā konference 
par stabilitāti, ekonomikas koordināciju un pārvaldību Eiropas Sa-
vienībā un Eiropas pusgada konference (IPC SECG)

Starpparlamentārā konference par stabilitāti, ekonomikas koordināciju un pārvaldību ES (izveidota 
saskaņā ar Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomikas un monetārajā savienībā 
[Fiskālā pakta] 13. pantu) ir ietvars debatēm un informācijas un paraugprakses apmaiņai par to, kā 
notiek attiecīgo noteikumu īstenošana, un tās mērķis ir arī stiprināt sadarbību starp ES dalībvalstu 
parlamentiem un Eiropas Parlamentu.

Eiropas pusgada konference sniedz iespēju apmainīties ar informāciju par paraugpraksi Eiropas 
pusgada ciklu īstenošanā un stiprināt sadarbību nolūkā rūpīgi pārraudzīt valstu un Eiropas līmeņa 
izpildvaras rīcību.

Kopā tās veido Eiropas parlamentāro nedēļu (EPW), kas pulcē parlamentāriešus no visas ES, lai kopīgi 
apspriestu ekonomikas, budžeta un sociālos jautājumus. Abas konferences tiek regulāri iekļautas 
parlamentu sadarbības darba grafikā, un tās ir konsolidēti forumi starpparlamentu debatēm šajās 
nozīmīgajās politikas jomās.

2020. gada EPW, kuru kopīgi organizēja Eiropas Parlaments un Horvātijas parlaments, notika 
2020. gada 18. un 19. februārī Briselē. Tā bija jau devītā šīs konferences kārta, un tajā piedalījās 
111 deputāti no 28 parlamentiem (34 palātām), kas pārstāvēja 25 ES dalībvalstis, kā arī novērotāji 
no Melnkalnes, Bosnijas un Hercegovinas un īpašie viesi no Norvēģijas. Arī šoreiz dalībnieku skaits 
bija liels, un tas liecina par šā pasākuma panākumiem un nozīmīgumu, kā arī par valstu parlamentu 
ieinteresētību apspriest ekonomikas, budžeta un sociālās prioritātes un apmainīties ar viedokļiem 
par tām.

Starp referentiem konferences sekcijās un galvenajiem referentiem jāmin Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājs David Sassoli, Horvātijas Sabor priekšsēdētājs Gordan Jandroković, Ekonomikas un 
finanšu lietu padomes (ECOFIN) priekšsēdētājs Zdravko Marić, Eurogrupas priekšsēdētājs Mário 
Centeno, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Valdis Dombrovskis un ekonomikas komisārs 
Paolo Gentiloni.

Tēmas, kuras Eiropas pusgada konferencē apsprieda ES valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta 
deputāti, bija šādas — banku savienības un kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšana; ekonomikas 
pārvaldības struktūras reformēšana; ekonomikas pārvaldības demokratizēšana, uzlabojot tās 
pārskatatbildīgumu; un jauna budžeta instrumenta izveide konverģences un konkurētspējas 
uzlabošanai, priekšlikums Eiropas bezdarbnieka pabalstu pārapdrošināšanas shēmai un Eiropas 
pusgada sistēmas pārskatīšana.

Pēc Eiropas pusgada debatēm sekoja trīs paralēlas ICM (ko organizēja Eiropas Parlamenta BUDG, 
ECON un EMPL komitejas)6, un tajās tika izskatītas vairākas tēmas, piemēram, starptautiskā nodokļu 

6 Eiropas Parlamenta Budžeta komiteja, Ekonomikas un monetāro lietu komiteja un Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteja.
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sistēma, finanšu ilgtspējība, Eiropas bērnu garantija, taisnīgas minimālās algas, nākamā DFS un jaunie 
pašu resursi, lai risinātu globālās problēmas.

IPC SECG 2020. gadā pirmo reizi izskatīja vides jautājumus un pievērsa uzmanību klimata pārmaiņām 
un nozīmei, kāda šajā jautājumā var būt ES ekonomikas, budžeta un sociālajai politikai. Visi galvenie 
referenti pirmajā sesijā uzsvēra tūlītējas rīcības lielo nozīmi cīņā pret klimata pārmaiņām un tās 
ietekmi uz ES ekonomikas, budžeta un sociālo politiku. Eiropas zaļais kurss var kļūt par dzinējspēku 
jaunam lielu pārmaiņu ciklam. Tomēr tas jāuzskata par plānu Eiropas ekonomikas pārveidošanai tādā 
veidā, lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visām dalībvalstīm pārkārtošanās procesā uz 
mazoglekļa ekonomiku. Lai to panāktu, pašreizējās sarunās par jauno DFS, kurā paredzēts Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisms, jāparedz liela apjoma valsts un privātie ieguldījumi. Šie bija tikai daži no 
dalībnieku izteikumiem. 

Otrā sesija bija veltīta prasmēm un darbavietām, lai nodrošinātu iekļaujošu izaugsmi. Tika izteiktas 
daudzas piezīmes, apgalvojot, ka Eiropas jauniešu garantija ir jāpastiprina, lai veicinātu jauniešu 
nodarbinātību un iekļaušanu, kā arī darbaspēka attīstību un pielāgošanos darba tirgus mainīgajām 
vajadzībām. Citi dalībnieki norādīja, ka zaļā un digitālā pārkārtošanās ir lieliska iespēja, bet vienlaikus 
arī apdraudējums, un tādēļ ir jāizveido atbilstošas izglītības un apmācības sistēmas, lai izmantotu šīs 
revolūcijas potenciālu, attīstot attiecīgas prasmes un kompetences. Konkurētspējīgam darba tirgum 
21. gadsimtā jābūt ilgtspējīgam un drošam, nodrošinot iekļaujošu izaugsmi.

Kā jau ierasts gada otrajā pusē, 15. IPC SECG notika Berlīnē 2020. gada 12. oktobrī. Šī sanāksme tika 
organizēta attālināti, no Vācijas Bundestāga. Tajā pulcējās 126 valstu parlamentu deputāti un deviņi 
Eiropas Parlamenta deputāti.

Eiropas parlamentārā 
nedēļa 2020. gada 18. 
un 19. februārī, Eiropas 
Parlaments Briselē.  © 
Eiropas Savienība, 2020  
– EP/Emilie GOMEZ
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Ņemot vērā Covid-19 
pandēmiju, konferences 
debatēs tika izvērtēta šīs 
krīzes ekonomikas ietek-
me. Eiropas Parlamenta 
deputātiem un valstu par-
lamentu deputātiem bija 
iespēja apspriest mijiedar-
bību starp monetāro un 
fiskālo politiku un fiskālo 
noteikumu nākotni, kā arī 
dot savu ieguldījumu 
mērķtiecīgai pieejai pasā-
kumiem, kas veicina Eiro-

pas ekonomikas atveseļošanos. Debates atklāja valstu parlamentu dziļo ieinteresētību cieši iesais-
tīties visā šajā procesā. Visi deputāti, kas uzstājās, uzsvēra, ka jūlija kompromiss ir vēsturisks, un 
mudināja likumdevējus to ātri pieņemt. Tas arī parādīja, cik svarīgi ir iesaistīt valstu parlamentus un 
Eiropas Parlamentu atveseļošanas un noturības plānu izstrādes un pieņemšanas procesā. Arī Komi-
sijas pamatnostādņu dokumentā ir pausts šāds viedoklis, mudinot dalībvalstis jau agrīnā posmā 
publicēt savus atveseļošanas un noturības plānus, lai Eiropas Parlamentam, pārējām dalībvalstīm, 
Eiropas Komisijai un plašākai sabiedrībai būtu pārskats par to, kas šajos atveseļošanas un noturības 
plānos ir paredzēts. Valstu parlamentu deputāti uzsvēra, cik svarīgi ir nodrošināt jaunus un lielus 
pašu resursus, lai stabilizētu un stiprinātu ES budžetu.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Trešo gadu pēc kārtas EPW programma tika koncentrēta pusotrā dienā, apvienojot Eiropas 
pusgada konferenci ar Starpparlamentāro konferenci par stabilitāti, ekonomikas koordināciju 
un pārvaldību ES. Turklāt šis pasākums kļuva videi nekaitīgāks, pievēršoties klimata pārmaiņām 
un to arvien lielākajai nozīmei ES ekonomikas, budžeta un sociālajā politikā.
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2.2 Starpparlamentārā konference par kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku un kopējo drošības un aizsardzības politiku (KĀDP/KDAP 
IPC)

Starpparlamentārā konference par kopējo ārpolitiku un drošības politiku un kopējo drošības un 
aizsardzības politiku (KĀDP/KDAP IPC), ko 2012. gadā izveidoja ar ES dalībvalstu parlamentu 
priekšsēdētāju konferences lēmumu, ir starpparlamentārā platforma debatēm par ES ārpolitiku, 
drošības politiku un aizsardzības politiku. To divas reizes gadā organizē tās ES dalībvalsts parlaments, 
kas uzņemas Padomes rotējošās prezidentvalsts pienākumus, cieši sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu; 
konferenci regulāri apmeklē parlamentārieši no visas ES. Turklāt Eiropas Parlamenta Ārlietu komiteja 
(AFET) bieži uzaicina valstu parlamentu pārstāvjus piedalīties savās sanāksmēs Briselē, papildinot 
starpparlamentāro dialogu šīs nozīmīgās politikas jomā.

2020. gadā KĀDP/KDAP IPC 16. sesija notika Zagrebā (2.–4. martā) klātienes formātā, savukārt 
17. sesija tika organizēta attālināti Berlīnē (4. septembrī). Abu sanāksmju Eiropas Parlamenta 
delegācijās iesaistījās Ārlietu komitejas (AFET) un Drošības un aizsardzības apakškomitejas locekļi, un 
šīs delegācijas vadīja AFET komitejas priekšsēdētājs David McAllister.

KĀDP/KDAP IPC Zagrebā piedalījās 82 parlamentārieši no ES valstu parlamentiem. Saskaņā ar reformu 
priekšlikumiem, ko iepriekšējā IPC Helsinkos 2019. gada septembrī iesniedza Eiropas Parlamenta 
delegācijas priekšsēdētājs, prezidentvalsts Horvātija ieviesa divus jauninājumus, kas veicināja IPC 
dinamiskumu un atbilstību. Prezidentvalsts Horvātija atjaunoja iepriekšējo praksi, kad secinājumus 
pieņēma visas delegācijas, un tā arī iekļāva darba kārtībā «steidzamās debates». Šīs debates deva 
iespēju delegāciju vadītājiem izvēlēties tēmu, pamatojoties uz jaunākajiem notikumiem, un ļāva 
delegācijām paust savu viedokli par darba kārtību, kā arī deva iespēju reaģēt uz aktuāliem notikumiem 
konferences laikā.

Starpparlamentārā konference par kopējo ārpolitiku un drošības politiku un kopējo drošības un aizsardzības politiku 
2020. gada 2.–4. martā Zagrebā.  © Prezidentvalsts Horvātija
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Konference bija sadalīta trijās sesijās — globālās problēmas noturīgai un ietekmīgai Eiropai; 
Rietumbalkāni; un Eiropas aizsardzības sadarbības un rūpniecības stiprināšana. 

Turklāt tika organizēti trīs semināri:

• Austrumu partnerība pēc 2020. gada;
• PESCO: ES aizsardzības iniciatīvu saskaņotības problēma un Eiropas Parlamenta un valstu 

parlamentu nozīme;
• sieviešu devums mieram un drošībai..

Secinājumos IPC dalībnieki atzīmēja ES globālās līderības lielo nozīmi arvien sarežģītākā ārējā vidē. 
Viņi vienojās par steidzamu vajadzību pēc stratēģiskas koordinācijas un vienotākas, proaktīvākas 
ārējās darbības. Viņi uzsvēra, ka ir svarīgi saglabāt pietiekamu budžetu šo mērķu sasniegšanai. Turklāt 
viņi atzinīgi novērtēja Komisijas apņemšanos attiecībā uz Rietumbalkānu valstu pievienošanās 
perspektīvu, vienlaikus norādot, ka ES ir jāturpina veicināt demokrātisku konsolidāciju, kā arī jāsniedz 
atbalsts klimata un citu drošības draudu apkarošanā.

2020. gada otrajā pusē 121 parlamentārietis no 27 ES dalībvalstu parlamentiem un Eiropas Parlamenta 
piedalījās KĀDP/KDAP IPC, kas tika organizēta attālināti Berlīnē. Konferencē piedalījās arī piecas pie ES 
nepiederošu valstu parlamentu delegācijas.

Konferences pirmās kārtas laikā dalībnieki pārrunāja aktuālos ārpolitikas un drošības jautājumus 
ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājas vietnieku Josep Borrell Fontelles, kurš uzturējās Ēģiptē, Kairā, risinot sarunas ar Ēģiptes 
valdības un Arābu līgas pārstāvjiem. Tika apspriests plašs tematu klāsts. Tomēr debatēs galvenokārt 
dominēja pēcvēlēšanu situācija Baltkrievijā. Otrajā kārtā deputāti pārrunāja veidus, kā izveidot Eiropas 
aizsardzības savienību un kā stratēģiski pareizi pārkārtot ES drošības un aizsardzības politiku. Dr. Ronja 
Kempin no Vācijas Starptautisko un drošības lietu institūta (SWP7) savā ievada uzrunā deva ievirzi šīm 
debatēm.

Līdzpriekšsēdētāji David McAllister un Dietmar Nietan (attiecīgi Eiropas Parlamenta un Vācijas 
delegācijas priekšsēdētāji) savā nobeiguma paziņojumā vēlreiz apstiprināja vajadzību pēc spēcīgākas 
un efektīvākas ES ārpolitikas un drošības politikas gan strukturāli, gan finansiāli, it īpaši Covid-19 
pandēmijas radītās krīzes apstākļos. Turklāt šajā paziņojumā tika paustas bažas par situāciju Vidusjūras 
austrumdaļā, Libānā, Turcijā un Lībijā, par Alekseja Navaļnija lietu un par ES attiecībām gan ar Ķīnu, 
gan ar NATO. Tika atzīmēts, ka pieejamie instrumenti ir jāizmanto efektīvāk, ka dalībvalstīm prioritāri 
ir jāņem vērā vienotās ES nostājas un ka ES mērķi ir jāsasniedz ar pienācīgu apņemšanos attiecībā uz 
lēmumu pieņemšanas procesiem.

7 Stiftung Wissenschaft und Politik.
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EP Ārlietu komitejas 
priekšsēdētājs David 

McAllister un Savienības 
Augstais pārstāvis ārlietās 

un drošības politikas 
jautājumos Josep Borrell 

Fontelles uzstājās 2020. 
gada 4. septembrī 

attālināti notikušajā 
Starpparlamentārajā 

konferencē par kopējo 
ārpolitiku un drošības 

politiku un kopējo drošības 
un aizsardzības politiku.   
© Prezidentvalsts Vācija

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Darba kārtības papildināšana ar «steidzamām debatēm», ļaujot delegāciju vadītājiem izvēlēties 
tēmu un izmantot iespēju reaģēt uz aktuāliem notikumiem IPC laikā, kas padarīja to dinamiskāku 
un atbilstošāku norisēm ārpolitikā.

• Sekmīga attālinātā IPC formāta izstrāde, tiešsaistē savienojot reāllaikā valstu parlamentu 
deputātus un amatpersonas no visas Eiropas. Tas var būt noderīgs rīks arī nākotnes notikumiem, 
papildinot klātienes sanāksmes.
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3. STARPPARLAMENTĀRĀ PĀRRAUDZĪBA BRĪVĪBAS, 
DROŠĪBAS UN TIESISKUMA TELPĀ

3.1 Kopīgā parlamentārās uzraudzības grupa attiecībā uz Eiropolu

LESD 88. pants pirmo reizi ļauj valstu parlamentiem kopīgi ar Eiropas Parlamentu uzraudzīt ES 
aģentūru, kas darbojas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Pamatojoties uz Eiropola regulu8, 
2017. gadā tika izveidota Kopīgā parlamentārās uzraudzības grupa (JPSG) attiecībā uz Eiropolu, lai 
nodrošinātu Eiropola pilnīgu pārskatatbildību un pārredzamību. JPSG galvenie pienākumi ir noteikti 
Eiropola regulas 51. pantā, kur definēti šīs grupas uzdevumi Eiropola darbības politiskā uzraudzībā, 
īpašu uzmanību pievēršot šīs darbības ietekmei uz fizisko personu pamattiesībām un pamatbrīvībām.

JPSG ir novatoriska institucionālā sistēma parlamentārai kontrolei, un tā rīko divas sanāksmes gadā: 
gada pirmajā pusē — tās valsts parlamentā, kas attiecīgajā laikposmā uzņemas ES Padomes rotējošās 
prezidentvalsts pienākumus, un gada otrajā pusē — Eiropas Parlamentā.

Reaģējot uz pandēmiju, JPSG sestajai un septītajai kārtai tika izstrādāti jauni un elastīgi formāti, kas 
ļāva nepārtraukti turpināt pārbaudes.

Sestā kārta tika atcelta un aizstāta ar rakstveida elektronisku informācijas apmaiņu. Cenšoties 
nodrošināt nepārtrauktu un pareizu JPSG darbību un visiem JPSG dalībniekiem iespēju pilnībā 
piedalīties tās darbā, visiem galvenajiem referentiem, kas sākotnēji bija uzaicināti piedalīties JPSG 
sanāksmē Zagrebā, tika lūgts darīt dalībniekiem pieejamus viņu rakstiskos ziņojumus un iesniegumus, 
ko bija paredzēts prezentēt sanāksmē. 

