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PARLAMENTI EIROPAS SAVIENĪBĀ

Eiropas Savienības darbības pamatā ir 
pārstāvības demokrātija.

Iedzīvotāji Savienības līmenī ir tieši 
pārstāvēti Eiropas Parlamentā.

Dalībvalstis Eiropadomē pārstāv valstu vai valdību vadītāji, 
bet Padomē — to valdības, kas savukārt par savu darbību 
saskaņā ar demokrātijas principiem atbild vai nu savu valstu 
parlamentiem, vai saviem iedzīvotājiem.

Eiropas Parlaments un valstu parla-
menti kopīgi nosaka to, kā organi-
zēt un sekmēt efektīvu un regulāru 
savstarpējo sadarbību ES.

... saņemot informāciju no ES 
iestādēm un saņemot tiem 
nosūtītos ES tiesību aktu projek-
tus. 

... nodrošinot, ka tiek ievērots 
subsidiaritātes princips. 

... piedaloties brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas izvērtēša-
nas mehānismos un iesaistoties 
Eiropola politiskā pārraudzībā 
un Eurojust izvērtēšanā.

... piedaloties ES Līgumu pārs-
katīšanas procedūrās.

... saņemot paziņojumus par 
pieteikumiem attiecībā uz 
iestāšanos ES.

... piedaloties starpparlamentārā 
sadarbībā ar valstu parlamen-
tiem un Eiropas Parlamentu.

Valstu parlamenti aktīvi palīdz nodrošināt Savienības 
sekmīgu darbību...

Eiropas lietu komiteju konference (COSAC) var ie-
sniegt Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai 
izskatīšanai jebkuru priekšlikumu, ko tā uzskata par 
lietderīgu. Turklāt konference veicina informācijas un 
paraugprakses apmaiņu starp valstu parlamentiem 
un Eiropas Parlamentu.

* 2020. gada 31. janvārī Apvienotā Karaliste izstājās no ES, tāpēc no 2020. gada 1. februāra Eiropas Parlamentā ir 705 deputātu vietas .

Avots: Līguma par Eiropas Savienību 12. pants un Līgumiem pievienotā Protokola (Nr. 1) par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. un 10. pants.

705 vietas*
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visām darbībām un notikumiem 2021. gadā īstenotajā starpparlamentārajā sadarbībā ar valstu 
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Parlaments.
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— Eiropas Parlamenta Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem.
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Par attiecībām ar ES dalībvalstu parlamentiem atbildīgo Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja vietnieku priekšvārds

Šā ziņojuma publicēšanas laikā Eiropa saskaras ar vēl nepieredzētām problēmām saistībā ar 
neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā. Kremļa uzsāktais šausminošais 
karš pret Ukrainas iedzīvotājiem ir sagrāvis pēc 1991. gada izveidoto Eiropas drošības arhitektūru. 
Šajā sakarībā Eiropas Savienība ir vienota savā mērķī nodrošināt mieru, drošību, demokrātiju un 
brīvību Eiropā un ir veikusi stratēģiskus un izlēmīgus pasākumus, kas liecina, ka tā veidojas par reālu 
aizsardzības un drošības garantu.

Covid-19 pandēmijas otrais gads Eiropas Parlamentam un starpparlamentārajai sadarbībai bija vēl 
viens sarežģījumiem pilns posms. Gandrīz tāpat kā 2020. gadā, pandēmijas radītie ierobežojumi 
lika mums, parlamentu deputātiem, tikties galvenokārt attālināti, izmantojot videokonferenču 
tehnoloģiju.

Tāpat kā 2020. gadā, arī pagājušajā gadā starpparlamentāro debašu galvenais temats bija konference 
par Eiropas nākotni. Dalībvalstu parlamenti un Eiropas Parlaments ir cieši sadarbojušies šīs konferences 
rīkošanā, un tiem ir bijusi būtiska nozīme šajās debatēs par Eiropas nākotnes veidošanu. Tie ir kopīgi 
strādājuši, lai aizstāvētu iedzīvotāju vēlmi piedalīties ES politikas un iestāžu, kā arī parlamentu kā 
pilsoņu ievēlēto pārstāvju lomas pārveidē.

Mūsu sanāksmēs plaši tika apspriesti arī citi temati, piemēram, pandēmijas tālākā attīstība un tas, kā 
ES būtu jārisina sociālā un ekonomikas krīze, izmantojot laikposmam pēc pandēmijas sagatavotos 
atveseļošanas plānus.

Visi starpparlamentārās sadarbības pasākumi bija jārīko vai nu pilnībā attālināti, vai arī hibrīdformātā1 
, neraugoties uz Portugāles un Slovēnijas prezidentūru sākotnējo nodomu rīkot pasākumus klātienē. 
Epidemioloģiskās situācijas dēļ sanāksmes organizēt šādā veidā nebija iespējams.

Neraugoties uz visiem šiem ierobežojumiem, parlamentu sadarbība un likumdošanas dialogs ar 
ES dalībvalstu parlamentiem paplašinājās, un starpparlamentāros pasākumos parasti bija iesaistīts 
ārkārtīgi liels skaits gan Eiropas parlamentu, gan dalībvalstu parlamentu deputātu.

Protams, Covid-19 pandēmija joprojām radīja organizatoriskas problēmas starpparlamentāro 
konferenču netraucētai norisei. Tomēr organizatori — Eiropas Parlaments un Portugāles un Slovēnijas 
prezidentūru parlamenti — veiksmīgi risināja praktiskās problēmas, kādas raksturīgas attālinātām vai 
hibrīdsanāksmēm, un balstījās uz savu neseno pieredzi šī jaunā formāta izmantošanā, kas ļāva rīkot 
labi apmeklētas un aktīvas sanāksmes. Parlamentu sadarbības pasākumu biežums un intensitāte, 
neraugoties uz Covid-19 pandēmijas atkārtošanos, liecina par starpparlamentārās sadarbības 
nozīmi, jo viedokļu apmaiņa starp Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu deputātiem ir viens no 
mūsdienu parlamentārisma stūrakmeņiem. Turklāt mēs esam cieši pārliecināti, ka mūsu parlamentu 
kā pilsoņu pārstāvju lomas stiprināšana un starpparlamentārās sadarbības turpmāka uzlabošana ir 
būtiski svarīga Eiropas demokrātijas nākotnei.

Mūsdienīgi IT risinājumi ir ļāvuši mums turpināt un pat pastiprināt viedokļu apmaiņu, un mēs atzīstam, 
ka videokonferenču tehnoloģija attiecīgā gadījumā sniedz iespēju samazināt parlamentāro sanāksmju 
oglekļa dioksīda pēdu, tādējādi palīdzot sasniegt Eiropas ilgtspējas un klimata mērķus. Tomēr mēs 
visi esam pārliecināti, ka nav tehnoloģiska risinājuma, kas varētu aizstāt klātienes sanāksmes. Cerēsim, 
ka 2022. gadā pandēmija beigsies un mēs atgriezīsimies pie starpparlamentārajām sanāksmēm, 
savstarpējām vizītēm un citiem pasākumiem.

1 Daži organizējošā parlamenta deputāti, t. i., no Eiropas Parlamenta vai prezidējošā parlamenta, piedalījās klātienē, bet 
citi deputāti — attālināti.
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Mēs vēlamies pateikties bijušajai priekšsēdētāja pirmajai vietniecei Roberta Metsola par viņas atdevi 
un ieguldījumu Eiropas Parlamenta attiecību veidošanā ar dalībvalstu parlamentiem līdz viņas 
ievēlēšanai par Eiropas Parlamenta priekšsēdētaju 2022. gada janvārī.

Mēs kā priekšsēdētāja vietnieki, kas atbild par attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem, mudinām 
paplašināt starpparlamentāro dialogu un esam pārliecināti, ka Eiropas Parlaments un ES valstu 
parlamenti joprojām ir galvenie partneri Eiropas nākotnes veidošanā. Mēs esam apņēmušies 
turpināt darbu ar dalībvalstu parlamentu deputātiem, lai panāktu, ka ES arī turpmāk nodrošina 
saviem iedzīvotājiem mieru un labklājību.

EP priekšsēdētāja pirmais vietnieks Othmar Karas un priekšsēdētāja vietniece Dita Charanzová, EP ēkā Strasbūrā 
© Eiropas Savienība 2021- EP/Andrea Adriani

Othmar Karas 
EP First Vice-President

Dita Charanzová 
Vice-President
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SVARĪGĀKĀS NORISES UN GALVENIE JAUTĀJUMI 
2021. GADA STARPPARLAMENTĀRĀS SADARBĪBAS 
PROGRAMMĀ
Darbu, ko 2021. gadā veica Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem, politiski vadīja un uzraudzīja 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs David Sassoli, EP priekšsēdētāja pirmā vietniece Roberta Metsola, 
kā arī par attiecībām ar valstu parlamentiem atbildīgā EP priekšsēdētāja vietniece Dita Charanzová 
un Konstitucionālo lietu komitejas (AFCO) un Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs 
Antonio Tajani.

Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka Covid-19 pandēmijas otrais gads būs politiski sarežģīts gads. 
Pandēmija bija visaktuālākais temats, jo īpaši attiecībā uz to, kā pārvarēt tās ekonomiskās un sociālās 
sekas, panākt zaļu, digitālu un ilgtspējīgu atveseļošanu un nodrošināt parlamentāro kontroli šajā 
jomā. Citas ļoti svarīgas tēmas, kas tika apspriestas vairākās sanāksmēs, bija ES migrācijas politika, 
tiesiskuma stāvoklis dalībvalstīs, ES drošība un ārējā darbība arvien nestabilākā starptautiskā vidē, 
bet tās nebija vienīgās.

Šā gada gaitā parlamenti apmainījās viedokļiem un pieredzē par pasākumiem jaunu pandēmijas 
viļņu apkarošanai, tostarp par ES vakcinācijas stratēģiju, atkārtoti paužot atbalstu vienotai ES pieejai 
attiecībā uz Covid-19 vakcīnām, ES digitālajam Covid sertifikātam un jaunajam nākotnes prasībām 
atbilstošajam ES veselības drošības satvaram — Eiropas veselības savienībai —, kam vajadzētu 
uzlabot reaģēšanu uz pārrobežu veselības krīzēm, uzlabotu slimību profilaksi un pastiprinātu 
pārrobežu sadarbību.

Starpparlamentāro sanāksmju darba kārtībā bija iekļauti tādi temati kā konferences par Eiropas 
nākotni gaita un parlamentu cerības attiecībā uz tās rezultātiem, kā arī satraucošās norises saistībā ar 
enerģijas cenu pieaugumu gada otrajā pusē un šādas situācijas nopietnā ietekme uz uzņēmumiem 
un patērētājiem.

2020. gadā saistībā ar pandēmijas uzliesmojumu politisko dokumentu, par kuriem sanāksmju laikā 
parasti notiek intensīvas debates, pieņemšana tika aizstāta ar citām procedūrām. Eiropas lietu 
komiteju konferencē (COSAC) gan Portugāles, gan Slovēnijas prezidentūra iesniedza ES iestādēm 
vēstules, kurās bija apkopotas to prezidentūru laikā īstenotās parlamentārās iniciatīvas. Tā kā arī 
priekšsēdētāju konference notika attālināti, ierastos secinājumus aizstāja prezidentvalsts secinājumi. 
Tomēr minētā konference pieņēma divus ziņojumus:

• ziņojumu par pastiprinātu parlamentu sadarbību, izmantojot modernās tehnoloģijas; un

• Parlamentu sadarbības pamatnostādņu atjaunināšanas darba grupas (IPC) sagatavoto 
ziņojumu.

Arī IPC attiecībā uz kopējo ārpolitikas un drošības politiku (KĀDP) un kopējo drošības un aizsardzības 
politiku (KDAP) deva priekšroku līdzpriekšsēdētāju galīgajam paziņojumam, nevis secinājumiem, jo 
uzskatīja, ka tos ir par pārāk grūti pieņemt attālinātā sanāksmē.

Neraugoties uz Portugāles un Slovēnijas prezidentūru sākotnējiem nodomiem, visas COSAC 
sanāksmes, IPC un Eiropas Parlamenta rīkotie pasākumi, tostarp starpparlamentārās komiteju 
sanāksmes (SPS), Eiropas parlamentārā nedēļa un Kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas 
Eiropola jautājumos (JPSG) sanāksmes bija jāorganizē attālināti vai hibrīdformātā, jo epidemioloģiskā 
situācija neļāva rīkot plašas sanāksmes klātienē prezidentūras galvaspilsētā vai Briselē.

Līdzīgi kā 2020. gadā, arī 2021. gadā organizēto starpparlamentāro sanāksmju skaits tikai pieauga. 
Ievērojami palielinājās gan Eiropas Parlamentu, gan valstu parlamentus pārstāvošo dalībnieku skaits.

Šķiet, ka plašāku līdzdalību lielā mērā veicināja jaunās iespējas piedalīties attālinātās sanāksmēs bez 
nepieciešamības kaut kur doties. Covid-19 pandēmijas otrais gads ir vēl vairāk paātrinājis digitālo 
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rīku izmantošanu, iespējams, atspoguļojot to, kā turpmāk varētu tikt organizētas starpparlamentārās 
sanāksmes, jo arī pēc pandēmijas tās vidējā termiņā vai pat ilgākā termiņā varētu notikt hibrīdformātā. 
Tomēr, kā norādīts vairākos starpparlamentāros forumos, pastāv kopīga izpratne, ka nav tehnoloģiska 
risinājuma, kas varētu aizstāt klātienes sanāksmes, un ka klātienes sanāksmes būtu jāatsāk, tiklīdz to 
atļaus epidemioloģiskā situācija.

Covid-19 situācijas un Eiropas Parlamentā spēkā esošo noteikumu dēļ 2021. gadā netika uzņemta 
neviena delegācija vai apmeklējums. Tomēr notika vairākas viedokļu apmaiņas starp Eiropas 
Parlamenta un valstu parlamentu deputātiem. Tāpat arī EP deputāti neapmeklēja dalībvalstu 
parlamentus.

Eiropas Parlaments pastiprināja attiecības ar dalībvalstu parlamentiem, veicot oficiālu un neformālu 
saziņu starp priekšsēdētāja vietnieci, kura atbild par attiecībām ar valstu parlamentiem un COSAC, 
un vairākiem COSAC priekšsēdētājiem un attiecīgajām parlamentu ES lietu komitejām.

Pandēmijas ierobežojumu dēļ videokonferences izrādījās īpaši veiksmīgs un efektīvs formāts 
neoficiālām informatīvām sanāksmēm, ad hoc sanāksmēm un mērķtiecīgai viedokļu apmaiņai ar 
augsta līmeņa ekspertiem, lai gan dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta deputāti ir izteikušies 
par to, kā viņiem pietrūcis interaktīvāku klātienes sarunu un personisko kontaktu. Paredzams, ka šis 
rīks arī turpmāk būs svarīga saziņas metode mērķtiecīgai un tiešai divpusējai viedokļu apmaiņai, lai 
gan tas nekad nevarēs aizstāt klātienes sanāksmju pievienoto vērtību.

Veselības krīzes rezultātā ir palielinājusies arī tiešsaistes un elektroniskā (rakstiskā) informācijas apmaiņa 
starp parlamentiem, jo īpaši saistībā ar Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centru 
(ECPRD) un Starpparlamentāro ES informācijas apmaiņas sistēmas (IPEX) tīklu. Saskaņā ar Līgumu 2. 
protokolu saņemto iesniegumu skaita pieaugums par vairāk nekā 80 % laikposmā no 2020. līdz 2021. 
gadam var būt skaidrojams ar to, ka ES iestādes un valstu parlamenti 2021. gadā jau bija pielāgojušies 
Covid-19 pandēmijas ietekmei un strādāja ar pilnu likumdošanas jaudu.

Patiešām, valstu parlamenti saskaņā ar 2. protokolu sniedza diezgan lielu ieguldījumu, jo īpaši 
reaģējot uz vairākiem tiesību aktu priekšlikumiem saistībā ar vidi, tieslietām un iekšlietām. Statistikas 
dati apstiprina, ka ES valstu parlamenti biežāk izmanto šo protokolu, lai paustu savu viedokli par 
priekšlikumu būtību, nevis par subsidiaritāti. Tas varētu apliecināt šo parlamentu vēlmi ciešāk 
iesaistīties likumdošanas procesa būtībā.

Ievērojami palielinājās arī neoficiālā politiskā dialoga ietvaros iesniegto skaidrojumu skaits — no 
179 skaidrojumiem 2020. gadā līdz 222 skaidrojumiem 2021. gadā (+ 24 %) —, visticamāk, tāpēc, ka 
Komisija, reaģējot uz pandēmiju, 2021. gadā ļoti aktīvi ierosināja jaunus tiesību aktus.

2021. gadā tika uzsākta un īstenota arī IPEX 3. versija (IPEX v3). Viena no galvenajām šīs jaunās 
platformas inovācijām ir tāda, ka tā ļauj parlamentiem augšupielādēt jaunus dokumentu veidus, 
nevis tikai tos, kas saistīti ar subsidiaritātes parametru (pamatoti atzinumi vai skaidrojumi neoficiālā 
politiskā dialoga ietvaros). Šo dokumentu, kas pazīstami kā pašiniciatīvas dokumenti, mērķis ir veicināt 
parlamentu sadarbību vairākās jomās, piemēram: i) daudzgadu finanšu shēma,  ii) ES starptautiskie 
nolīgumi, iii) Komisijas gada darba programma,  iv) parlamentārais ieguldījums konferences par 
Eiropas nākotni darbā un v) iniciatīvas saistībā ar demokrātijas atbalsta tīklu.

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. 
Starpparlamentārā 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, kas notika 2021. gadā, atkārtoti tika 
izskatītas šādas tēmas.
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i. ES reakcija uz pandēmiju un atveseļošanas plāni

Visu šo gadu ES parlamentārieši apsprieda Covid-19 pandēmijas attīstību, bet jo īpaši ES reakciju 
uz vīrusa atkārtotajiem uzliesmojumiem visā pasaulē un jauniem tā variantiem. Viņi arī apsvēra 
iespējamās darbības, kā ar investīcijām, konkurētspēju un prasmēm novērst pandēmijas sociālās 
un ekonomiskās sekas un panākt ilgtspējīgu un zaļu atveseļošanu. Šis jautājums dominēja 
diskusijās Eiropas parlamentārajā nedēļā un bija viens no galvenajiem jautājumiem COSAC 
priekšsēdētāju sanāksmē Portugāles prezidentūras laikā. Konkrētāk, dalībvalstu parlamentu loma 
nacionālo atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā bija viens no COSAC pilnsapulcē visaktīvāk 
apspriestajiem tematiem.

EP Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) priekšsēdētāja 
Irene Tinagli un  Portugāles Republikas asamblejas Eiropas 
lietu komitejas priekšsēdētājs Luís Capoulas Santos ECON 
starpparlamentārās komitejas 2021. gada 22. februāra 
sanāksmē “Noturība un atgūšanās no Covid-19 krīzes”, 
© European Union 2021- Philippe BUISSIN.

ii. Konference par Eiropas nākotni

Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu deputāti turpināja apsvērt Eiropas nākotni saistībā ar 
konferenci par Eiropas nākotni, kuras darbu paredzēts pabeigt 2022. gadā. Konferences jaunākās 
norises un parlamentārās dimensijas nozīme tās procesos un diskusijās tika uzsvērta vairākās 
starpparlamentārajās sanāksmēs, jo īpaši 2021. gada 29. un 30. novembrī notikušajā COSAC 
plenārsēdē.

 EP Konstitucionālo jautājumu komitejas (AFCO) priekšsēdētāja vietnieks Charles Goerens, Slovēnijas Republikas Ārlietu 
ministrijas valsts sekretārs Gašper Dovžan un konferences par Eiropas nākotni valdes līdzpriekšsēdētājs Guy Verhofstadt AFCO 
2021. gada 9. novembrī notikušajā starpparlamentārajā komiteju sanāksmē “Valstu parlamentu vēlmes attiecībā uz 
konferences par Eiropas nākotni rezultātiem”. 
© European Union 2021 - Alexis HAULOT.
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iii. Tiesiskums, demokrātija un pamattiesības

Tiesiskuma ievērošanai kļūstot par transversālu prioritāti visās ES politikas jomās, tā atspoguļojās arī 
dažādās starpparlamentārajās debatēs, ņemot vērā valstu parlamentu būtisko lomu ES vērtību un 
tiesību aktu aizsardzībā un īstenošanā, kā arī Padomes Portugāles prezidentūras prioritātēs.