Teksti tika saņemti no Eiropola izpilddirektora, ES iekšlietu komisāra, Eiropola valdes, Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītāja un Eiropola sadarbības padomes. JPSG delegāti tika aicināti nosūtīt 
papildu pieprasījumus sniegt paskaidrojumus vai informāciju, un pēc tam galvenie referenti sniedza 
konsolidētu atbildi uz papildu informācijas pieprasījumiem. Ziņojumus un informāciju izplatīja pa 
e-pastu un publicēja JPSG lapā, kas bija paredzēta IPEX, un prezidentvalsts Horvātijas parlamentārās 
dimensijas tīmekļa vietnē. Šīs aktīvās elektroniskās viedokļu apmaiņas rezultātus Horvātijas 
delegācijas vadītājs prezentēja savā ziņojumā JPSG 7. sanāksmē, un delegāti, atzīstot neizbēgamos 
ierobežojumus, tomēr uzskatīja šo viedokļu apmaiņu par ļoti sekmīgu un noderīgu.

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropolu).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0794&from=EN
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Eiropas Parlaments atsāka starpparlamentāro 
sanāksmju organizēšanu, sarīkojot JPSG 7. sa-
nāksmi par Eiropolu kā attālinātu tiešsaistes pa-
sākumu no Briseles. Pandēmija ietekmēja gan 
tās saturu, gan formu. Sanāksme, kuru kopīgi 
organizēja Eiropas Parlaments un Vācijas parla-
ments, notika 2020. gada 28. un 29. septembrī. 
To kopīgi vadīja LIBE priekšsēdētājs un Eiropas 
Parlamenta delegācijas vadītājs López Aguilar, 
Vācijas Bundestāga delegācijas vadītāja Susan-
ne Mittag un Vācijas Bundesrāta delegācijas va-
dītājs Boris Pistorius. Klātienes piedalīšanās Eiro-
pas Parlamentā bija paredzēta tikai LIBE 
delegācijas JPSG locekļiem. 

Prezentācijas un padziļināta viedokļu apmaiņa 
tika organizēta tikai par vissvarīgākajiem 
regulārās darba kārtības jautājumiem, kas izriet 
no Eiropola regulas 51. panta — par Eiropola 
izpilddirektora ziņojumu par aģentūras 
jaunākajām darbībām un par Eiropas 
datu aizsardzības uzraudzītāja ziņojumu. 
Prezentācijās īpaša uzmanība tika pievērsta 

Covid-19 krīzes radītajām problēmām, jo pandēmijas laikā pieauga noziedzīgās darbības.

Ņemot vērā tehniskos un laika ierobežojumus, kas bija saistīti ar sanitārajiem pasākumiem, pēc 
daudzgadu plānošanas dokumenta 2021.–2023. gadam prezentēšanas debates nenotika; tās tika 
aizstātas ar vēlāku rakstveida viedokļu apmaiņu ar aģentūru par šo svarīgo tēmu, kas bija JPSG 
pārbaudes funkcijas pamatā. Eiropola valdes un Eiropola sadarbības padomes priekšsēdētājiem bija 
jāiesniedz tikai rakstveida ziņojumi.

Tematiskajās debatēs tika apspriesta cīņa pret labējo ekstrēmismu un terorismu, un atsevišķa sesija 
bija veltīta Eiropola turpmākajiem uzdevumiem un ar Brexit saistītajām problēmām.

Diskusijas pēc prezentācijām bija spraigas, aicinot uz proaktīviem un konstruktīviem risinājumiem. 
Dažas no izvirzītajām problēmām bija sarežģītas un laiks bija ierobežots, taču galvenie referenti, kuri 
atbildēja uz jautājumiem, solīja turpināt dialogu par šīm tēmām. Augsta līmeņa referentu vidū bija 
iekšlietu komisāre Ylva Johansson un Vācijas federālais iekšlietu, būvniecības un kopienu ministrs 
Horst Seehofer. Apvienotās Karalistes Pārstāvju palātas un Lordu palātas deputāti īsi izteicās diskusijā 
par Brexit.

Delegāti tika informēti par trijotnes lēmumu izveidot darba grupu neatrisinātos jautājumos, ņemot 
vērā iespējamo turpmāko JPSG reglamenta pārskatīšanu9. Šīs darba grupas pilnvaras aprobežotos 
ar vienprātīgu risinājumu meklēšanu jautājumā par JPSG pārstāvi Eiropola valdes sanāksmēs un par 
pārskatīšanas klauzulu reglamentā.

9 Darba grupas dibināšanas sanāksme notika 2020. gada 10. decembrī attālinātā formātā.

Kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas 
līdzpriekšsēdētājs un EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas priekšsēdētājs Juan Fernando López 
Aguilar Kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas 
attiecībā uz Eiropolu videokonferencē.  © Eiropas 
Savienība, 2020 – EP/ Daina LE LARDIC
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Galvenie notikumi 2020. gadā

• JPSG attiecībā uz Eiropolu darbības nepārtrauktības nodrošināšana — nesaskaroties ar 
nepieciešamību risināt diskusijas par procedūru, JPSG 2020. gadā apliecināja sevi kā prasīgu 
un ieinteresētu partneri, kas apņēmies atbalstīt aģentūras centienus nodrošināt pareizu 
tiesībaizsardzību.

• Darba kārtības pielāgošana, lai atspoguļotu jaunākos notikumus (pandēmija, Brexit) — 
izstrādājot piemērotus formātus viedokļu apmaiņai un attālinātām sanāksmēm un nodrošinot 
pienācīgu turpmāko rīcību.
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3.2 Starpparlamentārā komiteju sanāksme par Eurojust izvērtējumu

Kopš Eurojust izveides 2002. gadā šī aģentūra ir kļuvusi par nozīmīgu dalībnieku tiesu iestāžu sadarbībā 
krimināllietās. Saskaņā ar LESD 85. pantu ES regulās, kas reglamentē Eurojust darbību, «arī nosaka 
kārtību, kādā Eurojust darbību izvērtēšanā iesaista Eiropas Parlamentu un valstu parlamentus». 
Eiropas Parlaments un Padome 2018. gadā pieņēma jaunu regulu par Eurojust10, lai nodrošinātu 
vienotu un atjaunotu tiesisko regulējumu jaunai pilntiesīgai aģentūrai tiesu iestāžu sadarbībai 
krimināllietās (Eurojust).

Eurojust pārredzamības un demokrātiskās uzraudzības palielināšanas nolūkā regulā ir paredzēts 
mehānisms, lai Eiropas Parlaments un ES dalībvalstu parlamenti varētu kopīgi izvērtēt Eurojust 
darbības11. Šim izvērtējumam jānotiek starpparlamentārās komiteju sanāksmes (ICM) ietvaros, ko 
Eiropas Parlaments organizē Eiropas Parlamenta telpās Briselē, piedaloties Eiropas Parlamenta un ES 
dalībvalstu parlamentu kompetento komiteju locekļiem.

Pirmā ICM par Eurojust darbību izvērtējumu 
notika 2020. gada 1. decembrī Eiropas 
Parlamentā Briselē. Eiropas Parlamenta LIBE 
komiteja sadarbībā ar Vācijas parlamentu 
uzaicināja valstu parlamentus uz šī ikgadējā 
pasākuma pirmo kārtu gandrīz gadu pēc 
Eurojust regulas piemērošanas sākuma 
2019. gada 12. decembrī. Juridiskās un 
loģistikas problēmas, ko izraisīja Covid-19 
pandēmija, kā arī citas būtiskas norises 
tiesu iestāžu sadarbības jomā, piemēram, 
radikalizācija, terorisms un kibernoziegumi, 
bija pārliecinoši papildu iemesli ICM 
rīkošanai.

Attālināti organizēto sanāksmi vadīja LIBE priekšsēdētājs Juan Fernando López Aguilar, un to veidoja trīs 
sesijas, kurām sekoja jautājumu un atbilžu kārtas. Tās attiecās uz Eurojust pašreizējām un turpmākām 
darbībām, it īpaši pašreizējās pandēmijas laikā; turpmāko sadarbību starp Eurojust un jaunizveidoto 
Eiropas Prokuratūru; sadarbību ar trešām valstīm; un ar Brexit saistītām problēmām cīņā pret terorismu 
un pārrobežu organizēto noziedzību. Starp augsta līmeņa referentiem jāmin tieslietu komisārs Didier 
Reynders.

Šis forums kā jaunākais papildinājums starpparlamentāro uzraudzības darbību kopumam tieslietu un 
iekšlietu jomā sola izveidot aliansi starp atbalstošajiem un iesaistītajiem partneriem, kuriem ir kopīgs 
mērķis aizsargāt Eiropas iedzīvotājus un padarīt Eiropu drošāku.

10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1727 (2018. gada 14. novembris) par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI (OV L 295, 
21.11.2018., 138. lpp.).

11 Regulā (ES) 2018/1727 minētie mehānismi ir apskatīti preambulas 62. apsvērumā un 67. pantā. 

Pirmā starpparlamentārā komiteju sanāksme par Eurojust 
darbību izvērtēšanu 2020. gada 1. decembrī, EP telpas Briselē.   
© Eiropas Savienība, 2020 – EP

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1727&from=EN
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EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs Juan Fernando López Aguilar vada starpparlamentāro 
komiteju sanāksmi par Eurojust.  © Eiropas Savienība, 2020 – EP/Alexis HAULOT

Galvenie notikumi 2020. gadā

• ICM par Eurojust rīkošana 2020. gadā, neraugoties uz pandēmijas situāciju, bija ievērojams 
sasniegums, gandrīz gadu pēc Eurojust regulas stāšanās spēkā. Prezidentvalsts Somijas 
dokuments par kopīgu izpratni attiecībā uz ICM un ES parlamentu ģenerālsekretāru sanāksmē 
panāktais progress nodrošināja Eiropas Parlamentam iespēju organizēt pirmo ICM par Eurojust 
izvērtējumu piemērotā tehniskā formātā un sadarbībā ar prezidentvalsti Vāciju.
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3.3 Eiropas Robežu un krasta apsardze (EBCG)

EBCG regula12, kuru Eiropas Komisija ierosināja 2018. gadā un pieņēma 2019. gadā, ir svarīgs elements 
ES visaptverošajā pieejā migrācijas un robežu pārvaldības jautājumiem. Šīs regulas mērķis ir risināt 
migrācijas problēmas un iespējamos nākotnes apdraudējumus pie ārējām robežām un nodrošināt 
augstu iekšējās drošības līmeni, vienlaikus aizsargājot personu brīvu pārvietošanos Savienībā.

Starpparlamentārā sadarbība Eiropas Robežu un krasta apsardzes (EBCG) kontroles jomā ir jaunākā 
norise parlamentārajās attiecībās tieslietu un iekšlietu jomā. EBCG sastāv no valstu iestādēm un Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūras. Valstu parlamentiem ir pilnvaras kontrolēt kompetentās 
valsts iestādes atbilstīgi dalībvalstu nacionālajām konstitucionālajām sistēmām. Eiropas Parlaments ir 
atbildīgs par EBCG aģentūras kontroli saskaņā ar Līgumiem.

Regulas (ES) 2019/1896 112. pantā, kas attiecas uz starpparlamentāro sadarbību, ir noteikts: 

“1. Lai ņemtu vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes īpašo raksturu, proti, faktu, ka to veido valsts iestādes 
un Aģentūra, un nodrošinātu, ka Eiropas Parlaments var efektīvi pārbaudīt Aģentūras darbu un valstu 
parlamenti var pārbaudīt savu attiecīgo valsts iestāžu darbu, kā noteikts Līgumos un valsts tiesību aktos, 
Eiropas Parlaments un valstu parlamenti var sadarboties atbilstoši LES un LESD pievienotā Protokola 
Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. pantam[13].

2. Izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs pēc Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu uzaicinājuma 
piedalās sanāksmēs saistībā ar 1. punktu.

3. Aģentūra savu gada darbības ziņojumu nosūta valstu parlamentiem”.

EBCG paredzētajai starpparlamentārai sadarbībai Eurojust 
darbību izvērtēšanai ir cita, šaurāka darbības joma nekā 
JPSG attiecībā uz Eiropolu vai ICM. Dažādu parlamentu 
sadarbības formu apjoms un raksturs tieslietu un 
iekšlietu jomā ir diezgan atšķirīgs. Praktiskie pasākumi, 
kas tiks pielāgoti katra mandāta specifikai, nodrošinās, 
ka kontroles noteikumi tiek pilnībā izpildīti, radot kopīgo 
likumdevēju paredzēto ietekmi.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Pandēmijas situācija neļāva īstenot nevienu ar EBCG saistītu norisi.

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1896 (2019. gada 13. novembris) par Eiropas Robežu un krasta 
apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/1624 (OV L 295, 14.11.2019., 1. lpp.).

13 Līgumu Protokola (Nr. 1) par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. pants nosaka: «Eiropas Parlaments un valstu 
parlamenti kopīgi nosaka to, kā organizēt un sekmēt efektīvu un regulāru savstarpējo sadarbību Eiropas Savienībā».

© Eiropas Komisija

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
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4. STARPPARLAMENTĀRĀS KOMITEJU SANĀKSMES 
UN CITA STARPPARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

4.1 Starpparlamentārās komiteju sanāksmes (ICM)

Starpparlamentārās komiteju sanāksmes (ICM) ir standarta sanāksmes, ko organizē Eiropas 
Parlaments mērķtiecīgai viedokļu apmaiņai starp nozaru komitejām par galvenajiem likumdošanas 
un politiskajiem jautājumiem saskaņā ar 9. un 10. pantu Līgumu Protokolā Nr. 1. ICM kalendāro grafiku 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs katru pusgadu nosūta visu valstu parlamentu priekšsēdētājiem.

Eiropas Parlamenta komitejas organizē līdz pat 20 ICM gadā, uzaicinot uz tām attiecīgās ES valstu 
parlamentu komitejas, lai iesaistītos konkrētās debatēs. ICM ir izrādījušās noderīgs veids, kā Eiropas 
Parlamenta deputāti var apmainīties ar viedokļiem ar saviem valstu kolēģiem. ICM ir ne tikai forums 
viedokļu apmaiņai par likumdošanas jautājumiem, tādējādi veicinot labāku likumdošanas procesu, 
bet arī platforma, kurā apspriest kopīgi interesējošus politiskos jautājumus un tikties ar komisāriem un 
ES Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos. ICM tiek kopīgi organizētas pēc vienas vai 
vairāku Eiropas Parlamenta komiteju iniciatīvas un ar Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem 
atbalstu.

© Eiropas Parlaments

2020. gadā sešas dažādas parlamentārās komitejas kopīgi organizēja 7 ICM, kuru debatēs piedalījās 
302 valstu parlamentu deputāti un 177 Eiropas Parlamenta deputāti. 

Eiropas parlamentārās nedēļas (EPW) ietvaros tika organizētas trīs ICM par ekonomiku, budžetu un 
nodarbinātību. Tā kā EPW notika februārī, šīs bija vienīgās ICM 2020. gadā, kurās valstu parlamentu 
deputāti varēja piedalīties klātienē14.

14  Papildu informācija par EPW ir pieejama 2.1. punktā.
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ICM, kas saistībā ar Starptautisko sieviešu dienu bija plānota 5. martā, tika atcelta Covid-19 pandēmijas 
dēļ. Šis pasākums bija paredzēts arī, lai atzīmētu Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas 
25. gadadienu.

Arī citas ICM, kas bija plānotas 2020. gada pirmajā pusgadā, tika atliktas vai atceltas15. Otrajā pusgadā 
ICM tika organizētas attālināti16.

Eiropas Parlamenta Juridiskā komiteja (JURI) 27. oktobrī piedalījās ICM «Labāka likumdošana no 
digitālās perspektīvas” organizēšanā. Šajā sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta digitalizācijas 
nozīmei likumdošanas procesā un tam, kā nodrošināt, lai jaunie tiesību akti atbilstu mūsdienu 
prasībām.

LIBE komiteja 10. novembrī organizēja ICM «Komisijas pirmais gada tiesiskuma ziņojums un valstu 
parlamentu loma», piedaloties tieslietu komisāram Didier Reynders. Šī sanāksme bija veltīta viedokļu 
un pieredzes apmaiņai par valstu parlamentu lomu saistībā ar ES centieniem aizsargāt un īstenot 
Savienības vērtības. Turklāt sanāksmes mērķis bija novērtēt pirmo gada tiesiskuma ziņojumu, ko 
Komisija pieņēma 2020. gada 30. septembrī. Tika apspriesta arī Covid-19 pasākumu ietekme uz 
demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām, īpašu uzmanību pievēršot valstu parlamentu šajā periodā 
veiktajām rūpīgajām pārbaudēm.

2020. gada 1. decembrī LIBE komiteja organizēja pirmo Starpparlamentārās komitejas sanāksmi par 
Eurojust izvērtējumu17.

Starpparlamentārā komiteju sanāksme par Eurojust Briselē 2020. gada 1. decembrī — videokonference ar Itālijas Senāta 
pārstāvi Emma Bonino.  © Eiropas Parlaments

15 Pasākumu kalendārais grafiks starpparlamentārai sadarbībai ar valstu parlamentiem 2020. gadā. Pirmais pusgads 
(https://europarl.europa.eu/cmsdata/232558/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_marked_030620_
(003).pdf ).

16 Pasākumu kalendārais grafiks starpparlamentārai sadarbībai ar valstu parlamentiem 2020. gadā. Otrais pusgads 
(https://europarl.europa.eu/cmsdata/232557/Calendar_2nd_semester_2020_updated_18November.pdf ).

17 Papildu informācija ir pieejama 3.2. punktā.

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/65906cd1-1720-4b67-b3f1-88ba837a112c/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_marked_030620_(003).pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/65906cd1-1720-4b67-b3f1-88ba837a112c/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_marked_030620_(003).pdf
https://europarl.europa.eu/cmsdata/232558/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_marked_030620_(003).pdf
https://europarl.europa.eu/cmsdata/232558/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_marked_030620_(003).pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/aeaa7b6e-35d2-4fe1-8e95-17e8e451a4db/Calendar_2nd_semester_2020_updated_18November.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/aeaa7b6e-35d2-4fe1-8e95-17e8e451a4db/Calendar_2nd_semester_2020_updated_18November.pdf
https://europarl.europa.eu/cmsdata/232557/Calendar_2nd_semester_2020_updated_18November.pdf
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AFET komiteja 2. decembrī organizēja ICM, kurā piedalījās kaimiņattiecību un paplašināšanās 
komisārs Olivér Várhelyi. Sanāksme sastāvēja no divām daļām — pirmā bija veltīta Rietumbalkāniem, 
25 gadus pēc Deitonas miera līguma; otrā — vienotai ES reakcijai, atbalstot demokrātiskas pārmaiņas 
Baltkrievijā.

Valstu parlamentu deputātu dalība ICM palielinājās no 232 parlamentāriešiem 2019. gadā līdz 
302 parlamentāriešiem 2020. gadā. Nedaudz palielinājās arī Eiropas Parlamenta deputātu līdzdalība.

Šķiet, ka plašāku līdzdalību lielā mērā nodrošināja jaunās iespējas piedalīties attālinātās sanāksmēs 
bez nepieciešamības kaut kur doties. Tas var veicināt turpmākas pārdomas par ICM organizēšanu 
laikmetā pēc Covid-19.

Eiropas Parlamenta komiteju 2020. gadā organizēto ICM saraksts un detalizētāka statistika ir atrodama 
II pielikumā.

Starpparlamentārā komiteju sanāksme ar EP Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju par tēmu “Eiropas Garantija 
bērniem” 2020. gada 18. februārī Briselē.  © Eiropas Savienība, 2020 – EP/Didier BAUWERAERTS

Galvenie notikumi 2020. gadā

• 2020. gada pirmajā pusgadā plānotās ICM tika vai nu atceltas, vai atliktas, un tikai trīs no tām 
tika organizētas pirms pandēmijas uzliesmojuma. Otrajā pusgadā tās tika organizētas attālināti.

• Valstu parlamentu deputātu dalība ICM ievērojami palielinājās, visticamāk, attālinātās līdzdalības 
iespēju dēļ.
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4.2 Augsta līmeņa konference par migrāciju un patvērumu

Bēgļu kustības un migrācija ir pasaules uzmanības centrā, un tā ir uzskatāma par vienu no galvenajām 
problēmām, ar kuru ES saskaras pēdējos gados. Migrantu un patvēruma meklētāju nepārtrauktā 
ierašanās ES ir atklājusi virkni trūkumu un nepilnību ES patvēruma, ārējo robežu un migrācijas politikas 
jomās. Šīs augsta līmeņa konferences mērķis bija ierosināt parlamentāru diskusiju un veicināt plašu 
dialogu par visiem migrācijas aspektiem.

Eiropas Parlamenta un Vācijas Bundestāga priekšsēdētāji aicināja valstu parlamentu un Eiropas 
Parlamenta deputātus uz augsta līmeņa konferenci par migrāciju un patvērumu, kas notika 2020. gada 
19. novembrī Eiropas Parlamentā Briselē Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas 
aizbildnībā. Šo sanāksmi, kurā piedalījās gandrīz 150 dalībnieki, kopīgi organizēja Eiropas Parlaments 
un Vācijas Bundestāgs sadarbībā ar Portugāles un Slovēnijas parlamentiem, kas bija pārējie divi 
prezidentvalstu trijotnes parlamenti.

Konferenci ar pamatreferātiem atklāja Eiropas Parlamenta un Komisijas priekšsēdētāji David Sassoli 
un Ursula von der Leyen, kā arī Vācijas Bundestāga priekšsēdētājs Wolfgang Schäuble, Portugāles 
parlamenta priekšsēdētājs Eduardo Ferro Rodrigues un Slovēnijas parlamenta priekšsēdētājs Igor 
Zorčič.

EP priekšsēdētājs David Sassoli.   © Eiropas Savienība, 2020 – EP/ Daina LE LARDIC

Šī augsta līmeņa konference pulcēja politiskos vadītājus, politikas veidotājus un praktiķus, savukārt 
apspriežamie jautājumi bija atbildības dalīšana dalībvalstu starpā, ārējo robežu aizsardzība, migrācijas 
pamatcēloņu novēršana, kā arī stabilas un plaukstošas sociālās un ekonomiskās vides nodrošināšana 
valstīs ārpus ES. Jaunais Patvēruma un migrācijas pakts ierosina līdzsvarot nepieciešamību uzņemt 
bēgļus, apkarot kontrabandistus un nodrošināt integrāciju un pienācīgu attieksmi pret visiem, arī 
tiem, kuri nevar palikt Eiropā. Vairāki runātāji norādīja, ka migrācija ir globāla parādība, uz kuru ES ir 
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jāreaģē tādā veidā, kas atbalsta ES pamatvērtības. Dalībnieki jauno paktu uzņēma ar lielām cerībām, 
jo pašreizējā patvēruma sistēma pēdējos gados ir uzrādījusi pārāk daudz trūkumu. Savās uzrunās 
deputāti pauda cerību, ka ES spēs izveidot efektīvu kopīgu sistēmu, ņemot vērā katras dalībvalsts 
situāciju. Viņi apgalvoja, ka tranzītvalstis nedrīkst atstāt vienas, lai tās izmitina lielu skaitu bēgļu un 
migrantu, un ka, lai jaunā ES migrācijas un patvēruma sistēma izrādītos efektīva, tā jāizstrādā saskaņā 
ar noteiktiem principiem. Uzrunās tika norādīts uz vajadzību pēc taisnīgas atbildības sadales attiecībā 
uz cilvēku uzņemšanu, identificēšanas pasākumiem, patvēruma pieprasījumu izskatīšanu un bēgļu 
uzņemšanu, kā arī repatriāciju. Tas nozīmē uzņemties lielākas saistības attiecībā uz to, lai pārvietotu 
bēgļus Savienībā un pārmitinātu bēgļus no trešām valstīm. Debatēs tika apspriests arī pieprasījums 
pēc pieejas, kas būtu vairāk saskaņota starp policiju un juridiskajiem dienestiem, lai varētu iznīcināt 
noziedzīgo cilvēktirgotāju tīklus, kuriem cilvēka dzīvība ir tikai viņiem samaksātās cenas vērta. Vēl 
viens dalībnieku pieminēts aspekts bija likumīgu imigrācijas kanālu atvēršana, lai apmierinātu darba 
tirgus vajadzības ES novecojošajā sabiedrībā. Debatēs bieži tika atkārtoti tādi trīs vārdi kā cilvēcība, 
solidaritāte un atbildība.

Nobeiguma sesijā par organizēšanu atbildīgo parlamentu priekšsēdētāji Sassoli un Schäuble izteica 
cerību, ka ES ir gatava sadarboties un rīkoties, migrācijas un patvēruma jomā pārejot nākamajā līmenī. 
Portugāles parlamenta priekšsēdētājs Ferro Rodrigues aicināja turpināt izskatīt šīs svarīgās tēmas otrajā 
augsta līmeņa konferencē, kas tiks organizēta 2021. gadā, kad Portugāle būs Padomes prezidentvalsts.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Tika sasniegts šīs augsta līmeņa konferences mērķis sākt starpparlamentāro diskusiju par visiem 
migrācijas aspektiem. Turpmākās augsta līmeņa konferences par šo tēmu noritēs saskaņā ar 
2021. gada starpparlamentāro darba kārtību.
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4.3 Starpparlamentārā sadarbība ES ārējās darbības jomā un 
daudzpusējās parlamentārās asamblejas

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem ir regulāri sniedzis atbalstu un veicinājis attiecības ar ES 
valstu parlamentiem ES ārējās darbības jomā, rīkojot īpašas daudzpusējās parlamentārās asamblejas 
un pasākumus. 2020. gadā šajā jomā nebija lielu politisku notikumu. Tomēr Eiropas Parlaments 
priekšsēdētāja D. Sassoli vadībā uzņēmās prezidentūras pienākumus Vidusjūras reģiona valstu 
savienības Parlamentārajā asamblejā, lai atjaunotu tās darbību pēc ilgstoša strupceļa. Paplašināšanās 
process Rietumbalkānos deva jaunu impulsu, pieņemot «jaunu pieeju» un uzsākot sarunas ar Albāniju 
un Ziemeļmaķedoniju. 2020. gads bija laiks, kad bija jāizstrādā personāla līmeņa sadarbības ietvari 
dažādās ES ārējās darbības jomās, jo īpaši demokrātijas atbalsta un spēju veidošanas, parlamentārās 
diplomātijas un daudzpusēju forumu jomās.

Sadarbība ES ārējās darbības jomā jau daudzus gadus ir bijusi Eiropas Parlamenta un ES valstu 
parlamentu mijiedarbības elements, pārsniedzot konsolidēto viedokļu apmaiņu KĀDP/KDAP 
ietvaros. Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem piedāvāja atbalstu un zināšanas ikreiz, kad 
Eiropas Parlamenta politiskās struktūras piedalījās daudzpusējos forumos un pasākumos kopā 
ar valstu parlamentiem. Šādi notikumi bija, piemēram, Ukrainas nedēļa (2016. gadā), 10. Āzijas un 
Eiropas parlamentārās partnerības sanāksme (ASEP 10, 2018. gadā), Augsta līmeņa konference par 
starptautiskās vēlēšanu novērošanas nākotni (2018. gadā), G7 valstu samita Parlamentārā dimensija 
(2019. gadā) un Savienības Vidusjūrai parlamentārā asambleja (2019. gadā). Pamatojoties uz šo 
pieredzi, direktorāts sāka analizēt veidus, kā varētu veicināt strukturētāku un pastāvīgāku sadarbību 
starp Eiropas Parlamenta dienestiem un to partneriem valstu parlamentos.

Mērķis bija ieviest noteiktas darbības un metodes, kas jau tika sekmīgi izmantotas politiskajā 
un institucionālajā sadarbībā, likumdošanas dialogā un parlamentārajā kontrolē tādās jomās kā 
parlamentārā diplomātija, demokrātijas atbalsts un spēju veidošana, kā arī cilvēktiesību darbības. Cita 
starpā tika sekmīgi izmantoti personāla līmeņa tīkli, tiešsaistes platformas informācijas un dokumentu 
apmaiņai un pieredze sadarbībā ar valstu parlamentiem dažādos forumos, kas jau pašlaik pieņem 
politiskus dokumentus. 

Šīs darbības vienlīdz interesēja arī Eiropas Parlamenta Ārējās politikas ģenerāldirektorātu (EXPO), kurā 
vienlaikus arī tika uzsāktas pārdomas par paraugpraksi sadarbībā ar valstu parlamentiem. Šajā nolūkā 
direktorāts 2020. gada jūnijā organizēja virtuālu semināru valstu parlamentu pārstāvjiem, piedaloties 
EXPO ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoram Pietro Ducci.

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 2020. gada 22. septembrī kopā ar EXPO 
ģenerāldirektorātu organizēja videokonferenci valstu parlamentu kolēģiem par demokrātijas atbalstu 
un spēju veidošanu. EXPO ģenerāldirektorāta Reģionu direktorāts 23. septembrī valstu parlamentu 
pārstāvjus iepazīstināja ar Eiropas Parlamenta mērķiem un plāniem tā prezidentūrai Savienības 
Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā.

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 2020. gada 30. oktobrī tika uzaicināts uz EXPO 
ģenerāldirektorāta «Piektdienas sarunām». Šī sanāksme norisinājās videokonferences formātā, un tās 
temats bija «Valstu parlamenti — partneri, nevis konkurenti». Iniciatīvas galvenais mērķis ir pilnībā 
izmantot valstu parlamentu potenciālu, atbalstot EXPO ģenerāldirektorāta darbu ārējās politikas 
jomās.
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2020. gadā tika likti šīs jaunās sadarbības pamati, un drīzumā būs gaidāmi pirmie konkrētie rezultāti 
šajās jomās. Sāks darboties arī Demokrātijas atbalsta, cilvēktiesību un spēju veidošanas tīkls, ko 
nodrošinās īpaša apakšsekcija jaunajā IPEX platformā. Citi gūtie sasniegumi lielākoties jāsaista ar 
Savienības Vidusjūrai parlamentāro asambleju un daudzpusējiem starpparlamentāriem forumiem, 
piemēram, Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju (PACE) un Eiropas Drošības un sadarbības 
organizācijas (EDSO) Parlamentāro asambleju. Mērķis ir iekļaut ES ģeopolitisko darba kārtību 
parlamentārajā sadarbībā kā līdzekli, ar ko efektīvāk veicināt un stiprināt Eiropas nostājas, vērtības un 
intereses.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Jaunu sadarbības veidu iedibināšana starp EXPO ģenerāldirektorātu un Direktorātu attiecībām 
ar valstu parlamentiem tādā jomā kā ar komitejām nesaistītas darbības un pasākumi.

• Strukturēta tīkla un sakaru izveide un ieviešana starp Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 
administrācijām attiecībā uz demokrātijas atbalstu, lai palielinātu parlamentārās diplomātijas 
ietekmi un efektivitāti, it īpaši mūsu tuvākajās kaimiņvalstīs Rietumbalkānos un Austrumu 
partnerības valstīs, un pat Āfrikā.
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4.4 ES valstu parlamentu divpusējie apmeklējumi Eiropas Parlamentā 
un citas divpusējas viedokļu apmaiņas

ES valstu parlamentu divpusējie apmeklējumi Eiropas Parlamentā ir pastāvīgi attīstāms 
starpparlamentārā dialoga rīks un formāts. Šis formāts ir ļoti koncentrēts, pielāgots, elastīgs un 
izmaksu un laika ziņā efektīvs. Tas nodrošina iespēju apspriesties par jautājumiem, kas skar atsevišķus 
valstu parlamentus.

Arī cita veida divpusēja viedokļu apmaiņa var noderēt kā neliela mēroga starpparlamentārās 
sadarbības veids, kad parlamentāriešiem ir jāuzsāk sadarbība, jāpievēršas konkrētām tēmām vai 
jāpadziļina sadarbība konkrētās savstarpējo interešu jomās.

Divpusējie apmeklējumi tradicionāli ir svarīgs starpparlamentārās sadarbības veids. Sanāksmes notiek 
dažādos līmeņos un dažādos formātos, sākot no augstākā līmeņa politiskajām diskusijām un beidzot 
ar mācību apmeklējumiem tehniskā personāla līmenī. Kā jau bija plānots, šīs viedokļu apmaiņas 
sākās 2020. gada sākumā, un pirmajos divos mēnešos kopumā tika organizēti 16 apmeklējumi. Viens 
pēdējais apmeklējums notika 2020. gada marta pirmajā nedēļā. Detalizēts šo apmeklējumu saraksts 
un aptvertā tematika ir iekļauta III pielikumā.

Sākoties pandēmijas uzliesmojumam, neviena ienākošā vai izejošā delegācija vai apmeklējums nav 
noticis. Pirmajās pandēmijas nedēļās desmitiem plānoto un sagatavoto apmeklējumu tika atcelti vai 
apturēti.

Tomēr tas neaizkavēja divpusējos kontaktus. 2020. gada pavasarī divpusējie kontakti tika aktīvi uzturēti, 
vispirms izmantojot tālruņa zvanus, bet pēc tam izvēršoties videokonferenču veidā. Jāatzīmē, ka 
parlamenti, kuri iepriekš bija vēlējušies doties apmeklējumos, aktīvi piedalījās arī tālruņa un virtuālās 
sanāksmēs. Tas jo īpaši attiecas uz Apvienotās Karalistes parlamentu.

Vēlāk, gada otrajā pusē, divpusējās videokonferences pamazām kļuva par standarta metodi, jo 
īpaši administratīvā līmeņa sagatavošanas sanāksmēs starp Eiropas Parlamentu un prezidentvalsts 
parlamentu, kā arī politiskajā līmenī. Videokonferences ir ļoti rentabls sanāksmju formāts mērķtiecīgām 
diskusijām, piemēram, starp Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniekiem un valstu parlamentu 
ES lietu komiteju priekšsēdētājiem, starp komiteju priekšsēdētājiem vai starp referentiem un valstu 
parlamentu komiteju priekšsēdētājiem.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Divpusējie apmeklējumi pandēmijas dēļ samazinājās no 62 — 2019. gadā līdz 17 — 2020. gadā.
• Videokonferences kļuva par tiešas un mērķtiecīgas divpusējas viedokļu apmaiņas ierastu rīku 

papildus parastajām starpparlamentārajām sanāksmēm. Tās efektīvi aizstāja «tīklošanas funkciju». 
Var pieņemt, ka tās arī turpmāk saglabāsies kā Covid-19 laika mantojums starpparlamentārā 
sadarbībā.
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5. SADARBĪBA AR ES DALĪBVALSTU PARLAMENTIEM 
LIKUMDOŠANAS JOMĀ

5.1 Agrīnās brīdināšanas sistēma un Līgumu Protokols Nr. 2

Saskaņā ar subsidiaritātes principu (kas paredzēts LES 5. pantā) jomās, kas nav ekskluzīvā Savienības 
kompetencē, Savienība rīkojas vienīgi tad, ja un ciktāl dalībvalstis nevar pietiekami labi sasniegt 
ierosinātās darbības mērķus, un tāpēc tos var labāk sasniegt ES līmenī. Saskaņā ar proporcionalitātes 
principu Savienības rīcības saturam un veidam ir jābūt samērīgam ar Līgumu mērķu sasniegšanai 
nepieciešamo.