Šajā sakarībā diskusijās liela uzmanība tika pievērsta arī daudzu valdību īstenoto pandēmijas 
apkarošanas pasākumu ietekmei uz demokrātiju un pamattiesībām, jo īpaši, lai nodrošinātu 
parlamentiem uzticētā izpildvaras kontroles pienākuma izpildi. Saistībā ar to Eiropas Parlamenta 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) 9. decembrī organizēja starpparlamentāro 
komiteju sanāksmi par situāciju tiesiskuma jomā ES. Sanāksme notika divās paneļdiskusijās, no kurām 
viena bija veltīta viedokļu apmaiņai par Komisijas 2021. gada ziņojumu par tiesiskumu, bet otra 
saucās “Turpmākā virzība saistībā ar demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānismu”. Plaši 
tika apspriests arī jautājums par nosacījumu noteikumu piemērošanu, lai ES līdzekļu izmaksāšanu 
sasaistītu ar tiesiskuma ievērošanu. Turklāt COSAC priekšsēdētāju sanāksmē, kas notika 2021. gada 
19. jūlijā, tika apspriestas arī Eiropas vērtības un tiesiskums Savienībā.

Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) priekšsēdētājs Juan Fernando López Aguilar un 
Eiropas tieslietu komisārs Didier Reynders LIBE 2021. gada 9. decembra starpparlamentārajā komiteju sanāksmē par stāvokli 
tiesiskuma jomā ES, 
© European Union  2021 — Alexis HAULOT.

iv. Zaļā un digitālā pārkārtošanās

Zaļā un digitālā pārkārtošanās ir viena no galvenajām  Ursula von der Leyen vadītās Komisijas 
prioritātēm, un tā bija arī viens no galvenajiem debašu tematiem, tostarp 2021. gada Eiropas 
parlamentārajā nedēļā. Tika apspriesta arī vajadzība pēc vienotiem ES noteikumiem par pieejamām 
un uz cilvēku vērstām tehnoloģijām, kurās tiek ievērotas ES vērtības, kā arī ES plāni plašāk ieviest 
digitālās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu, superdatošanu un datu platformas.

2021. gadā notikušajā Eiropas parlamentārajā nedēļā būtiskāks uzsvars tika likts uz vidi, īpaši 
pievēršoties klimata pārmaiņām un to arvien lielākajai nozīmei ES ekonomikas, budžeta un sociālajā 
politikā.

Gatavojoties ANO Klimata pārmaiņu konferencei Glāzgovā, parlamentārieši iestājās par aktīvāku 
rīcību klimata jomā visā pasaulē un aicināja ES saglabāt pasaules līderes lomu cīņā pret klimata 
pārmaiņām. Viņi arī uzsvēra, ka ir vajadzīga taisnīga pāreja uz zaļo ekonomiku.
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v. Migrācija

Pagājušajā gadā viena no darba kārtības prioritātēm joprojām bija migrācija. Kopš Padomes 
Vācijas prezidentūras Eiropas Parlaments sadarbībā ar katru prezidentvalsti un triju prezidentvalstu 
parlamentiem ir organizējis attālinātas augsta līmeņa konferences par migrāciju un patvērumu. 
Francijas parlaments vienu šādu pasākumu organizēs Francijas prezidentūras laikā.

vi. ES loma pasaulē

Tā kā pandēmijas smagās ekonomiskās, sociālās, politiskās un ģeopolitiskās sekas turpināja ietekmēt 
galvenos ES KĀDP un KDAP aspektus, 2021. gadā turpināja pasliktināties arī ES drošības vide, un 
tā bija viens no visvairāk apspriestajiem tematiem starpparlamentāros forumos par ārpolitikas 
jautājumiem.

KĀDP un KDAP veltītās starpparlamentārās sadarbības ietvaros galvenā viedokļu apmaiņa notika par 
Covid-19 pandēmijas globālo uzliesmojumu, jo šī pandēmija maina starptautisko vidi un paātrina 
izmaiņas globālajā kārtībā. Deputāti, kas piedalījās šajā sadarbībā, uzsvēra, cik būtiska ir ES iekšējā 
noturība, jaunu partnerību veidošana un ES daudzpusējā redzējuma stiprināšana visā pasaulē, 
vienlaikus atzinīgi vērtējot iniciatīvas “Eiropas komanda” un “Globāla reaģēšana uz koronavīrusu”, kas 
palīdz partnervalstīm novērst pandēmijas ietekmi.

Viņi aicināja dalībvalstis izrādīt patiesu politisko gribu īstenot ES ārpolitikas mērķus un vērsties pret 
trešo valstu mēģinājumiem sašķelt ES, un norādīja, ka joprojām pastāv ievērojams neizmantots 
potenciāls apvienot un integrēt visus ES ārējās darbības virzienus, tostarp gan stingro, gan maigo 
varu, lai sasniegtu KĀDP un KDAP mērķus.

Brexit un jaunā ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma pirmais gads bija 
vēl viens transversāls un vairākkārt apspriests temats.
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1. INSTITUCIONĀLĀS STARPPARLAMENTĀRĀS 
STRUKTŪRAS

1.1 Eiropas lietu komiteju konference (COSAC)

COSAC jeb Eiropas lietu komiteju konference 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.

Portugāles Republikas asambleja Portugāles prezidentūras parlamentāro dimensiju atklāja 2021. 
gada 11. janvārī ar priekšsēdētāju sanāksmi. Gan šī sanāksme, gan COSAC LXV plenārsēde notika 
attālināti, neraugoties uz prezidentvalsts sākotnējiem nodomiem rīkot šo pasākumus klātienē, bet 
epidemioloģiskā situācija diemžēl to padarīja neiespējamu.

Janvārī notikušajā priekšsēdētāju sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta veidiem, kā reaģēt uz 
pandēmiju, tostarp virzībai uz Eiropas veselības savienības izveidi, veselības krīzes seku novēršanai 
un atveseļošanas veicināšanai ES. Portugāles prezidentūras uzmanības centrā bija atveseļošanas un 
noturības plāni, un par tiem notika plašas diskusijas. Parlamentārieši apsprieda arī citas Portugāles 
prioritātes, piemēram, Eiropas sociālā modeļa un ES pamatvērtību stiprināšanu un to, kā veicināt 
Eiropas autonomiju, vienlaikus saglabājot atvērtību pasaulei.

COSAC plenārsēdē, kas norisinājās no 2021. gada 31. maija līdz 1. jūnijam, piedaloties premjerministram 
António Costa, Eiropas Parlamenta  un valstu parlamentu deputāti izvērtēja Padomes Portugāles 
prezidentūras veikumu un apsprieda jautājumu par sociālu Eiropu un Porto samita rezultātus. 
Viņi arī apmainījās viedokļiem par valstu atveseļošanas un noturības plānu īstenošanu un to, cik 
svarīga šajā ziņā ir parlamentārā uzraudzība. Vēl viena sesija tika veltīta konferencei par Eiropas 
nākotni, kurā konferences valdes līdzpriekšsēdētāji Guy Verhofstadt un komisāre Dubravka Šuica 
izklāstīja, kā konference tiks organizēta un kādi pasākumi jau ir veikti. Sesijas vadībā piedalījās arī EP 
Konstitucionālo jautājumu komitejas (AFCO) priekšsēdētājs Antonio Tajani, kurš pirms konferences 
deva būtisku impulsu, pastāstot par AFCO darbu.

http://www.ipex.eu
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EP priekšsēdētāja pirmā vietniece Roberta Metsola COSAC LXV plenārsēdē, 2021. gada 31. maijs – 1. jūnijs 
© ES-EP

2021. gada jūlijā COSAC prezidentūra tika uzticēta Slovēnijas parlamentam, kuram Covid-19 
pandēmijas pastāvīgo ierobežojumu dēļ COSAC pasākumus nācās organizēt attālinātā formātā.

Priekšsēdētāju sanāksme notika 2021. gada 19. jūlijā. Slovēnijas prezidentūra turpināja darbu pie tā, 
lai ES būtu pandēmijas pārvarēšanai tik nepieciešamā noturība, atveseļošanas spējas un stratēģiskā 
autonomija, kā arī  konferences par Eiropas nākotni ietvaros apsvēra Eiropas turpmākās attīstības 
gaitu. Priekšsēdētāju sanāksmē parlamentu pārstāvji apsprieda gan šos jautājumus, gan arī Eiropas 
vērtību, tiesiskuma un drošības stāvokli ES, kā arī stabilitāti tās kaimiņvalstīs. Sanāksmē piedalīties 
bija uzaicināts iekšējā tirgus komisārs Thierry Breton, lai viņš iepazīstinātu ar Komisijas jauno ES 
kiberdrošības stratēģiju, kuras mērķis ir stiprināt Eiropas kolektīvo noturību pret kiberdraudiem un 
ļaut ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem gūt labumu no uzticamiem un drošiem pakalpojumiem.

COSAC priekšsēdētāju sanāksme, 2021. gada 16. jūlijs
©European Union 2021 — Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem tīmekļa vietne
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COSAC LXVI sanāksme tika rīkota attālināti novembra beigās. Padomes Slovēnija prezidentūra tika 
apspriesta, klātesot Slovēnijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāram. Debates par Rietumbalkānu 
Eiropas perspektīvu piesaistīja lielu interesi, un lielākā daļa runātāju atbalstīja šo procesu, vienlaikus 
norādot, ka ir pilnībā jāievēro kritēriji un jāveic reformas, jo īpaši demokrātijas un tiesiskuma jomā. 
Parlamentārieši arī apmainījās viedokļiem par jauniešu turpmāko lomu ES lēmumu pieņemšanas 
procesos un vēlreiz apsprieda jaunākos notikumus saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni un 
parlamentārās dimensijas nozīmi tās procesos un diskusijās.

Slovēnijas prezidentūra arī sekmīgi pabeidza jauna pastāvīgā locekļa iecelšanu COSAC sekretariātā 
2022.–2023. gadam.

Nedz COSAC LXV, nedz arī  LXVI plenārsēdēs netika pieņemta politiska deklarācija. Sekojot Horvātijas 
un Vācijas prezidentūru, kas savus pienākumus veica 2020. gada Covid-19 krīzes laikā, piemēram, gan 
Portugāles, gan Slovēnijas prezidentūra iesniedza ES iestādēm adresētu vēstuli, kurā bija apkopotas 
to attiecīgajās prezidentūrās īstenotās parlamentārās iniciatīvas.

Vēl 2021. gadā atkal nācās apspriest ES un Apvienotās Karalistes attiecības, šoreiz saistībā ar 
Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu. COSAC prezidentūras trijotne pēc Apvienotās Karalistes 
Lordu palātas un Pārstāvju palātas pieprasījuma turpināja sūtīt uzaicinājumus Apvienotās Karalistes 
parlamentam, lai uzturētu auglīgas parlamentu attiecības.