Valstu parlamenti nodrošina subsidiaritātes principa ievērošanu saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību Protokolā Nr. 2 par 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu. Šis protokols nosaka pārskatīšanas 
mehānismu — agrīnās brīdināšanas sistēmu (EWS). Saskaņā ar minēto mehānismu dalībvalstu 
parlamenti astoņu nedēļu laikā no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dienas var nosūtīt iestāžu 
priekšsēdētājiem pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tie uzskata, ka attiecīgais projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

5.1.1 Agrīnās brīdināšanas sistēma

Saistībā ar agrīnās brīdināšanas sistēmu ES dalībvalstu parlamentu iesniegumus izskata šādās 
kategorijās18:

1. pamatots atzinums — ja iesniegts saistībā ar minēto kategoriju un tiek saņemts astoņu nedēļu 
laikā, kā minēts 6. pantā Līgumu Protokolā Nr. 219, un ja tajā norādīts uz jautājumu par neatbilstību 
subsidiaritātes principam;

2. skaidrojums — ja iesniegums neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

Ja pamatots atzinums tiek izteikts ar vismaz trešdaļu no valstu parlamentiem piešķirtajām balsīm, 
tiesību akta projekts ir jāpārskata («dzeltenā kartīte»). Iestāde, kura iesniegusi akta projektu, var 
pieņemt lēmumu par to, vai projektu saglabāt, grozīt vai atsaukt, šo lēmumu pamatojot. Attiecībā 
uz tiesību aktu projektiem, kas saistīti ar policijas sadarbību vai tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, 
balsu skaits ir samazināts līdz vienai ceturtdaļai balsu.

Ja parastās likumdošanas procedūras ietvaros valstu parlamenti ar vismaz vienkāršu balsu vairākumu 
apstrīd tiesību akta priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam, Komisijai jāpārskata šis 
priekšlikums un jālemj, vai to saglabāt, izmainīt vai atsaukt. Ja tā nolemj priekšlikumu saglabāt, jautājums 

18 Skatīt Komiteju priekšsēdētāju konferences 2010. gada 15. decembra dokumentu «Common approach for the 
treatment at committee level of national Parliaments’ reasoned opinions and all other contributions of national 
Parliaments» (Vienota pieeja valstu parlamentu pamatoto atzinumu un visu pārējo valstu parlamentu sniegto 
skaidrojumu izskatīšanai komiteju līmenī).

19 Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pants: «Ikviens valsts 
parlaments vai ikviena kāda valsts parlamenta palāta astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dienas 
var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam kādā no Savienības oficiālajām valodām 
sagatavotu pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tā uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam. Ikviens valsts parlaments vai ikviena valsts parlamenta palāta vajadzības gadījumā apspriežas ar 
reģionālajiem parlamentiem, kuriem ir likumdošanas pilnvaras.»
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tiek nodots izšķiršanai likumdevējam (Eiropas Parlamentam un Padomei) un Komisijai ir jāpamato 
savs lēmums («oranžās kartītes» procedūra). Ja likumdevējs uzskata, ka tiesību akta priekšlikums 
neatbilst subsidiaritātes principam, to var noraidīt ar Padomes locekļu 55 % balsu vairākumu vai ar 
Eiropas Parlamenta deputātu vienkāršu balsu vairākumu. Līdz šim «dzeltenās kartītes» procedūra ir 
uzsākta trīs reizes20, savukārt «oranžās kartītes» procedūra nav izmantota nekad.

Eiropas Parlamentā par pamatoto atzinumu atbilstības subsidiaritātes principam uzraudzību atbild 
Juridiskā komiteja (JURI)21. Ik pēc sešiem mēnešiem šīs komitejas locekli ieceļ par pastāvīgo referentu 
subsidiaritātes jomā, pamatojoties uz politisko grupu rotāciju.

2020. gadā pastāvīgo referentu pienākumus subsidiaritātes jomā pildīja Gilles Lebreton (ID) un Karen 
Melchior (RE)22. JURI komiteja arī regulāri gatavo ziņojumus par Komisijas gada ziņojumiem par 
subsidiaritāti un proporcionalitāti.

5.1.2 ES dalībvalstu parlamentu iesniegumi

Eiropas Parlaments 2020. gadā no ES valstu parlamentiem saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu saņēma 124 iesniegumus. 13 no šiem 
iesniegumiem bija pamatoti atzinumi, un 111 bija skaidrojumi.

2019. gadā Eiropas Parlaments saņēma 63 iesniegumus, no kuriem visi bija skaidrojumi un neviens 
nebija pamatots atzinums.

Šis laikā no 2019. līdz 2020. gadam saņemto iesniegumu skaita pieaugums par gandrīz 50 % ir 
izskaidrojams ar to, ka 2020. gadā Eiropas Parlaments, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas ietekmi, 
strādāja ar pilnu likumdošanas jaudu, atšķirībā no 2019. gada, kas bija vēlēšanu gads.

20 «Dzeltenās kartītes» procedūra tika izmantota 2012. gadā attiecībā uz Komisijas priekšlikumu regulai par to, kā 
īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību 
(«Monti II»). Rezultātā Komisija atsauca savu priekšlikumu, tomēr uzskatīja, ka subsidiaritātes principa pārkāpums 
nebija noticis. 2013. gadā to vēlreiz izmantoja attiecībā uz priekšlikumu regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi. 
Komisija nolēma priekšlikumu paturēt spēkā, apgalvojot, ka tas atbilst subsidiaritātes principam. Vēlreiz to izmantoja 
2016. gadā, vēršoties pret priekšlikumu pārskatīt direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Komisija sniedza plašu 
pamatojumu, kāpēc priekšlikumu paturēt spēkā, uzskatot, ka subsidiaritātes princips nav pārkāpts, jo darba ņēmēju 
norīkošana darbā pēc definīcijas ir pārrobežu jautājums.

21 Eiropas Parlamenta Reglamenta VI pielikuma XVI punktā ir noteikts, ka Juridiskā komiteja ir atbildīga par «Savienības 
tiesību aktu interpretēšanu, piemērošanu un pārraudzību un Savienības tiesību aktu atbilstību primārajiem tiesību 
aktiem, proti, juridiskā pamata izvēli, kā arī subsidiaritātes un proporcionalitātes principa ievērošanu».

22 «Identity and Democracy» un «Renew Europe» ir Eiropas Parlamenta deputātu politiskās grupas.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EN
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Parlamenta/palātas skaidrojumi
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2020. gadā no ES dalībvalstu parlamentiem saskaņā ar 2. protokolu 
saņemto skaidrojumu skaits

Kopumā 2020. gadā tika saņemti 111 skaidrojumi, un diagrammā ir redzams iesniegumu sadalījums pa parlamentiem/
palātām.

2020. gadā 8 no 41 parlamenta/palātas (tostarp no abām Apvienotās Karalistes palātām) iesniedza 
pamatotus atzinumus un 15 iesniedza skaidrojumus. Aktīvākie parlamenti, kas sūtīja pamatotus 
atzinumus, bija Ungārijas parlaments ar pieciem pamatotiem atzinumiem un Zviedrijas parlaments 
ar diviem. Attiecībā uz skaidrojumiem aktīvākie parlamenti/palātas bija — Spānijas parlaments 
ar 32 iesniegtiem skaidrojumiem un Portugāles parlaments ar 26. Statistiku par 2020. gadu skatīt 
IV pielikumā.

Parlamentu/palātu pamatotie atzinumi
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Parlamentu/palātu pamatotie atzinumi (2020)

Kopumā 2020. gadā tika saņemti 13 pamatoti atzinumi, un diagrammā ir redzams iesniegumu sadalījums pa 
parlamentiem/palātām.
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Komitejas, kas saņēma visvairāk iesniegumu, bija Vides komiteja (trīs pamatoti atzinumi un 
19 skaidrojumi), Ekonomikas un monetārā komiteja (17 skaidrojumi) un Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteja (5 pamatoti atzinumi).

Skaidrojumi sadalījumā pa komitejām
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2020. gadā no ES dalībvalstu parlamentiem saskaņā ar 2. protokolu 
saņemto skaidrojumu skaits

Katrā komitejā saņemto skaidrojumu skaits 2020. gadā.
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Katrā komitejā saņemto pamatoto atzinumu skaits 2020. gadā.
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Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā, kopumā izskatīšanai valstu parlamentos, ievērojot 
Protokola Nr. 2 noteikumus, ir nosūtīts 981 tiesību aktu priekšlikums. Savukārt Eiropas Parlaments ir 
saņēmis 3460 iesniegumus no valstu parlamentiem. No tiem 487 (14 %) ir pamatoti atzinumi, savukārt 
atlikušie 2973 (86 %) ir skaidrojumi.

Šie statistikas dati apstiprina, ka ES valstu parlamenti biežāk izmanto Protokolu Nr. 2, lai paustu savus 
viedokļus par priekšlikumu būtību, nevis par subsidiaritāti. Tas var apliecināt šo parlamentu vēlmi 
vairāk iesaistīties substantīvajā likumdošanas procesā. 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem nodrošina, lai visi valstu parlamentu iesūtītie iesniegumi 
būtu pieejami deputātiem, politiskajām struktūrām un Eiropas Parlamenta dienestiem, un nodrošina 
tiem, jo īpaši referentiem, konkrētas zināšanas un instruktāžas par ES valstu parlamentu iesniegumiem 
visā likumdošanas ciklā, izmantojot tos kā materiālu komiteju ziņojumu sagatavošanā un trīspusējās 
sarunās ar Padomi. Direktorāts arī nodrošina faktus, skaitļus un statistiku par šo dokumentu skaitu un 
raksturu un pārvalda CONNECT datubāzi23, kurā ir iekļauti visi pamatotie atzinumi un skaidrojumi, kas 
saņemti no valstu parlamentiem.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Covid-19 ietekmēja priekšlikumu skaitu un aptvertās politikas jomas un saīsināja likumdošanas 
ciklu, lai ES varētu laikus reaģēt uz pandēmijas izplatīšanos. Tādēļ daži tiesību akti tika pieņemti 
paātrinātā procedūrā, kad astoņu nedēļu apspriešanas periodu nebija iespējams ievērot, 
ņemot vērā veselības situācijas steidzamību visās dalībvalstīs.

5.1.3 Ikmēneša informācija par pašreizējo situāciju

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem katru mēnesi sagatavo informāciju par pašreizējo 
situāciju attiecībā uz pamatotiem atzinumiem un skaidrojumiem, kas iesniegti Protokola Nr. 2 
piemērošanas jomā. Šī informācija, kas tiek nosūtīta deputātiem, attiecīgajiem Eiropas Parlamenta 
dienestiem un valstu parlamentiem, sniedz pārskatu par visiem iesniegumiem, kas saņemti kopš 
iepriekšējās informācijas izsūtīšanas, un tā attiecas uz visiem likumdošanas jautājumiem, kas ir 
iekļauti nākamās Eiropas Parlamenta plenārsesijas darba kārtībā. Šī informācija tiek iekļauta arī 
Eiropas Parlamenta Komiteju priekšsēdētāju konferences sanāksmju materiālos. Pirms katras Eiropas 
Parlamenta plenārsesijas šī informācija par pašreizējo situāciju tiek publicēta arī direktorāta tīmekļa 
vietnē.

23  Papildu informāciju skatīt 7.2. punktā.
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5.2 Neoficiālais politiskais dialogs un Līgumu Protokols Nr. 1

Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību Protokols Nr. 1 nosaka, 
ka ES valstu parlamenti var iesniegt piezīmes par likumdošanas jautājumiem, kas ir ES ekskluzīvā 
kompetencē, kā arī par neleģislatīviem dokumentiem, piemēram, par kārtējām debatēm Eiropas 
līmenī, Komisijas zaļajām un baltajām grāmatām vai Komisijas paziņojumiem. Šos skaidrojumus 
izskata neoficiālajā politiskajā dialogā (NPD).

ES valstu parlamenti 2020. gadā turpināja aktīvi izmantot šo instrumentu un iesūtīja 179 skaidrojumus. 
Šajā jomā trīs visaktīvākie parlamenti/palātas 2020. gadā bija Čehijas Senāts (26), Rumānijas Senāts 
(24) un Rumānijas Deputātu palāta (23).
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Saistībā ar neoficiālo politisko dialogu iesniegto skaidrojumu skaits 2020. gadā 

Četras komitejas, kas saņēma visvairāk NPD skaidrojumu, bija Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteja (ITRE) — 28, Budžeta komiteja (BUDG) — 20, Ekonomikas un monetārā komiteja (ECON) 
— 17, un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI), kura arī saņēma 
17 skaidrojumus.
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Saistībā ar neoficiālo politisko dialogu iesniegto skaidrojumu skaits 2020. gadā 

Desmit pašiniciatīvas atzinumi (OWN) no valstu parlamentiem netika piesaistīti Eiropas Parlamenta komitejām. Eiropas 
Parlamenta komiteju pilnu sarakstu un to saīsinājumus skatīt vietnē: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/
about/list-of-committees..

Kopš 2009. gada Eiropas Parlaments ir saņēmis 2444 skaidrojumus no ES valstu parlamentiem 
saskaņā ar Protokolu Nr. 1, un tie ir publicēti CONNECT datubāzē24. Detalizēti statistikas dati par 
skaidrojumiem saistībā ar neoficiālo politisko dialogu, kas saņemti 2020. gadā, ir pieejami V pielikumā.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Saistībā ar neoficiālo politisko dialogu iesniegto skaidrojumu skaits ir palielinājies par 55 % 
— no 115 skaidrojumiem 2019. gadā līdz 179 skaidrojumiem 2020. gadā. Šis palielinājums, 
visticamāk, ir saistīts ar to, ka 2020. gads bija pirmais gads pēc Eiropas vēlēšanām. 2020. gadā 
notika arī sarunas par jauno DFS.

• Valstu parlamenti gan saistībā ar Protokolu Nr. 2, gan Protokolu Nr. 1 kopā ar iesniegumiem savā 
valsts valodā bieži vien iesniedz kopsavilkumu angļu valodā. Tas atvieglo likumdevēju darbu.

24 https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/about/list-of-committees

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/about/list-of-committees
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/about/list-of-committees
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/about/list-of-committees
https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/about/list-of-committees
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6. TĪKLI UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA

6.1 Starpparlamentārā ES informācijas apmaiņas sistēma (IPEX)

Starpparlamentārās ES informācijas apmaiņas sistēmas (IPEX) mērķis ir atbalstīt starpparlamentāro 
sadarbību, nodrošinot platformu un tīklu, kurā Eiropas Savienības dalībvalstu parlamenti var 
elektroniski apmainīties ar informāciju, kas saistīta ar ES. IPEX tika ieviesta kā ES dalībvalstu parlamentu 
iniciatīva un izstrādāta ar Eiropas Parlamenta tehnisko atbalstu. Pašlaik savā ikdienas darbā IPEX 
izmanto 39 palātas 27 valstu parlamentos un Eiropas Parlaments. IPEX tiek pastāvīgi uzlabots, lai tas 
atbilstu lietotāju mainīgajām vajadzībām. Galamērķis ir padarīt IPEX par «vienas pieturas aģentūru” 
starpparlamentārām darbībām.

IPEX tiek dažādi raksturota — kā «rīks», «platforma» vai «tīkls». Šīs trīs definīcijas liecina par minētā 
instrumenta attīstību. Tā pārveide no rīka par tīklu ir bijusi lēna, taču tagad jau ir pabeigta.

2020. gads sākās ar ļoti labvēlīgu 
IPEX attīstību. IPEX valdes 
sanāksmē Vīnē un pēc tam arī ES 
ģenerālsekretāru sanāksmē Eiropas 
Parlaments paziņoja, ka spēj veikt 
nepieciešamo IT izstrādi jaunajai, 
ilgi plānotajai IPEX tīmekļa vietnei v3. Tas iezīmēja IPEX 2017.–2020. gada darba programmas pēdējo 
posmu.

Pastāvīga attīstība ir bijusi IPEX iezīme jau kopš tās izveides. Tāpēc jaunās IPEX platformas (IPEX v3) 
sagatavošana un otrās daudzgadu darba programmas pieņemšana bija ļoti vērienīgs projekts un 
smaga darba slodze visiem IPEX izveidē iesaistītajiem dalībniekiem.

Jaunās platformas izveidi un ieviešanu veica Eiropas Parlamenta Inovācijas un tehniskā 
atbalsta ģenerāldirektorāts (ITEC ģenerāldirektorāts). Šis darbs turpinājās visu gadu, lai gan ITEC 
ģenerāldirektorāta prioritātes krasi mainījās pandēmijas un tās izraisītā digitālā lēciena dēļ. Jaunās 
tīmekļa vietnes sākotnējo atvēršanas grafiku decembrī nebija iespējams izpildīt, taču visi parlamenti 
šo nelielo neveiksmi uzņēma ar vienprātīgu izpratni.

Dažādās IPEX struktūras (valde, darba grupas un priekšsēdētāji) savu vienīgo klātienes sanāksmi (Vīnē 
17. janvārī Austrijas vadībā) un dažādas attālinātās sanāksmes (5. jūnijā, 15. oktobrī un 26. novembrī 
Somijas vadībā) veltīja rūpīgai iepriekšējos trīs gados paveiktā darba pārskatīšanai un jaunas darba 
programmas izveidei nākamajiem trīs gadiem. Arī IPEX bija nepieciešams atskatīties atpakaļ, lai 
sagatavotos nākotnei.

Daļēji tāpēc, ka plānotie IPEX attīstības virzieni būtiski paplašināja tās darbības jomu, oficiāla jaunās 
darba programmas pieņemšana tika atlikta līdz lēmuma pieņemšanai 2021. gada valdes sēdēs. Šī 
kavēšanās izrietēja no kopīgas IPEX piederības izjūtas un kopīga uzskata, ka šīs sistēma jāturpina 
izmantot ar maksimālu jaudu. Ir paredzēts, ka jaunais tīkls kopā ar jauno tīmekļa vietni paplašinās IPEX 
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tīkla funkcionalitāti, tālu pārsniedzot funkcijas, ko veic subsidiaritātes pārbaudes rīks un dokumentu 
krātuve starpparlamentārām sanāksmēm un konferencēm. IPEX Somijas priekšsēdētājs ierosināja 
izstrādāt «mainīgu darba programmu», kuru tās izpildes laikā varētu pārskatīt jebkurā brīdī, ja valde 
tā nolems. Diskusijās noskaidrojās, ka pastāv vienprātība — datubāzes tehniskā precizitāte, kā arī visa 
IPEX tīkla lietderība, pieejamība un uzticamība ir jāsaglabā kā galvenā mainīgās darba programmas 
prioritāte.