Arī šogad iespēja rīkot sanāksmes attālināti, izmantojot videokonferenču tehnoloģiju, ļāva organizēt 
papildu sanāksmes līdztekus jau plānotajām COSAC priekšsēdētāju sanāksmēm un plenārsēdēm. 
Sekojot Horvātijas un Vācijas piemēram, abas prezidentvalstis šogad turpināja rīkot neformālas 
tikšanās, kurās COSAC priekšsēdētāji apmainījās viedokļiem ar augsta līmeņa referentiem, jo īpaši 
Eiropas komisāriem. Arī prezidentūras trijotnes sanāksmes tika organizētas jau labu laiku pirms 
galvenajām COSAC sanāksmēm, nevis tikai iepriekšējā vakarā.

COSAC pasākumus un sanāksmes skatīt I pielikumā.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• COSAC viedokļu apmaiņas process 2021. gadā  paplašinājās, jo notika vēl vairāk neformālu 
viedokļu apmaiņu ar augsta līmeņa referentiem no Eiropas Komisijas;

• epidemioloģiskās situācijas dēļ nebija iespējams rīkot plašas sanāksmes prezidentūras 
galvaspilsētās, visām COSAC sanāksmēm 2021. gadā bija jānotiek attālināti;

• Eiropas Parlaments pastiprināja savas darba attiecības un sadarbību COSAC ietvaros, regulāri 
nosūtot uz COSAC sanāksmēm nozīmīgus runātājus.

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.

Pēc tam, kad 2020. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ nācās atcelt ES parlamentu priekšsēdētāju 
konferenci, Vācijas prezidentūra  uzņēmās iniciatīvu 2021. gada konferenci rīkot attālināti no Berlīnes 
2021. gada maijā.

http://www.ipex.eu
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Konferenci saīsināja uz pusi dienas, un to atklāja Bundestāga prezidents Wolfgang Schäuble un 
Bundesrāta priekšsēdētājs Reiner Haseloff. Eiropas Parlamentu pārstāvēja priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola.

Priekšsēdētāji apsprieda tematu “Digitalizācija un mainīgā publiskā sfēra — riski un iespējas 
pārstāvības demokrātijai”. Debašu laikā EP priekšsēdētāja pirmā vietniece Roberta Metsola 
uzsvēra nepieciešamību aizsargāt Eiropas Parlamenta vēlēšanu integritāti un vēl vairāk uzlabot ES 
pārredzamību. Viņa raksturoja konferenci par Eiropas nākotni ar tās spēcīgo parlamentāro dimensiju 
kā iespēju veicināt lielāku sabiedrības līdzdalību ES.

Tā kā parlamentu priekšsēdētāju konference notika attālināti, secinājumi netika pieņemti; tos aizstāja 
ar “Prezidentvalsts secinājumiem”, saskaņojot tos ar pārējiem trijotnes locekļiem (Somiju, Slovēniju 
un Eiropas Parlamentu).

Tomēr šī sanāksme deva iespēju pieņemt divus ziņojumus, ko neizdevās izdarīt 2020. gada 
konferencē, jo tā pandēmijas dēļ tika atcelta pavisam. Abus minētos ziņojumus vienprātīgi pieņēma 
ģenerālsekretāru sanāksmē 2021. gada martā:

• Ziņojums par pastiprinātu starpparlamentāro sadarbību, izmantojot modernās tehnoloģijas;

• Parlamentu sadarbības  pamatnostādņu atjaunināšanas darba grupas (IPC) ziņojums.

ES parlamentu priekšsēdētāju konferencē Vīnē 2019. gada aprīlī Somijas prezidentūrai tika iesniegts 
lūgums izveidot darba grupu, kas nāktu klajā ar priekšlikumu atjaunināt 2008. gada pamatnostādnes 
par starpparlamentāro sadarbību Eiropas Savienībā. Darba grupai tika lūgts arī ziņot par to, kā labāk 
izmantot modernas saziņas metodes, lai veicinātu starpparlamentāro sadarbību.

Minētā darba grupa nāca klajā ar saviem konstatējumiem ES parlamentu ģenerālsekretāru sanāksmē, 
kas notika Helsinkos 2020. gada 26. un 27. janvārī. Tomēr, tā kā 2020. gada maijā paredzētā ES 
parlamentu priekšsēdētāju konference tika atcelta, šos ziņojumus nevarēja pieņemt, tāpēc Somijas 
parlaments pieprasīja, lai priekšsēdētāju konferences Vācijas prezidentūra nodotu šo dokumentu 
parlamentu priekšsēdētāju sanāksmei, kas notiks 2021. gada maijā.

Ziņojums par parlamentu sadarbību, izmantojot modernās tehnoloģijas

Ziņojumu par parlamentu sadarbību, izmantojot modernās tehnoloģijas, darba grupa sākotnēji 
sagatavoja 2020. gada sākumā, pirms koronavīrusa pandēmijas izraisītajām straujajām pārmaiņām 
IT tehnoloģiju izmantošanā. Vācijas prezidentūra, vienojoties ar Somiju pārstāvošo darba grupas 
vadītāju, atzina, ka ziņojums ir jāgroza, lai atspoguļotu pandēmijas laikā gūto pieredzi. Tāpēc 
pārskatītais teksts tika iesniegts ģenerālsekretāru sanāksmei 2021. gada 29. martā. Tomēr šajā 
tekstā, pirms to 2021. gada 14. aprīlī pieņēma parlamentu priekšsēdētāju konference, vēl tika veiktas  
izmaiņas.

Galīgajā ziņojumā, ko parlamentu priekšsēdētāju konference pieņēma vienbalsīgi, ir ietverti šādi 
ieteikumi:

• norāda, ka nevar aizstāt starpparlamentārās konferences, kas saskaņā ar 2. pantu 
Pamatnostādnēs par parlamentu sadarbību Eiropas Savienībā izveidotas kā pastāvīga 
sistēma, aizstāšanu, izņemot, ja sanāksmi organizēt klātienē nav iespējams, un tādā gadījumā 
tehnoloģijas var piedāvāt uzticamu un derīgu alternatīvu;

• ņem vērā, ka videokonferences attiecīgā gadījumā sniedz iespēju samazināt sanāksmju radīto 
oglekļa pēdu, tādējādi palīdzot sasniegt Eiropas ilgtspējas un klimata mērķus;

• ņem vērā, ka tehnoloģijas ļauj aizstāt dažas mazāk svarīgas sanāksmes, piemēram, 
sagatavošanas vai administratīviem mērķiem veltītas vai ierēdņiem paredzētas sanāksmes ar 
telekonferencēm, izmantojot sadarbības telpu vai citus tehniskus līdzekļus;
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• mudina parlamentus veicināt starpparlamentāras videokonferences, izmantojot savstarpēju 
palīdzību un ciešu IT un tehnisko sadarbību, lai padarītu videokonferences par efektīvāku un 
paredzamāku instrumentu, vienlaikus stiprinot Eiropas digitālo suverenitāti un noturību un 
atbalstot ES datu aizsardzības noteikumus;

• norāda, ka gadījumos, kad tehnoloģijas izmanto, lai aizstātu vai paplašinātu sanāksmes, šādām 
sanāksmēm vajadzētu būt tikpat sadarbību un līdzdalību veicinošām, iekļaujošām un atvērtām, 
kādas parasti ir starpparlamentārās konferences, tostarp arī attiecībā uz valodu lietojumu;

• mudina parlamentus, plānojot IKT iepirkumu, kā vienu no faktoriem specifikāciju noteikšanā 
apsvērt starpparlamentārās saziņas prasības un mērķi stiprināt Eiropas digitālo suverenitāti un 
noturību.

Ziņojums par parlamentu sadarbības (IPC) pamatnostādņu atjaunināšanu

Darba grupa, ko Somijas prezidentūra izveidoja pēc 2019. gada aprīlī Vīnē rīkotās ES parlamentu 
priekšsēdētāju konferences pieprasījuma, bija pilnvarota pielāgot Lisabonas pamatnostādnes par 
parlamentu sadarbību Eiropas Savienībā pašreizējiem apstākļiem. Lisabonas pamatnostādnes, kas 
nodrošina vispārēju ietvaru parlamentu sadarbībai, tika apstiprinātas 2008. gadā, vēl pirms Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā. Tās jau bija novecojušas un neatspoguļoja turpmākās norises parlamentu 
savstarpējā sadarbībā.

Darba grupa tika aicināta sagatavot ziņojumu 2020. gadā Helsinkos paredzētajai ES parlamentu 
priekšsēdētāju konferencei 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 ārpolitikas un drošības politiku un kopējo drošības 
un aizsardzības politiku, kā arī Kopīgo parlamentārās uzraudzības grupu Eiropola jautājumos;

• mūsdienīgu saziņas metožu plašāka izmantošana, lai veicinātu starpparlamentāro sadarbību.

ES parlamentu priekšsēdētāju konference arī aicināja Somijas prezidentūru pienācīgi sagatavot 
kopīgu izpratni par starpparlamentāro komiteju sanāksmi, kuru Eiropas Parlaments organizēs 
par Eurojust izvērtējumu, kā paredzēts Eurojust regulā, lai parlamentu priekšsēdētāju konference 
Helsinkos varētu pieņemt secinājumus par šiem jautājumiem.

Rūpīgi tika ievērotas Vīnē dotās pilnvaras, iesniedzot pamatnostādņu tehniski un lingvistiskai 
atjauninātus projektu. Norises pēc Lisabonas, jo īpaši jaunās starpparlamentārās konferences un 
kopīgās pārbaudes, un izvērtējumi tieslietu un iekšlietu jomā tiek saskaņoti reģistrēti. Pamatnostādņu 
projekta struktūra ir vairāk informatīva. Ir pievienotas atsauces uz katras starpparlamentārās struktūras 
juridisko pamatu un reglamentu.

Atjauninātās pamatnostādnes parlamentu priekšsēdētāju konference pieņēma vienprātīgi.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Priekšsēdētāju konference 2020. gadā tika atcelta, bet 2021. gadā tā notika attālināti;

• ierasto secinājumu vietā tika pieņemti prezidentvalsts secinājumi;

• tika pieņemts ziņojums par parlamentu sadarbību, izmantojot modernās tehnoloģijas;

• tika pieņemts arī ziņojums par Parlamentu sadarbības pamatnostādņu atjaunināšanu.
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2. STARPPARLAMENTĀRĀS KONFERENCES (IPC)
2.1 Eiropas parlamentārā nedēļa (EPN), Starpparlamentārā konference 

par stabilitāti, ekonomikas koordināciju un pārvaldību Eiropas 
Savienībā 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. 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 (EPN), 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.

2021. gada Eiropas parlamentārā nedēļa, ko kopīgi organizēja Eiropas Parlaments un Portugāles 
parlaments, notika 202. gada 22. februārī Briselē. Covid-19 pandēmijas dēļ pasākums tika rīkots 
attālināti, izmantojot videokonferenču tehnoloģiju. Šī bija 10. konference, un tajā piedalījās aptuveni 
140 parlamentārieši no 27 ES dalībvalstīm un četrām kandidātvalstīm un novērotājām valstīm, 
lai apspriestu ekonomikas, budžeta, vides un sociālos jautājumus. Eiropas Parlamentu pārstāvēja 
vairāk nekā 60 deputātu. Lielais dalībnieku skaits liecina par to, ka parlamentu viedokļu apmaiņa 
par ierosinātajiem šābrīža sarežģītāja situācijā tik aktuālajiem tematiem bija veiksmīga, atbilstīga un 
nepieciešama.

Debatēs galvenā uzmanība bija pievērsta Covid-19 krīzes ietekmei uz ES valstu ekonomiku un 
atgūšanos. Konference sākās ar atklāšanas plenārsēdi, kurā piedalījās augsta starptautiska un Eiropas 
līmeņa dalībnieki, tostarp Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs David Sassoli, Portugāles Republikas 
asamblejas priekšsēdētājs Eduardo Ferro Rodrigues, Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michel, 
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, ANO ģenerālsekretārs António Guterres, 
Starptautiskā Valūtas fonda rīkotājdirektore Kristalina Georgijeva un Eiropas Centrālās bankas 
priekšsēdētāja Christine Lagarde.

Paneļdiskusijā Eiropas un dalībvalstu parlamentu deputāti apsvēra nacionālo atveseļošanas 
un noturības plānu sagatavošanu. Prezidentvalstu trijotnes (Vācija, Portugāle un Slovēnija) 
parlamentārieši un trīs Eiropas Parlamenta referenti par Atveseļošanas un noturības fondu dalījās ar 
viedokļiem par un iebildumiem pret šā jaunā finanšu instrumenta izmantošanu.

Plenārsēdes diskusijām sekoja četras vienlaicīgas starpparlamentārās komiteju sanāksmes, ko 
organizēja Eiropas Parlamenta Budžeta komiteja (BUDG), Ekonomikas un monetārā komiteja 
(ECON), Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL) un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteja (ENVI).

ECON starpparlamentārajā sanāksmē debatēs galvenā uzmanība tika pievērsta nepieciešamībai 
saglabāt ekspansīvu fiskālo politiku, vienlaikus pārskatot pašreizējos ekonomikas modeļus. Tika 
norādīts, ka pandēmija varētu būt iespēja pielāgot ES dalībvalstu ekonomikas, lai tās padarītu 
ilgtspējīgākas un izaugsmi veicinošākas. Galvenais vēstījums valstu parlamentiem BUDG 
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starpparlamentārajā sanāksmē notikušajās debatēs bija nepieciešamība ātri ratificēt lēmumu par 
pašu resursiem, lai varētu sākt atveseļošanas plānu īstenošanu.  EMPL komitejas sanāksmē notikušās 
diskusijas koncentrējās uz to, kā īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāra 20 principus, lai ātri izbeigtu 
pašreizējo krīzi. Dalībnieki uzsvēra, ka nacionālo atveseļošanas un noturības plānu centrā vajadzētu 
būt sociālajai dimensijai, vienlaikus atbalstot digitālo un zaļo pārkārtošanos.

2021. gadā notikušajā Eiropas parlamentārajā nedēļā lielāks uzsvars tika liks uz vidi, jo īpaši pievēršoties 
klimata pārmaiņām un to arvien lielākajai nozīmei ES ekonomikas, budžeta un sociālajā politikā. Šo 
pāreju atspoguļoja ENVI komitejas rīkotā ceturtā starpparlamentārā komiteju sanāksme, kurā 
dalībnieki apmainījās viedokļiem par iespējamo sinerģiju starp Eiropas zaļo kursu un virzību uz 
noturīgākas Eiropas veselības savienības izveidi. EP un dalībvalstu parlamentu deputāti galveno 
uzmanību pievērsa ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai kā atveseļošanas un noturības plānu 
vadošajam principam, lai pašreizējo pandēmijas krīzi izmantotu kā katalizatoru mūsu ekonomikas 
atjaunošanai zaļākā veidā.       

Kā ierasts, gada otrajā pusē 16. IPC par 
stabilitāti, ekonomikas koordināciju un 
pārvaldību ES notika Padomes prezidentūras 
galvaspilsētā (Ļubļanā, Slovēnijā) 2021. gada 28. 
septembrī. Sanāksme tika rīkota attālināti no 
Slovēnijas Nacionālās asamblejas. Konferences 
laikā valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta 
pārstāvji kopā ar Eiropas Komisijas un 
Eurogrupas pārstāvjiem apsprieda pašreizējos 
finanšu un ekonomikas jautājumus, ņemot vērā 
Covid-19 pandēmiju.

Pirmajā paneļdiskusijā notika viedokļu apmaiņa 
par pandēmijas pārvarēšanas stratēģijas 
finansēšanu, uzsvaru liekot uz jauniem pašu 
resursiem un digitālo pakalpojumu nodokli. 
Dalībnieki pauda atbalstu jaunu pašu resursu 
izveidei ES budžetā ar mērķi nodrošināt stabilu 
finansējumu un īstenot ES politikas nostādnes 
un mērķus.

Referenti par otro tematu apsprieda problēmas 
un iespējas saistībā ar Eiropas ekonomikas 
atveseļošanu un atjaunošanu, proti, līdzekļu 
efektīvu novirzīšanu atveseļošanas instrumenta 
NextGenerationEU īstenošanai. Debatēs daži 
dalībvalstu pārstāvji izklāstīja savus valsts plānus attiecībā uz NextGenerationEU un aprakstīja šo 
instrumentu kā iespēju sasniegt uz nākamajām paaudzēm vērstos ES mērķus un politikas nostādnes, 
īpašu uzmanību pievēršot digitālajai un zaļajai pārejai un Eiropas sociālo tiesību pīlāram.

Šīs diskusijas turpinājās nākamajā Eiropas parlamentārajā nedēļā, kas notika Briselē 2022. gada 15. un 
16. martā.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Covid pandēmijas dēļ jau trešo gadu pēc kārtas Eiropas parlamentārā nedēļa ilga tikai vienu 
dienu un iekļāva arī Eiropas pusgada konferenci un starpparlamentāro konferenci par stabilitāti, 
ekonomikas koordināciju un pārvaldību ES. Šā gada pasākumā vairāk uzmanības tika pievērsts 

Eiropas parlamentārās nedēļas plakāts, 2021   
© EU_EP
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arī videi, ENVI komitejai pievienojot ceturto ICM, kurā tika apspriestas klimata pārmaiņas un to 
arvien lielākā ietekme uz ES ekonomikas, budžeta un sociālo politiku;

• viedokļu apmaiņa abās šajās sanāksmēs fokusējās uz Covid-19 ietekmi uz ES ekonomiku un 
krīzes pārvarēšanas stratēģiju;

• attālināta dalība un tematu atbilstība ļāva piedalīties augsta līmeņa referentiem un lielākam 
skaitam deputātu, kuri izmantoja šo iespēju diskutēt ar augsta līmeņa pārstāvjiem no dažādām 
ES iestādēm un citām ieinteresētajām personām.

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 starpparlamentāra 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 
AFET komiteja bieži aicina valstu parlamentus piedalīties savās sanāksmēs Briselē, papildinot 
parlamentu dialogu šīs nozīmīgās politikas jomā.

2021. gadā KĀDP/KDAP IPC 18. sesija notika Lisabonā (3.–4. martā) attālinātā formātā, bet 19. sesija 
arī attālināti — Ļubļanā (9. septembrī). EP delegācijas uz abām šīm sanāksmēm sastāvēja no Ārlietu 
komitejas un tās Drošības un aizsardzības apakškomitejas locekļiem, un tās vadīja Ārlietu komitejas 
priekšsēdētājs David McAllister.

Lisabonā notikušajā KĀDP/KDAP starpparlamentārajā konferencē ar videokonferenču tehnoloģijas 
palīdzību piedalījās 124 deputāti no ES dalībvalstu parlamentiem un EP deputātu delegācija 
14 cilvēku sastāvā. Konference piesaistīja augsta līmeņa referentus un ietvēra auglīgu viedokļu 
apmaiņu par dažādiem ārlietu un drošības jautājumiem. Līdzpriekšsēdētāji vienojās nepieņemt 
secinājumus, tā vietā izvēloties galīgo paziņojumu. IPC ievadā ar programmatisku runu uzstājās 
NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenberg, pēc tam sekoja diskusija. Konference bija sadalīta trīs 
sesijās — pirmā saucās “Aizsargāt Eiropu: ES un NATO sadarbība un Stratēģiskais kompass”, otrā 
bija viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi 
ārlietās un drošības politikas jautājumos Josep Borrell, bet trešā bija veltīta visaptverošai ES stratēģijai 
attiecībā uz Āfriku.

Galīgajā paziņojumā līdzpriekšsēdētāji uzsvēra, ka Covid-19 pandēmijai joprojām ir ekonomiskas, 
sociālas, politiskas un ģeopolitiskas sekas, kas skar galvenos ES KĀDP un KDAP aspektus. Viņi pauda 
uzskatu, ka Covid-19 pandēmijas globālais uzliesmojums maina starptautisko vidi un norāda uz 
pārmaiņām globālajā kārtībā. Paziņojumā tika uzsvērts, cik būtiska nozīme ir ES iekšējai noturībai, 
jaunu partnerību izveidei un ES daudzpusējā redzējuma stiprināšanai globālā mērogā.
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EP Ārlietu komitejas priekšsēdētājs David McAllister un Portugāles Republikas Asamblejas priekšsēdētājs Eduardo Ferro 
Rodrigues Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas starpparlamentārajā 
konferencē 2021. gada 3.–4. martā Lisabonā 
© Parlamento Portugal

Līdzpriekšsēdētāji uzsvēra, ka ir ātri jāpielāgo ES reakcija, lai tā atbilstu šai jaunajai ģeopolitiskajai 
realitātei, un atgādināja, ka trešām valstīm, kuras vēlas veicināt demokrātiju un aizsargāt cilvēktiesības 
un pamatbrīvības, ir iespēja izraudzīties ES par savu partneri. Viņi aicināja dalībvalstis izrādīt patiesu 
politisko gribu īstenot ES ārpolitikas mērķus un vērsties pret trešo valstu mēģinājumiem šķelt ES 
vienotību.