Vienlaikus, pateicoties uzlabotajām funkcijām, ko nodrošina jaunā digitālā sistēma, IPEX radīs 
parlamentiem plašākas iespējas apmainīties ar visa veida parlamenta dokumentiem un informāciju. 
Tādēļ IPEX jābūt atvērtai jaunām starpparlamentārām iniciatīvām un norisēm, tostarp starpparlamentu 
tematisko tīklu stiprināšanai (it īpaši attiecībā uz demokrātijas atbalsta tīklu un, iespējams, arī Eiropas 
pusgada un vides pārvaldības tīkliem).

Jaunās funkcijas, kas iekļautas IPEX platformas v3 vietnē, paredz, ka jaunajā darba programmā ir 
jāpievērš pastāvīga uzmanība mācību darbībām, lai nodrošinātu precīzu datu ievadi no specializēto 
korespondentu tīkla un palielinātu IPEX noderīgumu gan iekšējiem, gan ārējiem lietotājiem.

Šīs tīmekļa vietnes jaunajiem rīkiem būs liela nozīme arī parlamentāro un starpparlamentāro darbību 
veicināšanā Eiropas lietās. IPEX vietne jāuzskata par vietu, kur iegūt informāciju par valstu parlamentu 
ar ES saistītajām darbībām, dokumentiem un IPC. Šīs izmaiņas ļaus IPEX uzrunāt arī citus lietotājus, 
nevis tikai valstu korespondentus, un darīt to plašākā mērogā. Šāda pieeja rada jaunas iespējas 
palielināt potenciālo IPEX mērķauditoriju un tādējādi padarīt to redzamāku.

IPEX statistika25

Pašlaik IPEX ir publicēts vairāk nekā 112 000 lappušu, kuras izstrādājuši valstu parlamenti un ES iestādes, 
un ar uzraudzību saistītā informācija aptver gandrīz 84 000 dokumentu, kurus izstrādājuši valstu 
parlamenti saistībā ar vismaz 12 000 lietām. 2020. gadā IPEX reģistrēto leģislatīvo un neleģislatīvo 
dokumentu kopējais skaits bija 1092 (2019. gadā — 812; 2018. gadā — 1053; 2017. gadā — 1064; 
2016. gadā — 805).

2020. gadā IPEX tīmekļa vietni apmeklēja 426 136 unikālie apmeklētāji, un tas apstiprina, ka pēdējos 
gados pastāv vispārēja augšupejoša tendence (2019. gadā — 342 355; 2018. gadā — 285 881; 
2017. gadā — 307 737; 2016. gadā — 253 264; 2015. gadā — 234 480). Lapu skatījumu skaits bija 
25 383 775 — kaut arī tas bija mazāks nekā 2019. gada rekords, tomēr krietni pārsniedza iepriekšējo 
gadu rādītājus (2019. gadā — 43 097 236; 2018. gadā — 15 939 723; 2017. gadā — 5 736 506).

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Eiropas Parlaments uzsāka jaunās IPEX platformas v3 vietnes izstrādi. Tika uzsākts pastāvīgs, 
kaut arī vēl nepabeigts IPEX mainīgās darba programmas pieņemšanas process nākamajiem 
trim darbības gadiem.

25 2021. gada 15. janvāra statistika.
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6.2  Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs 
(EPPDC)

EPPDC kopīgi pārvalda Eiropas Parlaments un Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, un tā 
dalībnieces ir 66 dažādu parlamentu palātas no 54 valstīm (tostarp 39 palātas no Eiropas Savienības), 
kā arī Eiropas iestādes. Gandrīz 120 korespondenti un korespondentu vietnieki šajā tīklā pārstāv savus 
attiecīgos parlamentus un palīdz īstenot EPPDC galvenās darbības, kuras ietver aktīvu informācijas un 
paraugprakses apmaiņu.

Veselības krīzes laikā EPPDC tīkls bija 
ļoti aktīvs un pastāvīgi apmainījās ar 
informāciju un pieredzi par to, kā 
parlamenti reaģē uz pandēmijas 
problēmām. Ir acīmredzams, ka 
Covid-19 uzliesmojums būtiski 
ietekmēja parlamentu darbu, un 
tika nosūtīti daudzi pieprasījumi, 
lai uzzinātu, kā citas palātas 
rīkojas šādās situācijās (skatīt arī 
VI pielikumu). Reaģējot uz savākto plašo informāciju, EPPDC vietnē tika izveidota īpaša jauna Covid-19 
lapa. Tā izrādījās noderīga un ļoti sekmīga, jo būtiski atviegloja piekļuvi koplietotajiem datiem.

Veselības krīze un neiespējamība klātienē organizēt EPPDC regulārās un noteikumos paredzētās 
sanāksmes un seminārus radīja arī vajadzību ieviest jauninājumus, izmantojot videokonferenču 
tehnoloģijas, lai uzturētu būtiskās darbības. Viens no EPPDC sanāksmju galvenajiem mērķiem ir uzturēt 
personisko kontaktu tīklu starp kolēģiem no valstu parlamentiem, lai veicinātu informācijas, ideju, 
pieredzes un labas prakses apmaiņu. Tomēr gada otrajā pusē organizētajiem tīmekļa semināriem bija 
īpaša vērtība, jo tie ļāva plašāk piedalīties kolēģiem, no kuriem daži nebūtu varējuši ceļot. Tādēļ ir ļoti 
iespējams, ka šī prakse nākamajos gados vēl attīstīsies, vismaz attiecībā uz dažām sanāksmēm.

2020. gads ir arī palīdzējis paaugstināt EPPDC pievienoto vērtību un efektivitāti. Konkrēti, īpaša 
uzmanība tika pievērsta tam, lai padarītu redzamāku lielo informācijas plūsmu, kas izrietēja no 
atbildēm uz salīdzinošiem pieprasījumiem. Galvenokārt tas tika panākts, pārveidojot vietni un 
mudinot vairāk publicēt galīgos kopsavilkumus, kurus var plašāk kopīgot ar dažādiem attiecīgiem 
parlamentu dienestiem.

i. Salīdzinošie pieprasījumi

2020. gadā EPPDC dalībparlamenti iesniedza tīklā 326 salīdzinošus pieprasījumus un 8475 atbildes, 
kas ir vairāk nekā 2019. gadā — 306 pieprasījumi un 7310 atbildes.

Nav nekas pārsteidzošs, ka kopš 2020. gada marta EPPDC tīkls ir saņēmis daudzus pieprasījumus, 
kas saistīti ar Covid-19 — tā bija gandrīz trešdaļa no kopējā pieprasījumu skaita aprīlī un maijā. Bija 
nepārprotama vajadzība apmainīties ar informāciju par to, kā reaģē citi parlamenti, un mācīties no 
citu pieredzes. Ņemot vērā augošo pieprasījumu un atbilžu plūsmu, EPPDC sekretariāts 2020. gada 
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aprīlī nolēma izveidot īpašu Covid-19 lapu EPPDC tīmekļa vietnē, lai organizētu šo lielo informācijas 
plūsmu. 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem arī sniedza atbalstu Eiropas Parlamenta dienestiem, 
atvieglojot un nosūtot to pieprasījumus EPPDC tīklā. Kopumā 2020. gadā Eiropas Parlaments EPPDC 
tīklā iesniedza 12 pieprasījumus. Tas bija neliels kritums, salīdzinot ar 2019. gadu, kad tika saņemti 
16 Eiropas Parlamenta pieprasījumi. Tomēr Eiropas Parlaments sniedza 81 atbildi uz citu EPPDC 
parlamentu pieprasījumiem, un tas bija ievērojams pieaugums, salīdzinājumā ar 29 atbildēm, ko EP 
sniedza 2019. gadā, un 31 atbildi 2018. gadā.

ii. Galīgie kopsavilkumi

Risinājumi, kā sekmēt galīgo kopsavilkumu sagatavošanu, jau sen tika izskatīti, taču galīgais risinājums 
nebija atrasts. 2020. gada augustā lielākā daļa korespondentu atbilžu uz pieprasījumu Nr. 4475 par 
EPPDC efektivitāti apstiprināja vajadzību vienoties par metodiku un kopīgām pamatnostādnēm, lai 
saskaņotu galīgos kopsavilkumus un uzlabotu to pamanāmību. 

Šajā sakarībā jaunais EPPDC tīmekļa vietnes modelis, kas tiešsaistē tika ievietots 2020. gada oktobrī 
ar Eiropas Parlamenta IT dienestu atbalstu, centās modificēt korespondentu informācijas paneli, 
lai aicinātu viņus iesniegt galīgos kopsavilkumus un lai būtu redzami tie kopsavilkumi, kas ievietoti 
EPPDC vietnē. Pēc šīm darbībām 2020. gadā EPPDC galīgo kopsavilkumu skaits būtiski palielinājās, un 
28,8 % pieprasījumu izraisīja atbildes analīzes publicēšanu (salīdzinot ar 16 % 2019. gadā un 11,3 % 
2018. gadā). 

iii. Noteikumos paredzētās sanāksmes

Izpildkomitejas sanāksme, kas martā bija paredzēta Strasbūrā, tika atcelta koronavīrusa uzliesmojuma 
dēļ. Izpildkomitejas sanāksmes attālināti tika organizētas 26. maijā un 1. jūlijā, no PACE Strasbūrā, 
un 25. septembrī no Somijas parlamenta. Šo sanāksmju galvenais mērķis bija nākamās ikgadējās 
konferences sagatavošana.

Izpildkomiteja atzinīgi novērtēja EPPDC tīmekļa vietnes īpašo sadaļu, kas veltīta visiem parlamentu 
pieprasījumiem un atbildēm saistībā ar Covid-19. Tā uzsvēra, ka šajā ierobežojumu periodā EPPDC 
bija liela nozīme informācijas un paraugprakses apmaiņā un ka tā ir apliecinājusi savu nozīmību un 
efektivitāti. Izpildkomiteja arī rosināja izvērtēt EPPDC darba plūsmas efektivitāti.

Ņemot vērā nenoteiktību attiecībā uz Covid-19 pandēmijas attīstību un visos parlamentos 
pieņemtos ceļošanas un sanāksmju ierobežojumus, EPPDC korespondentu ikgadējā konference 
notika attālināti no Skopjes (Ziemeļmaķedonija) 2020. gada oktobrī. Lai paaugstinātu EPPDC 
tīkla efektivitāti, korespondentu ikgadējā konference apstiprināja izpildkomitejas sagatavotos 
secinājumus par «EPPDC efektivitāti» un atzina, ka galīgo kopsavilkumu izstrāde ir ļoti ieteicama, 
tā ir jāveicina un jāatbalsta ar tehnoloģiskiem līdzekļiem. Attiecībā uz ES valstu parlamentu tīkliem 
(IPEX, valstu parlamentu pārstāvji Eiropas Parlamentā un COSAC) EPPDC korespondenti no ES tika 
aicināti apmainīties ar informāciju ar visiem kolēģiem, kas iesaistīti starpparlamentārās attiecībās. 
Tika arī ierosināts, ka Eiropas Parlamentam jāizpēta iespējamā saikne ar IPEX un valstu parlamentu 
pārstāvjiem, lai nepieļautu paralēlus pieprasījumus.
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iv. Semināri

2020. gadā Covid-19 uzliesmojums būtiski ietekmēja EPPDC semināru organizēšanu. Karantīnas 
sākumā tika pieņemts lēmums atcelt vai atlikt visas sanāksmes. Pandēmijai turpinoties, tika apsvērta 
iespēja otrajā pusgadā seminārus rīkot attālināti. Tomēr daudzi semināri tika atlikti uz 2021. gadu, jo 
labu kontaktu veidošanu starp dalībniekiem kavētu fiziskais attālums un īsais virtuālās tikšanās ilgums.

Neraugoties uz ārkārtas apstākļiem, ikgadējais seminārs EPPDC interešu bibliotēku, pētniecības 
pakalpojumu un arhīvu (LRA) jomā, ko organizēja Eiropas Parlaments, notika 2020. gada 12. un 
13. novembrī kā tiešsaistes pasākums. Šis attālinātais seminārs piesaistīja 50 dalībniekus no 
23 parlamentu palātām un starptautiskām organizācijām un nodrošināja forumu viedokļu apmaiņai 
starp parlamentu pētniecības dienestiem, bibliotēkām un dokumentācijas dienestiem par to, kā 
koronavīrusa krīze ir ietekmējusi darba metodes, produktus, pakalpojumus un resursus un kādas 
izmaiņas un jauninājumi ir veicināti, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību.

Dita Charanzová, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece, kas atbild par attiecībām ar valstu 
parlamentiem, Rainer Wieland, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks, un Klaus Welle, Eiropas 
Parlamenta ģenerālsekretārs, uzrunāja semināra dalībniekus, sniedzot savus viedokļus par to, kā 
Eiropas Parlaments turpināja darbu pandēmijas laikā. EPPDC sekretariāts ciešā sadarbībā ar Austrijas 
parlamentu iesaistījās arī divu citu tīmekļa semināru organizēšanā no Vīnes tādā interešu jomā kā 
«Parlamentārā prakse un procedūra»; 6. jūnijā notika tīmekļa seminārs «Parlamentārā privilēģija un 
Vispārīgā datu aizsardzības regula» un 12. un 13. novembrī — «Parlamenti, konstitucionālās tiesības 
un grozījumi konstitūcijā».

Galvenie notikumi 2020. gadā

• 2020. gadā EPPDC vietnē tika ieviestas dažādas izmaiņas. Vissvarīgākās no tām bija uzlabojumi, 
lai palielinātu galīgo kopsavilkumu pamanāmību.

• Paplašinājās līdzdalība tīmekļa semināros.
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6.3 Prezidentūras parlamentu atbalsta programma

Eiropas Parlaments pastāvīgi ir veicinājis savas administrācijas un valstu parlamentu administrāciju 
ciešu savstarpējo sadarbību, jo īpaši katras ES Padomes prezidentvalsts parlamentārās dimensijas 
sagatavošanas posmā. Eiropas Parlaments katram nākamajam prezidentvalsts parlamentam 
piedāvā iespēju piedalīties programmā, kas tiek organizēta personālam Briselē, lai sagatavotu 
pasākumus, kas saistīti ar prezidentvalsts parlamentāro dimensiju. Eiropas Parlaments var 
nodrošināt prezidentvalsts parlamentam pielāgotu atbalsta programmu, pamatojoties uz īpašiem 
pieprasījumiem, vajadzībām un prioritātēm. Šī iniciatīva piedāvā iespēju veidot tīklus un personiskus 
kontaktus ar visiem iesaistītajiem un ļauj efektīvi apmainīties ar informāciju un zināšanām, tādējādi 
veicinot turpmāko darbu un nodrošinot konsekvenci. Eiropas Parlaments var kopīgi ar attiecīgās valsts 
parlamentu segt programmas izmaksas.

Pēdējos gados vairākas ES dalībvalstis pirmo reizi ir uzņēmušās ES Padomes prezidentvalsts 
pienākumus. Šo valstu parlamenti bija īpaši ieinteresēti Eiropas Parlamenta prezidentūras parlamentu 
atbalsta programmā. Prezidentvalsts Horvātija noslēdza to ES valstu sarakstu, kuras pirmo reizi pēc 
pievienošanās ES kļuva par ES Padomes prezidentvalstīm. Tomēr Direktorāts attiecībām ar valstu 
parlamentiem nolēma paplašināt prezidentūras parlamentu atbalsta programmu, attiecinot to uz 
visām nākamajām prezidentvalstīm, jo tā izrādījās noderīgs līdzeklis prezidentvalstu sagatavošanās 
posmā, un arī tādēļ, ka starpparlamentārā sadarbība notiek nepārtraukti. Pēdējos gados ES Padomes 
prezidentvalstis ir īpaši uzsvērušas parlamentāro dimensiju un vairāk ieguldījušas tajā, lai palielinātu 
savas prezidentvalsts pusgada laikā notikušo pasākumu, sanāksmju un iniciatīvu skaitu, salīdzinot ar 
laiku pirms desmit gadiem. 

Rezultātā 2020. gada janvārī Briselē tika organizēts viens mācību apmeklējums 20 Portugāles 
Assembleia da República amatpersonām, kuras būtu atbildīgas par 2021. gada pirmā pusgada 
Portugāles prezidentvalsts parlamentārās dimensijas sagatavošanu. Šajā pielāgotajā programmā bija 
paredzēti kontakti ar attiecīgajiem Eiropas Parlamenta komiteju sekretariātiem, Protokola dienestu un 
politikas departamentiem. Sanāksmju mērķis bija apmainīties ar pieredzi un paraugpraksi attiecībā 
uz tādu lielu starpparlamentāro sanāksmju un konferenču organizēšanu kā IPC par stabilitāti, 
ekonomikas koordināciju un pārvaldību ES, IPC par KĀDP/KDAP un JPSG sanāksmes par Eiropolu. 
Portugāles amatpersonām bija iespēja veidot personīgus kontaktus ar sadarbības partneriem Eiropas 
Parlamentā, un šie kontakti palīdzēja organizēt Portugāles prezidentvalsts parlamentāro dimensiju. 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem strādāja, lai pielāgotu prezidentūras parlamentu 
atbalsta programmu īpašajiem apstākļiem, kuros ceļošana un klātienes sanāksmes bija ierobežotas, 
un bija gatavs piedāvāt «virtuālos apmeklējumus» ieinteresētajām nākamajām prezidentvalstīm 
tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Sagatavošanās Slovēnijas parlamenta prezidentūras programmas 
uzsākšanai 2021. gada sākumā notika 2020. gada pēdējā trimestrī.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• 2020. gadā prezidentvalsts Horvātija bija pēdējā no tām ES valstīm, kuras pirmo reizi pēc 
pievienošanās ES kļuva par ES Padomes prezidentvalstīm. Prezidentūras parlamentu atbalsta 
programma tika pagarināta, iekļaujot tajā visas nākamās prezidentvalstis.
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6.4 ES dalībvalstu parlamentu pārstāvju tīkls Briselē

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem labprāt aicina un uzņem Eiropas parlamentā ES 
dalībvalstu parlamentu/palātu izraudzītos administratīvos pārstāvjus. Kopš 1991. gada, lai stiprinātu 
starpparlamentāro sadarbību ES, Eiropas Parlaments pēc pieprasījuma piedāvā šiem pārstāvjiem 
papildu biroja telpas un citu iekšējo infrastruktūru EP Briseles un Strasbūras ēkās. 

ES dalībvalstu parlamenti sūta valsts ierēdņus uz Briseli, lai sekmētu attiecības ar ES. Patlaban 
56 darbinieki26 no 27 ES dalībvalstu parlamentiem strādā 36 birojos Eiropas Parlamenta telpās27. 
Šīm valstu amatpersonām papildus administratīvajiem pienākumiem ir uzdots veikt savstarpēju 
informācijas apmaiņu (kā divpusēju plūsmu starp Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstu parlamentiem), 
un tas ir viņu galvenais uzdevums ES lietās.

Pārstāvji strādā tajā pašā ēkā, kurā atrodas Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem. Tas rada 
daudzas sinerģijas un ļauj viegli apmainīties ar informāciju. 2020. gadā, reaģējot uz koronavīrusa 
pandēmiju, direktorāts un pārstāvji sekmīgi pārgāja uz lielākoties tāldarba shēmu, tāpat kā lielākā daļa 
Eiropas Parlamenta administrācijas, ievērojot Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un ģenerālsekretāra 
norādījumus. Daudzi pārstāvji atgriezās savās valstīs, kur strādāja attālināti. Valstu parlamentu 
pārstāvjiem attiecībā uz darbu birojā bija jāievēro tādi paši ierobežojumi kā pārējiem darbiniekiem, 
kuri strādā Eiropas Parlamentā. Līdz ar to daži pakalpojumi tika attiecināti arī uz viņiem, piemēram, 
attiecībā uz piekļuvi Covid-19 testu centram Eiropas Parlamentā.

Tā kā sanāksmes klātienē vairs nebija iespējamas, Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem gada 
otrajā pusē organizēja vairākus virtuālus seminārus un prezentācijas ar pārstāvju piedalīšanos, jo īpaši 
Eiropas Parlamenta ārējo attiecību jomā, iesaistot kolēģus no EXPO ģenerāldirektorāta.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Pandēmijas izraisītās problēmas būtiski ietekmēja valstu parlamentu pārstāvju darbu, un daudzi 
no viņiem veica tāldarbu no savas valsts. Pārstāvjiem, kuri strādāja no Eiropas Parlamenta 
telpām, bija jāievēro tādi paši ierobežojumi kā Parlamenta darbiniekiem, taču šī iemesla dēļ viņi 
varēja izmantot arī noteiktus pakalpojumus, piemēram, Covid-19 testu centru.

• Tika pārtrauktas klātienes tikšanās vai semināri ar pārstāvjiem. Direktorāts attiecībām ar 
valstu parlamentiem kopā ar kolēģiem no EXPO ģenerāldirektorāta rīkoja vairākus virtuālus 
darbseminārus un prezentācijas, piemēram, par ārējām attiecībām

26 Valstu parlamentu pārstāvju saraksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/
networks/representatives-of-national-parliaments.

27 Stāvoklis 2020. gada 15. janvārī, ieskaitot COSAC sekretariātu un IPEX informācijas koordinatoru.

https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
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.6.5 Semināri personālam

Kopš 2019. gada Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem ir organizējis virkni semināru ES valstu 
parlamentu/palātu darbiniekiem. To mērķis bija pulcēt vienkopus valstu parlamentu un Eiropas 
Parlamenta darbiniekus, lai iepazīstinātu viņus ar svarīgiem Eiropas tematiem un apspriestu tos, 
savstarpēji mācītos un apmainītos ar labāko praksi. Tas atbilst Eiropas Parlamenta rezolūcijai par 
Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošanu28, kurā teikts, ka «labāka sadarbība un 
labāka informācijas apmaiņa starp EP deputātiem un valstu parlamentu deputātiem, kā arī valstu 
parlamentu ierēdņu starpā varētu palīdzēt uzlabot Eiropas debašu kontroli valstu līmenī un tādējādi 
veicināt patiesu Eiropas parlamentāro un politisko kultūru».

Papildus starpparlamentārai sadarbībai politiskā līmenī svarīgs notikums pēdējos gados bija semināru 
organizēšana personālam, lai veicinātu tehnisko apmaiņu personāla līmenī. Semināri personālam ir 
svarīga platforma, lai parlamentu administrācijas varētu rīkot konkrētāku un mērķtiecīgāku apmaiņu 
kopīgu interešu jomās. Tie ir dinamisks elements gan Eiropas Parlamenta, gan ES dalībvalstu 
parlamentu darbā. 

2020. gada 16. un 17. janvārī Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem, kopā ar Iekšpolitikas 
ģenerāldirektorāta Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļu (EGOV), organizēja semināru personālam 
«2020. gada Eiropas pusgada cikla uzsākšana», pulcējot vienkopus 44 darbiniekus no valstu 
parlamentiem/palātām. Šajā seminārā galvenā uzmanība tika pievērsta jaunākās informācijas 
apmaiņai par Eiropas pusgadu, tostarp par jaunajām ekonomikas prioritātēm, un sadarbības 
stiprināšanai un izpratnes uzlabošanai par jauno Eiropas pusgada ciklu, izmantojot zināšanu apmaiņu 
un paraugprakses apmaiņu.

Vēl viens seminārs personālam, kas bija plānots 23. un 24. aprīlī par tādu tēmu kā globālais dialogs 
par pēclikumdošanas kontroli, ko kopīgi organizēja Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS) un 
Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem sadarbībā ar ESAO un Vestminsteras Demokrātijas 
fondu, tika atcelts pandēmijas dēļ. To cerēja atkārtoti organizēt 2021. gadā.

EXPO ģenerāldirektorāts 22. septembrī organizēja virtuālu semināru personālam, lai izveidotu tīklu 
kolēģiem, kuri strādā demokrātijas atbalsta un spēju veidošanas jomā. Šajā seminārā piedalījās 
46 dalībnieki no valstu parlamentu 26 palātām. To atbalstīja Direktorāts attiecībām ar valstu 
parlamentiem.

Vides viedokļu apmaiņas tīkls, kas sastāv no administratīvām vienībām, kuras parlamentos ir atbildīgas 
par vides pārvaldību, 2020. gada 27. novembrī organizēja virtuālu semināru. Šo semināru palīdzēja 
organizēt Eiropas Parlamenta EMAS nodaļa un Austrijas parlamenta kanceleja.

Seminārs personālam sākotnēji bija paredzēts arī ES valstu parlamentu medicīnas dienestiem, taču šo 
iniciatīvu aizēnoja turpmākie notikumi.

28 Eiropas Parlamenta 2018. gada 19. aprīļa rezolūcija par Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošanu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52018IP0186
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Galvenie notikumi 2020. gadā 

• Neraugoties uz pandēmijas izraisītajām problēmām, tika organizēti vairāki semināri personālam, 
galvenokārt virtuālā formātā.

• Tika pabeigta rokasgrāmatas izstrāde par semināriem personālam, lai nākotnē atvieglotu 
semināru organizēšanu personālam.
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7. INSTRUMENTI UN ATBALSTA PASĀKUMI

7.1 Attālināto sanāksmju un videokonferenču organizēšana

Arī pirms Covid-19 pandēmijas Eiropas Parlaments bija izmantojis videokonferences kā ins-
trumentu starpparlamentārās sadarbības veicināšanai. Jau ilgu laiku Eiropas Parlamenta 
rīcībā ir tehniski risinājumi, lai nodrošinātu videokonferences ar ļoti augstu attēla un skaņas 
kvalitāti, kā arī mutisko tulkošanu vairākās valodās. Tomēr videokonferenču izmantošana 
bija ierobežota. Veselības krīzes laikā vajadzība pielāgot darba un sadarbības veidus izraisīja 
milzīgu digitālo un tehnisko lēcienu attālinātu parlamentāro sanāksmju organizēšanā, kā 
paskaidrots dažādās šī ziņojuma daļās29.

Eiropas Parlaments, ņemot vērā tā īpašo deputātu sastāvu no 27 dažādām valstīm, jau sen apzinājās 
videokonferenču priekšrocības — tās ļauj parlamentāriešiem regulārāk sazināties savā starpā, 
vienlaikus samazinot ceļošanas laiku, komandējumu izmaksas un oglekļa dioksīda pēdu. Kopumā 
videokonferences ir rentabls un videi nekaitīgs rīks sanāksmju organizēšanai, tāpēc to atbalstam 
tika ieguldīti pietiekami resursi. Saistībā ar starpparlamentāro sadarbību Somijas prezidentūras laikā 
izveidotā darba grupa, kuras uzdevums bija atjaunināt Pamatnostādnes par starpparlamentāro 
sadarbību ES, ziņoja, ka mūsdienīgu saziņas līdzekļu plašāka izmantošana varētu vēl vairāk atvieglot 
starpparlamentāro sadarbību gan divpusējā, gan daudzpusējā aspektā. Tomēr starpparlamentārās 
sadarbības ietvaros 2019. gadā tika organizētas tikai trīs videokonferences. Šķiet, ka tam par iemeslu 
bija arī vairāki ierobežojumi un tehniski šķēršļi, kā arī atbilstoša vai saderīga aprīkojuma trūkums dažos 
valstu parlamentos.

Covid-19 uzliesmojuma un tā radīto ceļošanas un pārvietošanās ierobežojumu dēļ visiem 
parlamentiem nācās pielikt īpašas pūles, lai 2020. gadā saglabātu savu pamatfunkciju izpildi. Daudziem 
parlamentiem tas nozīmēja paātrināt tādu tehnisko risinājumu ieviešanu, kas atbalsta attālinātās 
sanāksmes. Pandēmijas sākumā parlamentārā un starpparlamentārā sadarbība cieta neveiksmi, taču 
ātri pielāgojās jaunajai realitātei. Informācijas apmaiņa, viedokļu apmaiņa un parlamenta sanāksmes 
tika atjaunotas attālināti.

EP priekšsēdētāja pirmā vietniece Roberta Metsola un EP priekšsēdētāja vietniece Dita Charanzová uzstājas attālināti 
virtuālajā COSAC konferencē, kas tika rīkota Berlīnē.  © Prezidentvalsts Vācija

29  Skatīt, piemēram, I iedaļu «Covid-19 pandēmijas ietekme uz starpparlamentāro sadarbību».
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Eiropas Parlaments izmantoja platformu, kas komiteju sanāksmēm un starpparlamentārām 
konferencēm nodrošināja daudzvalodu sanāksmju iespējas ar pilnu mutiskās tulkošanas režīmu. 
2020. gadā tas attālināti organizēja vairākas starpparlamentārās sanāksmes komiteju līmenī, proti, 
JPSG par Eurojust, augsta līmeņa konferenci par migrāciju un četras ICM, tostarp ICM par Eurojust 
izvērtējumu.

Attālinātās sanāksmes ir izrādījušās arī īpaši efektīvi formāti neformāliem informācijas izklāstiem, ad 
hoc sanāksmēm un mērķtiecīgām viedokļu apmaiņām, piedaloties augsta līmeņa referentiem.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Attālinātās sanāksmes, izmantojot videokonferences, kas 2019. gadā vēl notika ļoti ierobežotā 
skaitā, 2020. gadā kļuva par standarta saziņas kanāliem, sākot no neoficiālām divpusējām 
videosanāksmēm un beidzot ar sarežģītām augsta līmeņa konferencēm ar daudziem 
dalībniekiem.

• Attālinātajās sanāksmēs piedalījās vairāk valstu parlamentu deputātu un EP deputātu, kā arī 
daudzi augsta līmeņa referenti, kuri, šķiet, bija vieglāk pieejami attālinātām sanāksmēm nekā 
klātienes sanāksmēm.

• Eiropas Parlaments veica milzīgu «lēcienu», iegūstot tehnisko pieredzi un attiecīgus resursus 
attālinātu sanāksmju rīkošanai.
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7.2  CONNECT – Eiropas Parlamenta datubāze, kurā apkopoti valstu 
parlamentu iesniegumi

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem visā likumdošanas ciklā nodrošina EP deputātiem 
(jo īpaši referentiem) un Eiropas Parlamenta politiskajām struktūrām un dienestiem specializētas 
zināšanas par valstu parlamentu iesniegumiem saistībā ar Protokolu Nr. 1 un Nr. 2. Šajā sakarībā 
direktorāts pārvalda CONNECT datubāzi, kurā ir iekļauti visi no valstu parlamentiem saskaņā ar 
Protokolu Nr. 1 un Nr. 2 saņemtie dokumenti kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Pamatotie 
atzinumi saistībā ar agrīno brīdināšanas sistēmu ir pieejami visās ES oficiālajās valodās.

Kopš 2017. gada CONNECT datubāze ir 
pieejama direktorāta tīmekļa vietnē30. 
Visa CONNECT informācija, tostarp no 
valstu parlamentiem saņemtie pamatotie 
atzinumi un skaidrojumi, ir tieši pieejami 
vietnē e-Committee, kas ir IPOL un EXPO ģenerāldirektorātu kopīgā darba telpa saistībā ar piemēroto 
procedūru. Minētais attiecas ne tikai uz pamatotajiem atzinumiem, bet arī uz visiem skaidrojumiem, 
kas saņemti no ES dalībvalstu parlamentiem.

CONNECT ļauj referentiem, deputātiem, palīgiem un komiteju sekretariātu darbiniekiem, kā arī 
visām ārējām ieinteresētajām personām, jebkurā konkrētās likumdošanas procedūras brīdī saņemt 
atjauninātu un pilnīgu pārskatu par visiem iesniegumiem, kas saņemti no valstu parlamentiem. 
2020. gadā kopumā tika saņemti 232 iesniegumi — 115 (49,5 %) tika iesniegti saistībā ar Protokolā 
Nr. 2 paredzētajām pārbaudēm par subsidiaritāti un 117 (50,5 %) saistībā ar skaidrojumiem neoficiālā 
politiskā dialoga ietvaros.

Līdz 2020. gada beigām CONNECT datubāzē bija pieejami gandrīz 6000 iesniegumi (pamatoti 
atzinumi un skaidrojumi) no ES dalībvalstu parlamentiem. Aptuveni 60 % bija iesniegti saistībā ar 
Protokolā Nr. 2 paredzētajām pārbaudēm par subsidiaritāti un 40 % — neoficiālā politiskā dialoga 
ietvaros.

Galvenie notikumi 2020. gadā

• Ir veikti daži nelieli atjauninājumi, kā rezultātā ir izveidots jaunāks CONNECT datubāzes modelis.

30  https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome.

CONNECT

https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome
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7.3 Atbilstošo komiteju direktorijs (CorCom)

Atbilstošo komiteju direktorijs (CorCom) ir informācijas avots par valstu parlamentu komitejām, kas 
atbilst Eiropas Parlamenta komitejām. Tajā ir arī sniegta informācija par dažādiem ES dalībvalstu 
parlamentu komiteju un Eiropas Parlamenta komiteju sekretariātiem. Direktorijā iekļauto informāciju, 
kas attiecas uz valstu parlamentiem, sniedz Briselē bāzētie ES valstu parlamentu pastāvīgie pārstāvji.

Pēc rezolūcijas pieņemšanas 2009. gada 
maijā31 par Eiropas Parlamenta un dalībvalstu 
parlamentu attiecību veicināšanu (referents 
Elmar Brok) Eiropas Parlamenta Reglaments 
tika attiecīgi pārskatīts un tagad paredz, 
ka «Komiteja var tieši iesaistīties dialogā ar dalībvalstu parlamentiem komiteju līmenī, ievērojot 
minētajam mērķim paredzēto budžeta apropriāciju noteikto apjomu. Tas var ietvert atbilstošus 
pirmslikumdošanas un pēclikumdošanas sadarbības veidus.» (Reglamenta 150. panta 3. punkts).

CorCom lietojumprogramma pastāvīgi tiek uzlabota, ņemot vērā tās lietotāju mainīgās vajadzības. 
Tā ir kļuvusi par tīmekļa lietojumprogrammu32, kas ir daudz ērtāk lietojama un aprīkota ar daudzām 
dažādām jaunām funkcijām. Mēneša vidējais šīs lapas skatījumu skaits ir 392. Datubāzi sāka atjaunināt 
arī pēc jauno parlamentāro komiteju izveidošanas Eiropas Parlamentā 2020. gadā.

31 Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību 
veicināšanu saskaņā ar Lisabonas līgumu.

32 CorCom ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Šis direktorijs ir pieejams Eiropas Parlamenta iekštīklā.

CORCOM

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0388&language=EN&ring=A6-2009-0133
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0388&language=EN&ring=A6-2009-0133
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7.4 Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem publikācijas

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem izdod vairākas publikācijas.

«Weekly Agenda» (Nedēļas darba kārtība) sniedz informāciju par darbībām, kurās iesaistīti valstu 
parlamenti, lai palielinātu daudzo notiekošo starpparlamentāro pasākumu pārredzamību un 
pamanāmību.

Ikmēneša “State of Play Note” (paziņojums par pašreizējo stāvokli) sniedz informāciju par pamatotajiem 
atzinumiem un skaidrojumiem, ko valstu parlamenti iesnieguši saskaņā ar Protokolu Nr. 2.

Izdevums “Spotlight on Parliaments in Europe” (Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā) apkopo 
informāciju, ar kuru parlamenti ir EPPDC tīklā apmainījušies par atsevišķiem aktuāliem jautājumiem.