2021. gada otrajā pusē Ļubļanā rīkotajā KĀDP/KDAP 19. starpparlamentārajā konferencē attālināti 
piedalījās 88 deputāti no Eiropas Parlamenta, 27 ES dalībvalstu, kā arī kandidātvalstu un novērotāju 
valstu parlamentiem, un vēl 78 šo parlamentu darbinieki. Eiropas Parlamenta delegācijā bija deviņi 
EP deputāti un pieci tā darbinieki. Pandēmijas dēļ konference notika hibrīdformātā, dalībniekiem 
piedaloties gan tiešsaistē, gan klātienē. Tā ilga vienu pilnu darba dienu, nevis, kā parasti, divas dienas, 
kas atvēlētas pilnai klātienes sanāksmei.

Konference sākās ar Slovēnijas prezidenta Borut Pahor runu, kam sekoja četras sesijas: “KĀDP/KDAP 
prioritātes” — diskusija ar PV/AP Josep Borrell; “Jauni izaicinājumi, veci modeļi: pārskatīt ES ārpolitikas 
pieejas daudzpolārā pasaulē”; “Reģionālās partnerības ar Rietumbalkānu valstīm stiprināšana ar 
KDAP palīdzību” un “ES civilās aizsardzības spēju attīstīšana un solidaritātes klauzula: militāro spēku 
integrēšana”.

Starpparlamentārā konference par kopējo ārpolitiku un drošības politiku un kopējo drošības un aizsardzības politiku 2021. 
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gada 9. septembrī Ļubļanā 
© Državni Zbor - Rok TORKAR.

Dalībnieki norādīja, ka pandēmija ir atklājusi atšķirības starp Eiropas valstīm ekonomikas un veselības 
aizsardzības noteikumu jomā. Tādēļ viņi uzsvēra, ka ir jāuzlabo noturība, nodrošinot pirmās palīdzības 
mehānismu un sagatavojoties krīzes pārvarēšanas scenārijiem, lai nākamā krīze to nevājinātu. 
Viņi arī uzsvēra nepieciešamību savlaicīgi atklāt kiberdraudus. Tika norādīts, ka ES būtu jāstiprina 
multilaterālisms un daudzpolaritāte. Tajā pašā laikā ES būtu jācenšas aizsargāt sevi, vienlaikus kā 
uzticamam partnerim veicinot mieru pasaulē, jo starptautiski draudi liecina, ka solidaritāte ir ļoti 
nepieciešama.

Kopumā nākamajām prezidentvalstīm vēl ir jāstrādā pie starpparlamentārās konferences reformas, lai 
plenārsēžu debates padarītu interaktīvākas, izmantojot “brīvā mikrofona” procedūru ar mērķi darba 
kārtībā saglabāt vietu debatēm par aktuālu tematu, un jāizstrādā paraugprakses rokasgrāmata, 
vienlaikus iekļaujot jaunas iezīmes un balstoties uz pandēmijas laikā notikušo attālināto sanāksmju 
pieredzi. Tā kā attālinātie un hibrīdformāti bija nepiemēroti darbsemināriem un papildpasākumiem, 
EP un dalībvalstu parlamentu deputāti nespēja vadīt ieteikuma rakstura politiskas diskusijas, un nebija 
iespējams uzturēt personīgos kontaktus un kontaktus ar politiskajām grupām. Savukārt pandēmijas 
laikā līdzpriekšsēdētāju galīgais paziņojums, kas parastos apstākļos radītu mazāk debašu, kļuva 
par vissvarīgāko rezultātu un pierādījumu tam, ka darbs pie parlamentu sadarbības pilnveides ir 
turpinājies.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Covid-19 pandēmija joprojām radīja organizatoriskas problēmas starpparlamentāro 
konferenču netraucētai norisei. Tomēr tehniskās iespējas ļāva starpparlamentāro konferenci 
sekmīgi īstenot hibrīdformātā, reāllaikā attālināti savienojot dalībvalstu parlamentu deputātus 
un ierēdņus ar EP priekšsēdētāju un tiem deputātiem, kuri fiziski atradās sanāksmju telpā;

• turklāt konferenci vadīja divi līdzpriekšsēdētāji, kuri atradās divās atsevišķās vietās, un tika arī 
nodrošināta mutiskā tulkošana;

• starpparlamentārā konference tika veiksmīgi saglabāta kā viens no rotējošās prezidentūras 
parlamentu sadarbības pasākumiem. 
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3. STARPPARLAMENTĀRĀ PĀRRAUDZĪBA BRĪVĪBAS, 
DROŠĪBAS UN TIESISKUMA TELPĀ

3.1 Kopējā parlamentārās pārraudzības grupa  Eiropola jautājumos 
(KPPG)

LESD 88. pants pirmo reizi vēsturē ļauj valstu parlamentiem kopīgi ar Eiropas Parlamentu uzraudzīt 
ES aģentūru, kas darbojas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Pamatojoties uz Eiropola regulu2, 
2017. gadā tika izveidota Kopējā parlamentārās pārraudzības grupa attiecībā uz Eiropolu (KPPG), lai 
nodrošinātu Eiropola pilnīgu pārskatatbildību un pārredzamību. KPPG 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.

KPPG ir inovatīva 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.

Covid-19 pandēmijas dēļ otro gadu pēc kārtas KPPG sanāksmes notika videokonferences veidā. 
Organizatori sekmīgi risināja praktiskās problēmas un balstījās uz savu neseno pieredzi saistībā ar šo 
jauno formātu, kas ļāva rīkot labi apmeklētas un aktīvas sanāksmes. Šie centieni nodrošināja KPPG 
nepārtraukti labu darbību un sniedza visiem KPPG locekļiem iespēju pilnībā piedalīties tās darbā. Lai 
arī sanāksmes formāts bija kompakts, tomēr izdevās nodrošināt tās ierasto struktūru un atvēlēt laiku 
debatēm un augsta līmeņa referentu līdzdalību.

KPPG astotā sanāksme kopīgi ar Portugāles parlamentu tika noorganizēta videokonferences 
formātā 2021. gada 1. un 2. februārī. Šo attālināto tiešsaistes sanāksmi kopīgi vadīja Eiropas Parlaments 
no Briseles un Portugāles parlaments no Lisabonas.

Eiropola izpilddirektore Catherine De Bolle informēja delegātus par Eiropola darbību laikposmā no 
2020. gada septembra līdz 2021. gada februārim. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs Wojciech 
Wiewiórowski iepazīstināja ar jaunākajām norisēm un konstatējumiem attiecībā uz Eiropola 
datu aizsardzības pienākumiem. Pirmajās tematiskajās debatēs galvenā uzmanība tika pievērsta 
noziedzībai un digitālajai noturībai, kas ir viena no Komisijas galvenajām prioritātēm digitālā un 
savienotā Eiropā un nozīmīgs temats gan parlamentiem, gan sabiedrībai.

Sanāksmes otrajā daļā tās dalībnieki pievērsās Eiropola regulas pārskatīšanai un Eiropola pilnvaru 
stiprināšanai. Uzstājās augsta līmeņa runātāji, tostarp Eiropas iekšlietu komisāre Ylva Johansson un 
Portugāles iekšlietu ministrs un ES Iekšlietu padomes priekšsēdētājs Eduardo Cabrita. Paneļdiskusijā 
notika tematiskas debates “Covid-19 ietekme uz ES iekšējo drošību — tiesībaizsardzības iestāžu 
sadarbības nozīme”.

Visbūtiskākā procesuālā attīstība bija pilnvaru pagarināšana KPPG darba grupai vēl neatrisinātos 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropolu).
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jautājumos, kas saistās ar KPPG reglamenta turpmāku pārskatīšanu. Ņemot vērā tiešsaistes formātu 
un ar to saistītos laika ierobežojumus, Eiropola valdes priekšsēdētājs un Eiropola sadarbības padomes 
priekšsēdētājs savu regulāro uzstāšanos vietā sniedza rakstiskus skaidrojumus.

KPPG devīto sanāksmi 2021. gada 25. un 26. oktobrī Briselē organizēja Eiropas Parlaments, un 
pandēmijas dēļ tā notika attālināti. Slovēnijas prezidentūras parlamentārās dimensijas ietvaros to 
kopīgi vadīja arī Slovēnijas parlaments.

Saskaņā ar standarta praksi darba kārtībā bija Eiropola izpilddirektora un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja uzstāšanās. Galvenās runas teica Eiropas iekšlietu komisārs un Slovēnijas iekšlietu 
ministrs Aleš Hojs.

Tematiskās debatēs, kurās piedalījās Eiropas Prokuratūras pārstāvji un augsta līmeņa eksperti no 
valstu iestādēm, tika apspriesti tādi jautājumi kā finanšu noziegumi, korupcija un ES finanšu interešu 
aizsardzība. Otrs galvenais diskusiju temats bija sadarbība cīņā pret bērnu ļaunprātīgu izmantošanu 
tiešsaistē, tostarp sadarbība ar trešām valstīm, privātpersonām un NVO.

Līdztekus rūpīgas pārbaudes darbam KPPG turpināja apspriest procedūras jautājumus saistībā ar 
neatrisinātiem jautājumiem. Pēdējie Reglamenta grozījumi tika pieņemti vienprātīgi un stājās spēkā 
2021. gada 26. oktobrī. Šīs jaunākās izmaiņas attiecās uz KPPG novērotāju Eiropola valdes sanāksmēs 
un pārskatīšanas klauzulu.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• KPPG Eiropola jautājumos darbības nepārtrauktības nodrošināšana — KPPG 2021. gadā 
apliecināja sevi kā prasīgu un ieinteresētu partneri, kas apņēmies atbalstīt aģentūras 
pamatuzdevumu nodrošināt stabilu tiesībaizsardzību un aizsargāt iedzīvotājus un sabiedrību, 
jo īpaši laikā, kad pieaug organizētā noziedzība, korupcija un ekstrēmisms, ko pandēmija vēl 
vairāk saasina. Delegāti iestājās par Eiropola pilnvaru stiprināšanu un aģentūru sadarbības 
uzlabošanu tieslietu un iekšlietu jomā, pamatojoties uz tiesiskumu;

• darba kārtības pielāgošana, lai atspoguļotu jaunākās norises (pandēmiju, Eiropola regulas 
pārskatīšanu); viedokļu apmaiņai un attālinātām sanāksmēm piemērotu formātu izstrādāšana 
un pienācīgas turpmākās rīcības nodrošināšana;

• KPPG pārskatīto Reglamentu pieņēma.

Kopējās parlamentārās pārraudzības grupas līdzpriekšsēdētājs un EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
priekšsēdētājs Juan Fernando López Aguilar un Slovēnijas Kriminālpolicijas direktorāta Vispārējo noziegumu daļas 
Nepilngadīgo noziegumu nodaļas vadītājs Robert Tekavec Kopīgās parlamentārās pārraudzības grupas Eiropola jautājumos 
devītajā sanāksmē 
© European Union 2021 - Eric VIDAL.
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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 Eurojust (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727)3, 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 
darbības4. 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.

Pirmo starpparlamentāro komiteju sanāksmi par Eurojust darbību izvērtējumu organizēja Eiropas 
Parlamenta LIBE komiteja sadarbībā ar Vācijas parlamentu 2020. gada 1. decembrī Eiropas Parlamentā 
Briselē.

Loģistikas apsvērumu dēļ otrā ikgadējā šī sanāksme, kam bija jānotiek 2021. gada beigās, bija 
jāatliek par dažām nedēļām un galu galā tā notika 2022. gada 1. februārī. Gan Eiropas Parlaments, 
gan dalībvalstu parlamenti ir nepārprotami ieinteresēti turpināt šo ikgadējo pasākumu, ko nākotnē 
varētu paplašināt, iespējams, atsevišķā formātā, lai tajā iekļautu jaunizveidotās Eiropas Prokuratūras 
pārraudzību.

3 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.).

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

mailto:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/%3Furi%3DCELEX%253A32018R1727?subject=
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4. STARPPARLAMENTĀRĀS KOMITEJU SANĀKSMES 
UN PĀRĒJĀ 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 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.

2021. gadā 12 dažādas parlamentārās komitejas kopīgi organizēja 15 ICM5,6, kuru debatēs piedalījās 
841 dalībvalstu parlamentu deputāts un 307 Eiropas Parlamenta deputāti. Visas ICM 2021. gadā 
notika hibrīdformātā un tika rīkotas saskaņā ar sanitārajiem ierobežojumiem, ko Eiropas Parlaments 
bija ieviesis, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Daži EP deputāti un runātāji pievienojās tām no Eiropas 
Parlamenta telpām Briselē, savukārt dalībvalstu parlamentu deputāti un lielākā daļa viesreferentu 
piedalījās tiešsaistē.

Eiropas Parlamentārās nedēļas (EPN) ietvaros 22. februārī7 Ekonomikas un monetārā komiteja 
(ECON), Budžeta komiteja (BUDG), Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL) un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI) organizēja četras ICM.

FEMM rīkotā ICM ar nosaukumu “Mēs esam stipras: sievietes vadošajās pozīcijās cīņā pret Covid-19”, 
kurā tika atzīmēta arī Starptautiskā sieviešu diena, notika tiešsaistē Eiropas Parlamentā Briselē 
4. martā. Tajā tika diskutēts par to, kā Covid-19 pandēmija ir izgaismojusi vajadzību pēc dzimumu 
līdztiesības un sieviešu ekonomisko iespēju nodrošināšanas, lai veidotu noturīgas sabiedrības, 
uzlabotu nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un pensiju standartus visām sievietēm, jo īpaši 
nozarēs, kurās pārsvarā strādā sievietes, un — plašākā nozīmē — kā reformēt aprūpes nodrošināšanas 
modeļus un darba vērtību, tostarp neapmaksātu aprūpes darbu. Tajā pašā laikā dalībnieki apsvēra 
to, kā ar krīzes pasākumu ieviešanu un atcelšanu saistītais lēmumu pieņemšanas process un visi 
atveseļošanas plānu izstrādes, pieņemšanas un īstenošanas posmi parādīja, ka vadošajos amatos ir 
vajadzīga līdzsvarota sieviešu un vīriešu pārstāvība.

Konstitucionālo jautājumu komitejas (AFCO) ICM par Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma reformu 
un Parlamenta izmeklēšanas tiesībām notika 22. jūnijā attālināti no Eiropas Parlamenta Briselē. 
Viesreferente un Komisijas priekšsēdētāja vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Věra 
Jourová centās uzsvērt, ka Komisija cieši seko līdzi norisēm šajā jomā.

5 Pasākumu grafiks Eiropas Parlamenta sadarbībai ar valstu parlamentiem 2021. gadā. Pirmais pusgads (https://www.
europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf).

6 Pasākumu grafiks Eiropas Parlamenta sadarbībai ar valstu parlamentiem 2021. gadā. Otrais pusgads (https://www.eu-
roparl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf).

7 Papildu informācija par EPN  ir pieejama 2.1. punktā.

mailto:https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%25201st%2520semester%25202021_rev07.pdf?subject=
mailto:https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf?subject=
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Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu (BECA) uzaicināja dalībvalstu parlamentu deputātus 
piedalīties ICM, izmantojot videokonferenci “Vēža uzveikšana: dalībvalstu parlamentu viedoklis par 
Eiropas vēža uzveikšanas plānu”. Sanāksme sniedza labu forumu debatēm par komitejas ziņojuma 
projektu un Eiropas vēža uzveikšanas plānu.

Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā (AIDA) 8. novembrī attālināti 
organizēja ICM  no Eiropas Parlamenta Briselē. Sanāksmi ar nosaukumu “Mākslīgais intelekts un 
digitālā desmitgade” atklāja EP priekšsēdētāja vietniece Dita Charanzová.

 EP priekšsēdētāja vietniece Dita Charanzová AIDA starpparlamentārā komiteju sanāksmē “Mākslīgais intelekts un digitālā 
desmitgade”, 2021. gada 8. novembris 
© European Union 2021 - Alain ROLLAND

AFCO 9. novembrī organizēja vēl vienu ICM nolūkā apspriest valstu parlamentu vēlmes attiecībā 
uz konferences par Eiropas nākotni rezultātiem. Sanāksmes laikā EP deputāti, valstu parlamentu 
deputāti un konferences par Eiropas nākotni valdes trīs līdzpriekšsēdētāji apsprieda iespējamos 
turpmākos konferences attīstības ceļus.

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, 
tostarp dezinformāciju (INGE), aicināja valstu parlamentu deputātus apmeklēt ICM, kas 9. novembrī 
ar videokonferenču tehnoloģiju palīdzību tika rīkota Eiropas Parlamentā Briselē. Pirmo paneļdiskusiju 
“Ārvalstu iejaukšanās demokrātiskajos procesos ES” atklāja Eiropas Ārējās darbības dienesta 
ģenerālsekretārs Stefano Sannino.

EP Īpašās komitejas attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju 
(INGE) priekšsēdētājs Raphaël Glucksmann un  Eiropas Ārējās darbības dienesta ģenerālsekretārs Stefano Sannino INGE 
starpparlamentārajā komiteju sanāksmē “Ārvalstu iejaukšanās demokrātiskajos procesos ES”, 2021. gada 9. novembris
© European Union 2021 - Philippe BUISSIN
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Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI) 18. novembrī organizēja ICM par kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģisko plānu izstrādi katrā dalībvalstī. Arī šoreiz spēkā esošo 
Covid-19 ierobežojumu dēļ sanāksme atkal tika rīkota Eiropas Parlamentā Briselē un attālināti 
videokonferences veidā.

Starpparlamentārā komiteju sanāksme par KLP stratēģisko plānu izstrādi katrā dalībvalstī, 2021. gada 18. novembris  
© European Union 2021 -  Alexix HAULOT

Vēl viena ICM, ko organizēja Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM), notika 
30. novembrī saistībā ar Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai (25. novembris), 
un tā ietvēra šādas sesijas: seksuāla vardarbība kā kara ierocis (kopā ar Cilvēktiesību apakškomiteju 
[DROI]); vardarbības pret sievietēm un meitenēm ar invaliditāti apkarošana; kibervardarbība (kopīgi 
ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju (LIBE)); un Stambulas konvencija (kopā ar LIBE). 
Dažādu nozaru speciālisti uzstājās ar prezentācijām par savām attiecīgajām kompetences jomām. 
Valstu parlamentu un EP deputāti iesaistījās aktīvā viedokļu apmaiņā. ICM nobeigumā dalībniekus 
uzrunāja EP priekšsēdētāja pirmā vietniece Roberta Metsola.

EP Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja Evelyn Regner, EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas priekšsēdētājs Juan Fernando López Aguilar un EP priekšsēdētāja pirmā vietniece Roberta Metsola FEMM komitejas 
starpparlamentārajā komiteju sanāksmē “Vardarbības pret sievietēm izskaušana”, 2021. gada 30. novembris 
© European Union 2021 - Philippe BUISSIN
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Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) 9. decembrī kopīgi organizēja ICM par stāvokli 
tiesiskuma jomā Eiropas Savienībā. Sanāksme norisinājās divās paneļdiskusijās: viena bija veltīts 
viedokļu apmaiņai par Komisijas 2021. gada ziņojumu par tiesiskumu, bet otra saucās “Turpmākā 
virzība saistībā ar demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānismu”.

Valstu parlamentu deputātu dalība ICM būtiski palielinājās (par aptuveni 170 %) — no 302 deputātiem 
2020. gadā līdz 816 deputātiem 2021. gadā. Ievērojami palielinājās (+ 64 %) arī Eiropas Parlamenta 
deputātu līdzdalība — no 207 deputātiem 2020. gadā līdz 340 deputātiem 2021. gadā.

Covid-19 pandēmijas otrais gads vēl vairāk paātrināja digitālo rīku izmantošanu. Šķiet, ka gan valstu 
parlamentu, gan Eiropas Parlamenta deputātu dalības ievērojamo pieaugumu veicināja, galvenokārt, 
iespēja piedalīties sanāksmēs attālināti bez nepieciešamības kaut kur doties.

Attālinātām sanāksmēm, tostarp ICM, ir vairākas pozitīvas iezīmes: tā kā nav nekur jādodas, ir 
iespējams uzaicināt vairāk runātāju un dalībnieku, tostarp augsta līmeņa dalībnieku, kas nozīmē 
mazāku oglekļa pēdu, un bieži vien tas ir rentablāks un laiku ietaupošs veids, kā rīkot sanāksmes ar 
visām iesaistītajām personām.

No otras puses, mijiedarbība starp deputātiem ir ievērojami mazāka, debates vairs nav tika aktīvas, 
viedokļu apmaiņa kļūst sarežģītāka, un tā kā nav kopīgu kafijas pārtraukumu, vakariņu vai pusdienu, 
trūkst arī neformālu diskusiju, in situ divpusēju tikšanos un tīklošanas iespēju. ICM ir arī īsākas, jo 
sanāksmju telpas pēc tam ir jādezinficē, un arī mutiskā tulkošana ne vienmēr tiek garantēta pilnā 
apjomā.