2020. gadā direktorāts sagatavoja publikācijas par šādām tēmām:

• pazudušie bēgļu un migrantu bērni Eiropā;
• ar Covid-19 saistītā informācija par parlamentārās darbības pielāgošanu; attālināto sesiju un 

balsošanas iespējas; profilaktiskie un sanitārie pasākumi parlamentos; ārkārtas tiesību akti un 
juridiskie pasākumi; demonstrēšanas tiesību ierobežojumi; pasākumu situācija parlamentos;

• Eiropadomes parlamentārā uzraudzība.

«Weekly Agenda» piektdienās pa e-pastu nosūta visiem Eiropas Parlamenta deputātiem un 
dienestiem. 2020. gadā tika izsūtīti 34 «Weekly Agenda» izdevumi. Šī publikācija aptver nākamo 
divu nedēļu starpparlamentāros pasākumus, piemēram, starpparlamentārās konferences, ICM 
un divpusējos apmeklējumus. Sniegtā informācija ietver datumu, norises vietu un iesaistītos EP 
deputātus un Parlamenta dienestus. 

Direktorāts katru mēnesi arī sniedz paziņojumu par pašreizējo stāvokli attiecībā uz pamatotiem 
atzinumiem un skaidrojumiem, ko iesnieguši valstu parlamenti (skatīt 5.1.3. punktu)33.

Visas publikācijas34 ir pieejamas direktorāta tīmekļa vietnē, kas sniedz informāciju par gaidāmajiem 
pasākumiem un direktorāta publikācijām35.

2020. gadā direktorāts savās publikācijās un saziņas rīkos sāka ieviest jaunu vizuālo identitāti. 

33  https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/state-of-play-note.
34  https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications.
35  https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/news.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/state-of-play-note
https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications
https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/news
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8. DIREKTORĀTS ATTIECĪBĀM AR VALSTU 
PARLAMENTIEM

2020. gads bija ļoti problemātisks, un gandrīz ikvienam savā darba vidē bija jāpielāgojas jaunajai 
realitātei. Protams, tas attiecās arī uz Direktorātu attiecībām ar valstu parlamentiem. Direktorāts 
ātri pielāgoja savu darbu īpašajiem apstākļiem, lai sniegtu kvalitatīvu atbalstu Eiropas Parlamenta 
deputātiem un vairākiem partneriem. Tas pielāgojās pēc vajadzības, lai turpinātu attīstīt institucionālo 
sadarbību un likumdošanas dialogu ar ES valstu parlamentiem un sniegtu palīdzību daudzos 
starpparlamentāros pasākumos.

Direktorāts nodrošina atbalstu starpparlamentārajiem pasākumiem, veicina Līguma noteikumu 
īstenošanu saistībā ar starpparlamentāro sadarbību un darbojas kā zināšanu centrs informācijai par 
ES dalībvalstu parlamentiem. Tas pārstāv Eiropas Parlamentu valstu starpparlamentārās sadarbības 
administratīvajos tīklos. Direktorāts pārvalda attiecības ar amatpersonām, kas Briselē pārstāv ES valstu 
parlamentus, un uztur ciešu saikni ar to administrācijām.

Direktorāts pateicas par pastāvīgu atbalstu ģenerālsekretāram un ģenerālsekretāra vietniekam, kā arī 
visiem dienestiem Eiropas Parlamenta ģenerāldirektorātos, ar kuriem tas sadarbojas. IT un konferenču 
organizēšanas dienesti bija īpaši pieprasīti, un tie ļoti palīdzēja direktorāta darbībai šajā gadā.

Direktore: Katrin Ruhrmann

Direktorātā ir divas nodaļas.

• Iestāžu sadarbības nodaļa

Iestāžu sadarbības nodaļas atbildības jomas ietver daudzpusējo reglamentētu sadarbību, t. i., EUSC, 
ES parlamentu ģenerālsekretāru sanāksmes un COSAC. Šī nodaļa nodarbojas arī ar izveidotajiem 
tīkliem, jo īpaši ar IPEX un EPPDC, kā arī ar sadarbības nodrošināšanu ar EXPO ģenerāldirektorātu, 
prezidentūras parlamentu atbalsta programmas koordinēšanu un spēju veidošanas apmeklējumiem.

Nodaļas vadītājs: Pekka Nurminen

• Likumdošanas dialoga nodaļa

Likumdošanas dialoga nodaļa ir galvenokārt atbildīga par politisko un leģislatīvo dialogu ar valstu 
parlamentiem. Tā plāno, koordinē un organizē starpparlamentārās sanāksmes komiteju līmenī, 
tostarp ICM, Eiropas Parlamenta nedēļu un JPSG par Eiropolu. Tā arī nodrošina subsidiaritātes analīzes 
uzraudzību un turpmākos pasākumus ar referentiem un komitejām saistībā ar Protokola Nr. 2 par 
subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu īstenošanu. Minētā nodaļa arī 
organizē tematiskus seminārus, kuros vienkopus pulcē Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 
administrācijas, un tā ir atbildīga par CONNECT un CorCom datubāzēm.

Nodaļas vadītājs: Jesús Gómez



65

Šis ziņojums, kā arī cita informācija par Eiropas Parlamenta attiecībām ar ES dalībvalstu parlamentiem 
ir pieejama Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē:

https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports
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PIELIKUMS

I PIELIKUMS. COSAC sanāksmes — tēmas un galvenie referenti 2020. gadā

COSAC pasākums Vieta un datums Tēmas Eiropas Parlamenta galvenie referenti/
diskusiju dalībnieki

Priekšsēdētāju sanāksme Zagreba, 2020. 
gada 19. un 20. 
janvāris

I. ES Padomes prezidentvalsts Horvātijas prioritātes

II. Eiropas Savienība, valstu parlamenti un COSAC jaunā 
sasaukuma pilnvaru laikā

Mairead McGuinness, Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja pirmā vietniece

COSAC prezidentvalstu 
trijotne

Videokonference, 
2020. gada 20. maijs

Gatavošanās COSAC priekšsēdētāju ārkārtas sanāksmei 
2020. gada 16. jūnijā

COSAC priekšsēdētāju 
ārkārtas sanāksme 

(aizstāj atcelto LXIII COSAC 
plenārsēdi) 

Videokonference, 
2020. gada 16. 
jūnijs

I. Kopīga Eiropas reakcija uz koronavīrusa 
uzliesmojumu un ietekme uz daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam

II. Konference par Eiropas nākotni

Jan Olbrycht, EP deputāts, līdzreferents 
par DFS

Mairead McGuinness, Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja pirmā vietniece

Neformāla viedokļu 
apmaiņa ar ES galveno 
sarunu vedēju Michel 
Barnier 

Videokonference, 
2020. gada 26. 
jūnijs

Stāvoklis sarunās par ES un Apvienotās Karalistes 
Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu

COSAC prezidentvalstu 
trijotne

Videokonference, 
2020. gada 13. 
jūlijs

Gatavošanās COSAC priekšsēdētāju sanāksmei 2020. 
gada 14. septembrī

Priekšsēdētāju sanāksme Videokonference, 
2020. gada 14. 
septembris

I. Vācijas federālās valdības ziņojums par 
prezidentvalsts Vācijas prioritātēm 

II. Covid-19 pandēmijas seku likvidēšana un gūtās 
mācības

Neformāla viedokļu 
apmaiņa ar ES galveno 
sarunu vedēju Michel 
Barnier 

Videokonference, 
2020. gada 17. 
septembris

Stāvoklis sarunās par ES un Apvienotās Karalistes 
Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu
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Neformāla viedokļu 
apmaiņa ar Komisijas 
priekšsēdētājas vietnieci 
Věra JOUROVÁ un komisāru 
Didier REYNDERS

Videokonference, 
2020. gada 29. 
oktobris

Komisijas pirmais gada ziņojums par tiesiskumu

Neformāla viedokļu 
apmaiņa ar Komisijas 
priekšsēdētājas 
izpildvietnieci Margrethe 
VESTAGER 

Videokonference, 
2020. gada 23. 
novembris

Konkurences politikas pārskatīšana, rūpniecības 
stratēģija un digitālā pārkārtošanās

COSAC prezidentvalstu 
trijotne

Videokonference, 
2020. gada 27. 
novembris

Gatavošanās COSAC virtuālajai sanāksmei 2020. gada 
30. novembrī un 1. decembrī

COSAC virtuālā sanāksme

(aizstāj LXIV COSAC 
plenārsēdi) 

Videokonference, 
2020. gada 30. 
novembris un 1. 
decembris

I. Transatlantisko attiecību atjaunošana?

II. No koronavīrusa krīzes gūtās mācības — sadarbība

ES ietvaros pandēmiju gadījumā un veselības aprūpē

III. Prezidentvalsts Vācijas ES pārskats par paveikto 

IV. Eiropas Savienības nākotne

V. Eiropas loma pasaulē — atbildīga partnerība

ar Āfriku

Papildu informāciju par COSAC sanāksmju darba kārtību, ko publicējušas prezidentvalstis, skatīt IPEX tīmekļa vietnē: www.ipex.eu.
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II PIELIKUMS. Starpparlamentārās komiteju sanāksmes un starpparlamentārās konferences, ko 2020. gadā Briselē 
organizēja Eiropas Parlaments

Dalībnieku skaits

Datums
EP komi-

teja
Pasākums Valstu parlamenti EP

Sanāksmes veids Sanāksmes nosaukums Deputāti Parlamenti Palātas Deputāti

2020. gada 18. un 
19. februāris

ECON

EMPL

BUDG

Eiropas 
parlamentārā 
nedēļa

• konference par 
Eiropas pusgadu

Starpparlamentārā 
konference par stabilitāti, 
ekonomikas koordināciju un 
pārvaldību Eiropas Savienībā

111 28 34

1. plenārsēdes diena: 17
2. plenārsēdes diena: 12

ECON ICM: 12
BUDG ICM: 7
EMPL ICM: 30

2020. gada 28. un 
29. septembris LIBE

Kopīgā 
parlamentārās 
uzraudzības grupa 
attiecībā uz Eiropolu

7. Kopīgā parlamentārās 
uzraudzības grupa attiecībā 
uz Eiropolu 72 25 36

Dalība klātienē: 6

Attālināts pieslēgums: 9

2020. gada 27. 
oktobris JURI

Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme

Labāka likumdošana no 
digitālās perspektīvas 38 26 27

Dalība klātienē: 3

Attālināts pieslēgums: 4

2020. gada 10. 
novembris LIBE

Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme

Komisijas pirmais gada 
ziņojums par tiesiskumu un 
valstu parlamentu loma 

51 23 31
Dalība klātienē: 2

Attālināts pieslēgums: 18

2020. gada 19. 
novembris

LIBE

DEVE

Augsta līmeņa 
starpparlamentārā 
konference

Migrācija un patvērums 
Eiropā 71 24 32

Dalība klātienē: 4

Attālināts pieslēgums: 
40 

2020. gada 1. 
decembris LIBE 

Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme

Eurojust darbības izvērtējums
46 26 32

Dalība klātienē: 3

Attālināts pieslēgums: 20

2020. gada 2. 
decembris AFET

Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme 

Rietumbalkāni: 25 gadi pēc 
Deitonas līgumiem
Vienota ES reakcija, atbalstot 
demokrātiskas pārmaiņas 
Baltkrievijā

56 26 32
Dalība klātienē: 4

Attālināts pieslēgums: 45

Dalībnieku kopskaits 445 236
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III PIELIKUMS. ES valstu parlamentu apmeklējumi Eiropas Parlamentā 2020. gadā (tostarp videokonferences, kuras 
atbalstīja direktorāts)

Datums(-i) Valsts un palāta Apmeklētājs(-i) Ar ko apmeklētājs(-i) tikās 
EP 

Apmeklējuma 
veids

Līdzdalīgo 
deputātu 

skaits

Līdzdalīgo 
darbinieku 

skaits

2020. gada 8. un 
9. janvāris

APVIENOTĀ 
KARALISTE — House 
of Commons

Darbinieki EP deputāte Nethsingha, EP 
darbinieki Darbinieki 0 13

2020. gada 20. 
janvāris

NĪDERLANDE — 
Tweede Kamer

Sociālo lietu un 
nodarbinātības pastāvīgā 
komiteja

EP deputāti Jongerius, 
Lenaers un Van Sparrentak Deputāti 5 6

2020. gada 21. 
janvāris

FRANCIJA — 
Assemblée Nationale

Deputāts Crouzet EP deputāts Decerle Deputāti 1 2

2020. gada 22. 
un 23. janvāris

APVIENOTĀ 
KARALISTE — House 
of Commons

Darbinieki EP darbinieki
Darbinieki 0 13

2020. gada 22. 
janvāris

FRANCIJA — 
Assemblée Nationale

Deputāti Gouttefarde un de 
Ganay 

JURI priekšsēdētāja, EP 
deputāte Nethsingha Deputāti 2

2020. gada 23. 
janvāris

FRANCIJA — 
Assemblée Nationale

Deputāti Bono-Vandorme 
un Deprez-Audebert 

EP deputāti Verheyen un 
Zver Deputāti 2

2020. gada 28. 
janvāris

FRANCIJA — 
Assemblée Nationale

Deputāti Janvier un Pueyo SEDE priekšsēdētāja, EP 
deputāte Loiseau Deputāti 2 1

2020. gada 28. 
un 29. janvāris

APVIENOTĀ 
KARALISTE — House 
of Commons

Darbinieki SEDE priekšsēdētāja, EP 
deputāte Loiseau, EP 
deputāti Hannan un In‘t 
Veld 

Darbinieki 0 10

2020. gada 29. 
janvāris

FRANCIJA — 
Assemblée Nationale

Deputāti Vichnievsky un 
Gosselin 

EP deputāts Didier Deputāti 2 1

2020. gada 4. 
februāris

Vācija — Bundestag ES lietu komiteja Priekšsēdētāja vietnieks, 
EP deputāts Wieland, EP 
deputāti Simon, Bischoff, 
Freund, Beer, Scholz un 
Beck

Deputāti 29 9
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2020. gada 5. un 
6. februāris

NORVĒĢIJA — 
Storting

Parlamenta deputātu 
apmeklējums

EP deputāti Auken, Federley, 
Schaldemose, Kohut un 
Danielsson

Deputāti 12 3

2020. gada 6. 
februāris

SOMIJA — Eduskunta Ārlietu komiteja AFET EP deputāti Deputāti 8 1

2020. gada 11.–
13. februāris

SOMIJA — Eduskunta Deputāts Kärnä EP deputāti Kumpula-Natrin 
un Pekkarinen Deputāts 1 1

2020. gada 17. 
februāris

NĪDERLANDE — 
Tweede Kamer

Tieslietu un drošības 
pastāvīgā komiteja

EP deputāti Azmani, In‘t 
Veld, Lenaers un Sippel Deputāti 4 4

2020. gada 17. 
februāris

RUMĀNIJA — 
Camera Deputatilor

Priekšsēdētājs Priekšsēdētājs Sassoli Priekšsēdētājs 1 4

2020. gada 20. 
februāris

FRANCIJA — 
Assemblée Nationale

Deputāts Degois ENVI priekšsēdētājs, EP 
deputāts Canfin Deputāti 1 2

2020. gada 2. un 
3. marts

SOMIJA — Eduskunta Parlamenta deputātu 
mācību apmeklējums

EP deputāti Katainen, 
Heinäluoma, Hakkarainen, 
Torvalds un Hautala, kā arī 
EP darbinieki

Deputāti 10 7

2020. gada 20. 
novembris

GRIEĶIJA — Grieķijas 
parlaments

Valsts aizsardzības 
un ārlietu komitejas 
priekšsēdētājs 
(videokonference)

SEDE priekšsēdētāja, EP 
deputāte Loiseau Deputāts 1

2020. gada 1. 
decembris

GRIEĶIJA — Grieķijas 
parlaments

Valsts aizsardzības 
un ārlietu komitejas 
priekšsēdētājs 
(videokonference)

AFET priekšsēdētājs, EP 
deputāts McAllister Deputāts 1

2020. gada 15. 
decembris

PORTUGĀLE — 
Assembleia da 
República

ES lietu komitejas 
priekšsēdētājs 
(videokonference)

Priekšsēdētāja vietniece, EP 
deputāte Metsola Deputāts 1

2020. gada 16. 
decembris

LIETUVA — Seimas Ārlietu komitejas 
priekšsēdētājs 
(videokonference)

AFET priekšsēdētājs, EP 
deputāts McAllister Deputāti 1

2020. gada 23. 
decembris

POLIJA — Senat ES lietu komitejas 
priekšsēdētājs 
(videokonference)

Priekšsēdētāja vietniece, EP 
deputāte Metsola Deputāts 1
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IV PIELIKUMS. Agrīnās brīdināšanas sistēmas dati

Juridiskā komiteja, kas atbild par jautājumiem saistībā ar atbilstību subsidiaritātes principam Eiropas 
Parlamentā, ir izstrādājusi šādas definīcijas valstu parlamentu iesniegumiem

- «pamatoti atzinumi» ir iesniegumi, kuros norādīts uz tiesību akta projekta neatbilstību subsidiaritātes 
principam un kuri ir nosūtīti Eiropas Parlamentam astoņu nedēļu laikā, kā minēts Līgumu Protokola 
Nr. 2 6. pantā;

- «skaidrojumi» ir visi pārējie iesniegumi, kas neatbilst iepriekš uzskaitītajiem pamatota atzinuma 
kritērijiem.

No valstu parlamentiem saņemtie iesniegumi 2020. gadā 

Pamatoti 
atzinumi Skaidrojumi

Dalībvalsts Parlaments/palāta 2020 2020

Austrija Nationalrat 0 0
Austrija Bundesrat 1 1
Beļģija Chambre des Représentants 0 0
Beļģija Sénat 0 0
Bulgārija Narodno Sabranie 0 0
Horvātija Hrvatski Sabor 0 0
Kipra Vouli ton Antiprosópon 0 0
Čehija Poslanecká sněmovna 1 3
Čehija Senát 0 7
Dānija Folketinget 1 0
Igaunija Riigikogu 0 0
Somija Eduskunta 0 0
Francija Assemblée Nationale 0 8
Francija Sénat 1 1
Vācija Bundestag 0 0
Vācija Bundesrat 0 5
Grieķija Vouli ton Ellinon 0 4
Ungārija Országgyűlés 5 0
Īrija Houses of Oireachtas 0 0
Itālija Camera dei deputati 0 8
Itālija Senato 0 5
Lietuva Seimas 0 0
Luksemburga Chambre des Députés 0 0
Latvija Saeima 0 0
Malta Kamra tar-Rappreżentanti 1 0
Nīderlande Tweede Kamer 0 0
Nīderlande Eerste Kamer 1 1
Polija Sejm 0 0
Polija Senat 0 1
Portugāle Assembleia da República 0 26
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Rumānija Camera Deputaților 0 0
Rumānija Senat 0 8
Spānija Congreso/Senado 0 32
Zviedrija Riksdagen 2 0
Slovēnija Državni Zbor 0 0
Slovēnija Državni Svet 0 0
Slovākija Národná rada 0 1
Apvienotā 
Karaliste House of Commons 0 0

Apvienotā 
Karaliste House of Lords 0 0

KOPĀ 13 111
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V PIELIKUMS. Skaidrojumi saistībā ar Protokolu Nr. 1 — neoficiālais 
politiskais dialogs

Šajā tabulā ir uzskaitīti ES valstu parlamentu dokumenti, kas nosūtīti saistībā ar ES ekskluzīvā 
kompetencē esošo tiesību aktu projektiem, kā arī daudziem dažādiem neleģislatīviem dokumentiem, 
piemēram, Eiropas Komisijas zaļajām/baltajām grāmatām vai paziņojumiem, kuri ietilpst Līgumu 
Protokola Nr. 1 darbības jomā.

2020. gadā no valstu parlamentiem saņemtie skaidrojumi

Dalībvalsts Parlaments/palāta Skaidrojumi

Čehija CZ, Senát 26

Rumānija RO, Senat 24

Rumānija RO, Camera Deputaților 23

Čehija CZ, Poslanecká sněmovna 19

Francija FR, Sénat 17

Vācija DE, Bundesrat 17

Itālija IT, Camera dei Deputati 15

Portugāle PT, Assembleia da República 12

Nīderlande NL, Eerste Kamer 7

Francija FR, Assemblée Nationale 5

Vācija DE, Bundestag 3

Lietuva LT, Seimas 3

Austrija AT, Nationalrat 2

Beļģija BE, Sénat/Senaat 2

Polija PL, Sejm 2

Horvātija HR, Hrvatski Sabor 1

Dānija DK, Folketing 1

KOPĀ 179
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VI PIELIKUMS. Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas 
centrs (EPPDC)

A. Jautājumi, par kuriem 2020. gadā Eiropas Parlamenta politiskās struktūras un 
administratīvie dienesti apspriedās EPPDC tīklā, iesniedzot salīdzināšanas pieprasījumus

• Dublinas III regulas ieviešana
• Dalībvalstīs paredzētās konstitucionālās prasības, lai apstiprinātu izmaiņas Eiropas Vēlēšanu 

likumā (LESD 224. pants)
• Dalībvalstu parlamentu iesaiste spēju veidošanas pasākumos Rietumbalkānu valstīs, Moldovā, 

Gruzijā, Ukrainā un Tunisijā
• Deputātu ceļa izdevumi — Spānijas Parlamentam personalizētā taksometru pakalpojumu 

apmaksas karte
• Administratīvā palīdzība komitejām, kas atbild par budžeta jautājumiem
• Varavīksnes ģimeņu brīvas pārvietošanās šķēršļi 
• Anketa par EPPDC tīkla efektivitāti
• Iespēja iesniegt lūgumrakstus vai pieprasījumus Parlamentam zīmju valodās
• Invaliditātes politika valstu parlamentos
• ES prasību īstenošana attiecībā uz nodokļu informācijas apmaiņu
• Uzmanības pievēršanas iniciatīvas valstu parlamentos
• Valstu parlamenta apmeklētāju grupu finanšu pārvaldība

B. Tēmas, par kurām Eiropas Parlaments sniedza atbildes uz citu EPPDC parlamentu 
pieprasījumiem

• Elektroniskā balsošana praksē
• Politiskās/publiskās amatpersonas — dalība slepenās vai «diskrētās» organizācijās
• Seksuālo minoritāšu tiesības uz paternitātes atvaļinājumu
• Uzstāšanās laika sadalījums plenārsesijās
• Pasākumu vadības sistēma
• YouTube izmantošana parlamentā
• Parlamenta deputātu atkāpšanās no amata
• Parlamentu finansiālā autonomija
• Atbilstība nodokļu noteikumiem
• Zvēresti un žesti
• Piesardzības pasākumi Parlamenta telpās, lai novērstu iespējamo Covid-19 izplatību 
• Starpsaucieni stenogrammās
• Plenārsesiju un parlamenta komiteju protokolu transkripcija
• Rediģēšanas process publiski pieejamām pētījumu publikācijām
• Attālinātās sesijas un balsošana
• Runas pārveidošanai tekstā izmantotie risinājumi
• Papildu pasākumi Parlamenta telpās, lai novērstu Covid-19 izplatību
• Parlamentārās darbības pielāgošana Covid-19 uzliesmojumam
• Deputātu apmeklējums Parlamentā — noteikumi, reģistrācijas ieraksti un soda sankcijas par 

neierašanos
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• Uzruna priekšsēdētājam/ parlamenta priekšsēdētājam, sākot uzstāšanos parlamentā
• Covid-19 — IST atbalsts parlamentiem
• Ar Covid-19 uzliesmojumu saistītie grozījumi Reglamentā 
• Covid-19 — profilakses prasības attiecībā uz parlamenta darbu/personālu
• Dezinfekcijas procedūras transportlīdzekļiem, kas pārvadā preces uz muitu
• Parlamentāriešu klubi, vēlēšanu robežlielumi un pirmsvēlēšanu koalīcijas
• Tiesiskie režīmi saistībā ar ārkārtas situāciju Eiropā veselības jomā
• Atbalsts kultūrai un ierobežojumi vidusskolām koronavīrusa uzliesmojuma dēļ
• Dienesti, kas palīdz filmēšanas un apraides jomā
• Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana Parlamentam
• Covid-19 testi Parlamenta deputātiem un darbiniekiem
• Mutiskās tulkošanas organizēšana starptautiskajās/daudzvalodu videokonferencēs
• Parlamentu bibliotēkas — iespieddarbu un digitālo pakalpojumu izmantošana
• Parlamenta budžeta analīze dzimumu aspektā
• Informācijas par deputātu mantisko stāvokli publicēšana tīmeklī
• Parlamentārā darbība Covid-19 laikposmā
• Standarti un metodika sabiedriskās domas izpētei vēlēšanu periodos
• Tiesību aktos noteiktie maksājumi par dabas resursiem nepārvaramas varas apstākļos 
• Covid-19 pandēmijas radītās izmaiņas vēlēšanu regulējumā
• Audiovizuālo mediju tiesiskais regulējums
• Covid-19 piesardzības pasākumi un Parlamenta sanāksmes
• Krāpšanas un viltošanas gadījumu publiska atklāšana pārtikas jomā 
• Covid-19 pandēmijas ietekme uz subnacionālām valdībām (reģioniem ar pašpārvaldes 

tiesībām, pilsētu pašvaldībām utt.)
• Parlamentāro procesu digitalizācija un attiecīgais tehniskais aprīkojums
• Iztaujāšanas audiovizuālā ierakstīšana
• Cilvēka orgānu un audu ziedošana un transplantācija
• Vietējo pašvaldību pārstāvju interešu konflikti
• Deputātu vai politisko grupu profilu oficiāla pārbaude sociālajos medijos
• Sankcijas, ko parlamenti var piemērot parlamenta deputātiem
• Parlamentāro izmeklēšanas komisiju pilnvaras un nosodījums
• Valdību politika attiecībā uz bēgļiem un iekšēji pārvietotām personām viņu izcelsmes reģionā 

kopš 2017. gada
• Tiesību akti un prakse attiecībā uz vakcīnu piegādes kavējumiem
• Veselības tūrisms
• Arhīvi — uzglabāšana un izsniegšana
• Sejas maskas parlamentā — deputāti, darbinieki un apmeklētāji
• Alkohola tirdzniecība internetā
• Parlamentu izveidotās iestādes
• Pilsoņu iniciatīvu shēmas, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību jautājumi
• Deputātu statuss
• Jauno darbinieku ievadīšana darbā un orientēšana attiecībā uz Parlamenta bibliotēku un 

pētniecības dienestiem
• Plenārsēdes un parlamentārā darbība Covid-19 laikā 
• Soda pasākumi: ārvalstnieki, bērni un nepieskaitāmas personas
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• Tāldarbs Parlamenta darbiniekiem
• Pētniecības attiecības ar ārpusparlamentārām pētniecības struktūrām
• Noteikumi par kailcirtēm un mežizstrādi
• Piekļuve plenārsēžu zālei
• Pamestās lauksaimniecības zemes
• Trokšņa līmeņa regulējums attiecībā uz kulta ēkām
• Juridiskās prasības likumīgas darbības veikšanai
• Situācija saistībā ar Covid-19 pasākumiem parlamentos
• Uzdevumu došanas un dokumentu pārvaldības sistēmas pieprasījumu administrēšanai izpētes 

dienestā 
• Telefonija parlamenta deputātiem
• Ietekmes uz dzimumu novērtējums parlamentārā dokumentācijā
• Jaunākās norises parlamentāriešu neaizskaramības jomā
• Renegātisma procedūra
• Ilgtspējīgas attīstības mērķi un Parlaments
• Parlamenta deputātiem pieejamie IT resursi 
• Parlamenta iekšējās administratīvās procedūras attiecībā uz deputātu personiskās informācijas 

sniegšanu medijiem
• Cilvēkresursi un pakalpojumi, ko sniedz parlamentārās izpētes vienības
• Tiesību aktu priekšlikumu iesniegšana Parlamentā
• Neatkarīgie kandidāti un viņu tiesības piedalīties noteikta veida vēlēšanās
• Cilvēkresursi un pakalpojumi, ko sniedz parlamentārās izpētes vienības

C. EPPDC semināri un noteikumos paredzētās sanāksmes 2020. gadā

SEMINĀRI

Tīmekļa seminārs — "Parlamentārā privilēģija 
un Vispārīgā datu aizsardzības regula" (interešu 
joma — parlamentārā prakse un procedūra)

Vīne (tiešsaistē) 2020. gada 15. 
jūnijs 

Tīmekļa seminārs — "Parlamenti un 
konstitucionālās tiesības — parlamenti un 
konstitucionālās tiesas" (interešu joma — 
parlamentārā prakse un procedūra)

Vīne (tiešsaistē) 2020. gada 12. un 
13. novembris

Tīmekļseminārs — "Parlamentārā izpēte krīzes 
režīmā — koronavīruss, atgriešanās, pārmaiņas" 
(interešu joma — bibliotēkas, pētniecības 
dienesti un arhīvi)

Brisele, Eiropas 
Parlaments (tiešsaistē)

2020. gada 12. un 
13. novembris

NOTEIKUMOS PAREDZĒTĀS SANĀKSMES

Izpildkomitejas virtuālā sanāksme Strasbūra, PACE 
(tiešsaistē)

2020. gada 26. 
maijs

Izpildkomitejas virtuālā sanāksme Strasbūra, PACE 
(tiešsaistē) 2020. gada 1. jūlijs

Izpildkomitejas virtuālā sanāksme Helsinki, Eduskunta  
(tiešsaistē)

2020. gada 25. 
septembris

Virtuāla ikgadējā korespondentu konference Skopje, Sobranie   
(tiešsaistē)

2020. gada 22. 
oktobris
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Terminu un akronīmu vārdnīca 

AFCO: Konstitucionālo jautājumu komiteja, Eiropas Parlaments.

AFET: Ārlietu komiteja, Eiropas Parlaments.

BUDG: Budžeta komiteja, Eiropas Parlaments.

CORCOM: atbilstošo komiteju direktorijs. Informācijas avots par valstu parlamentu komitejām, kas 
atbilst Eiropas Parlamenta komitejām. Sniedz informāciju par dažādiem ES dalībvalstu parlamentu 
komiteju un Eiropas Parlamenta komiteju sekretariātiem.

COSAC: parlamentu Savienības lietu komiteju konference. Līgumā paredzēta Eiropas Parlamenta 
deputātu un to valstu parlamentu deputātu konference, kuri pieder pie parlamentārajām komitejām, 
kas atbild par Eiropas Savienības lietām.

COSAC BAR: COSAC pusgada ziņojums. Paplašināts dokuments, kura pamatā ir visiem ES valstu 
parlamentiem un Eiropas Parlamentam nosūtīta anketa par aktuāliem jautājumiem ES lietās.

DEVE: Attīstības komiteja, Eiropas Parlaments.

EXPO ģenerāldirektorāts: Savienības Ārējās politikas ģenerāldirektorāts, Eiropas Parlamenta 
sekretariāts.

EBCG: Eiropas Robežu un krasta apsardze.

EPPDC: Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs. Tīkls informācijas apmaiņai starp 
Eiropas parlamentu administrācijām, kas darbojas, pamatojoties uz salīdzinošiem pieprasījumiem.

ECON: Ekonomikas un monetārā komiteja, Eiropas Parlaments.

EMPL: Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, Eiropas Parlaments.

EP: Eiropas Parlaments.

EPW: Eiropas parlamentārā nedēļa. Starpparlamentārā konference par stabilitāti, ekonomikas 
koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā (IPC SECG) un Eiropas pusgada konference, kas pulcē 
parlamentāriešus no visas Eiropas Savienības, lai apspriestu ekonomikas, budžeta un sociālos 
jautājumus. 

Eurojust: Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās.

Eiropols: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības aģentūra. 
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EUSC: Eiropas Savienības parlamentu priekšsēdētāju konference. Ikgadēja ES dalībvalstu parlamentu 
priekšsēdētāju sanāksme, ko organizē iepriekšējā rudens ES Padomes prezidentvalsts parlaments.

EWS: agrīnās brīdināšanas sistēma. Pārskatīšanas mehānisms, kas noteikts Līgumu Protokolā Nr. 2 par 
subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu. Tas paredz, ka valstu parlamenti 
nosūta pamatotus atzinumus iestāžu priekšsēdētājiem.

ICM: starpparlamentārā komiteju sanāksme. Šīs sanāksmes kopīgi organizē komiteju sekretariāts(-i) 
un Eiropas Parlamenta Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem Likumdošanas dialoga nodaļa. 
ICM darbojas kā forums dialogam starp valstu parlamentu deputātiem un EP deputātiem.

KĀDP/KDAP IPC: Starpparlamentu konference par kopējo ārpolitiku un drošības politiku un kopējo 
drošības un aizsardzības politiku. Tā ir starpparlamentu platforma debatēm par ES ārējo, drošības un 
aizsardzības politiku. Divas reizes gadā to organizē tās ES dalībvalsts parlaments, kas pilda ES Padomes 
prezidentvalsts pienākumus, ciešā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu.

IPD: neoficiālais politiskais dialogs. ES valstu parlamentu skaidrojumi saskaņā ar Līgumu Protokolu 
Nr. 1, kuros tiek izteiktas piezīmes par leģislatīviem dokumentiem, kas ir ekskluzīvā ES kompetencē, 
kā arī par neleģislatīviem dokumentiem, piemēram, Eiropas Komisijas baltajām grāmatām vai 
paziņojumiem.

IPEX: Starpparlamentārā ES informācijas apmaiņas sistēma. Tā ir platforma ar ES saistītu dokumentu 
un informācijas savstarpējai apmaiņai starp valstu parlamentiem un Eiropas Parlamentu.

JPSG: Kopīgā parlamentārās uzraudzības grupa attiecībā uz Eiropolu. Tā ir starpparlamentāra 
uzraudzības grupa, kas nodrošina pilnīgu Eiropola pārskatatbildību un pārredzamību. JPSG rīko divas 
sanāksmes gadā — vienu tās valsts parlamentā, kura ir ES Padomes prezidentvalsts, un otru Eiropas 
Parlamentā.

JURI: Juridiskā komiteja, Eiropas Parlaments.

LIBE: Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja, Eiropas Parlaments.

DFS: daudzgadu finanšu shēma. Tā ir septiņu gadu shēma, kas reglamentē Eiropas Savienības gada 
budžetu. 

Deputāti: (valstu) parlamentu deputāti. 

EP deputāti: Eiropas Parlamenta deputāti. 

PESCO: pastāvīgā strukturētā sadarbība drošības un aizsardzības politikas jomā, kas izveidota ar 
Padomes 2017. gada 11. decembra lēmumu, piedaloties 25 dalībvalstīm. Tā nodrošina tiesisko 
regulējumu, lai varētu kopīgi plānot, attīstīt un ieguldīt kopīgos spēju veidošanas projektos un uzlabot 
bruņoto spēku operatīvo gatavību un ieguldījumu.
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PPSP: prezidentūras parlamentu atbalsta programma. Tā ir pielāgota programma ES dalībvalstu kā 
nākamo prezidentvalstu parlamentārās dimensijas organizēšanai un paraugprakses apmaiņai ar to 
parlamentiem.

Spotlight (uzmanības centrā): publikācijas, kas saistītas ar parlamentāro procedūru vai prakses 
kopsavilkumiem un balstītas uz atbildēm uz pieprasījumiem, kas nosūtīti EPPDC tīklā.

LES: Līgums par Eiropas Savienību.

LESD: Līgums par Eiropas Savienības darbību.
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