Eiropas Parlamenta komiteju 2021. gadā organizēto ICM saraksts un detalizētāka statistika ir atrodama 
II pielikumā.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Viens no iespējamiem skaidrojumiem lielajam ICM skaitam 2021. gadā ir vairāku 2020. gadā 
paredzēto sanāksmju atlikšana. Turklāt vairākas pagaidu komiteju pilnvaru termiņš tuvojās 
beigām;

• valstu parlamentu deputātu dalība ICM palielinājās par 170 % salīdzinājumā ar 2020. gadu, 
visticamāk, attālinātas dalības dēļ;

• visas ICM notika hibrīdformātā; daži EP deputāti kopā ar kolēģiem no valstu parlamentiem 
klātienē piedalījās Eiropas Parlamenta telpās Briselē, bet citi — attālināti.

4.2 Augsta līmeņa konference par migrāciju un patvērumu

Bēgļu pārvietošanās un migrācija ir pasaules uzmanības centrā, un tā ir uzskatāma par vienu no 
galvenajām problēmām, ar ko 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. Augsta līmeņa starpparlamentāro konferenču par migrāciju un patvērumu 
Eiropā cikls, ko 2020. gadā sāka Vācijas, Portugāles un Slovēnijas prezidentvalstu trijotnes parlamenti, 
palīdzēja veicināt parlamentārās diskusijas un plašu dialogu par visiem migrācijas aspektiem. Šajās 
konferencēs tika atzīta parlamentu svarīgā loma šajā jautājumā un nepieciešamība cieši saskaņot 
kopīgās idejas, lai rastu stabilus un noturīgus risinājumus migrācijas problēmām, kuras pandēmija 
ir saasinājusi.

2021. gadā sadarbībā ar attiecīgajiem prezidentvalstu parlamentiem notika divas augsta līmeņa 
konferences.
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Pamatojoties uz 2020. gada 18. jūnija darba programmu un Vācijas, Portugāles un Slovēnijas 
parlamentu 2020. gada 29. jūnija deklarāciju, trijotnes parlamenti sāka iniciatīvu sarīkot trīs augsta 
līmeņa starpparlamentārās konferences par migrāciju un patvērumu, kuras Eiropas Parlaments 
paredzēja organizēt Briselē sadarbībā ar attiecīgajiem prezidentvalstu parlamentiem.

Šo konferenču mērķis bija izraisīt plašas diskusijas starp deputātiem par Komisijas priekšlikumiem 
migrācijas un patvēruma jomā, veicināt izpratni par attiecīgajām nostājām šajos jautājumos, lai 
virzītu uz priekšu kopēju ES politiku migrācijas un patvēruma jomā, un dot ieguldījumu attiecīgajās 
Padomes sarunās.

Otrā augsta līmeņa konference notika 2021. gada 14. jūnijā Eiropas Parlamentā Briselē (videokonference 
ar attālinātu līdzdalību), Eiropas Parlamenta un Portugāles parlamenta kopīgā aizgādībā un sadarbībā 
ar abiem pārējiem prezidentvalstu trijotnes (Vācija un Slovēnija) parlamentiem.

Konference bija labi apmeklēta, tajā piedalījās 155 deputāti no Eiropas Parlamenta un valstu 
parlamentiem un ierēdņi, kā arī vairāku EP komiteju un apakškomiteju (DEVE, AFET, DROI, LIBE) 
pārstāvji. Īpaša uzmanība tika pievērsta patvēruma un migrācijas politikas ārējai dimensijai: 
visaptverošu partnerattiecību ar izcelsmes un tranzīta valstīm veidošana, novēršot migrācijas 
pamatcēloņus un veicinot stabilu sociālekonomisko vidi trešās valstīs.

Diskusijās liela uzmanība tika pievērsta arī Covid-19 pandēmijas ietekmei uz migrācijas un patvēruma 
politiku un šādas politikas ārējai dimensijai. Starp nozīmīgākajiem šīs konferences dalībniekiem bija 
Starptautiskās Migrācijas organizācijas ģenerāldirektors António Vitorino, Slovēnijas Nacionālās 
asamblejas Iekšlietu komitejas priekšsēdētājs Branko Grims, Portugāles iekšlietu ministrs Eduardo 
Cabrita (uzstājās Portugāles prezidentūras vārdā) un Vācijas Bundestāga deputāts Detlef Seif.

Konferences trešais posms tika rīkots attālināti 2021. gada 10. decembrī no Eiropas Parlamenta 
Briselē. Sanāksmē piedalījās aptuveni 70 Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu deputātu, kā 
arī Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Margaritis Schinas, Slovēnijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Dr. 
Stanislav Raščan, Portugāles Republikas parlamenta deputāte Isabel Meirelles, Frontex izpilddirektors 
Fabrice Leggeri, Oxfam ES biroja vadītāja Evelien van Roemburg — pārstāvot CONCORD (Eiropas 
Palīdzības un attīstības NVO),  Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektore Nina Gregori un 
Eiropas Padomes bēgļu un izsūtīto personu jautājumos direktore Catherine Woollard.

Konference bija sadalīta divās sesijās: viena par daudzdimensionālu sadarbību, veidojot īpaši 
pielāgotas migrācijas partnerības ar trešām valstīm, un otra par migrācijas un patvēruma iekšējo 
dimensiju Eiropas Savienībā gadu pēc priekšlikuma par ES Migrācijas un patvēruma paktu.

Trešā augsta līmeņa starpparlamentārā konference par migrāciju un patvērumu 
© European Union 2021 -  Alexis HAULOT
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Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Šo augsta līmeņa konferenču mērķis — veicināt starpparlamentāro diskusiju par visiem 
migrācijas aspektiem — tika sasniegts.  Debates tika uzskatītas par ļoti detalizētām, un 
dažādas ieinteresētās personas sniedza visaptverošu skatījumu par šo tematu. Šogad divas 
konferences noslēdza ciklu, ko triju prezidentvalstu parlamenti bija ierosinājuši 2020. gadā;

• Covid-19 pandēmijas dēļ šie pasākumi tika rīkoti attālināti no Eiropas Parlamenta Briselē, to 
organizēšanā iesaistot prezidentvalstu parlamentus.

4.3 Starpparlamentārā sadarbība ES ārējās darbības jomā un 
daudzpusējās parlamentārās asamblejas

Papildus konsolidētajām speciālajām zināšanām, kas izstrādātas komiteju sadarbības rezultātā, 
Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem ir regulāri sniedzis ad hoc atbalstu un veicinājis 
attiecības ar ES dalībvalstu parlamentiem ES ārējās darbībās, organizējot īpašus daudzpusējus 
pasākumus. Gadu gaitā šis atbalsts ir aptvēris Ukrainas nedēļu, Savienības Vidusjūrai parlamentāro 
asambleju un G7 samitu parlamentāro dimensiju. Direktorāts 2021. gadā pastiprināja darbu pie 
strukturētām sistēmām sadarbībai ar valstu parlamentiem saistībā ar ārpus komitejām veiktām 
darbībām un pasākumiem dažādās ES ārējās darbības jomās. Sadarbībā ar EP Ārpolitikas 
ģenerāldirektorātu (DG EXPO) tika organizētas īpašas iniciatīvas tādās jomās kā pamattiesības un 
demokrātija, parlamentārā diplomātija, demokrātiska pārvaldība un spēju veidošana, starpniecība, 
daudzpusējie forumi un vēlēšanu novērošana. Šie pasākumi tika veikti ciešā sadarbībā ar DG EXPO 
un EP Jauninājumu un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorātu (DG ITEC).

Dažu pēdējo gadu laikā Eiropas Parlaments un ES dalībvalstu parlamenti ir pastiprinājuši viedokļu 
apmaiņu par ES ārējo darbību gan biežuma, gan dažādības ziņā. Direktorāts attiecībām ar valstu 
parlamentiem palīdzēja EP iestāžu pārstāvjiem piedalīties vairākos šādos pasākumos, tostarp 
Ukrainas nedēļā (2016. gads), Āzijas un Eiropas parlamentārās partnerības 10. sanāksmē (ASEP 10, 
2018. gads), G7 samita parlamentārajā dimensijā (2019. gads) un Savienības Vidusjūrai parlamentārajā 
asamblejā (2019. gads). Šī pieredze rosināja direktorātu apsvērt iespēju veidot strukturētāku un 
pastāvīgu sadarbību starp EP kompetentajām struktūrām un to partneriem valstu parlamentos.

Šī darbība ietver informācijas avotu izmantošanu un informācijas apmaiņu parlamentu sadarbības 
tīklos8, lai veicinātu regulārus un savstarpēji bagātinošus dialogus starp darbiniekiem un brīvprātīgu 
koordināciju vairākās plaši definētās ES ārējās darbības jomās. Tas ir vērsts uz darbībām, kas notiek 
ārpus komitejām, galvenokārt saistībā ar pamattiesībām un demokrātiju, daudzpusējiem forumiem, 
parlamentāro diplomātiju un spēju veidošanu.

Divas videokonferences, ko sasauca Eiropas Parlamenta DG EXPO — viena, 2020. gada 22. septembrī, 
ko kopīgi rīkoja valstu parlamentu kolēģiem par atbalstu demokrātijai un spēju veidošanu, un 
otra 2020. gada 30. oktobrī — “Friday Talk” sesija “Valstu parlamenti — partneri, nevis sāncenši” 
— parādīja, ka sadarbībai ar valstu parlamentiem ārpolitikas jomā paredzēto strukturēto sistēmu 
konsolidācija var būt lietderīgs un piemērots pasākums.

Saistībā ar EP prezidentūru Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā direktorāts 2021. gadā 
organizēja un veicināja vairākas sanāksmes, kurās piedalījās mūsu kolēģi no EP Parlamentārās 
asamblejas sekretariāta un valstu parlamentu pārstāvji, lai apmainītos ar informāciju un apspriestu 
iniciatīvas par politiskajām prioritātēm un administratīvajām procedūrām.

8 Sk. arī informāciju par IPEX, proti, par DSN sadaļas par IPEX V3 izstrādi.
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Vairākās daudzpusējās starpparlamentārās sanāksmēs un konferencēs, COSAC sanāksmēs un citās 
konferencēs, ko 2021. gadā rīkoja prezidentūru parlamenti, notika interesantas debates par ES un 
ASV attiecībām, sadarbību ar Āfrikas valstīm, situāciju Baltkrievijā, Ukrainā un Krievijā, kā arī par ES 
lomu un darbībām saistībā ar šiem jautājumiem. Regulāri tika apspriestas arī ES un Apvienotās 
Karalistes attiecības un Rietumbalkāni, kas vēl vairāk apliecināja vajadzību pēc jaunām regulāras 
starpparlamentārās viedokļu apmaiņas formām šajā jomā un to iespējamo pievienoto vērtību.

2021. gadā Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem sadarbībā ar Eiropas Parlamenta DG EXPO 
un DG ITEC pastiprināja centienus, lai izveidotu EP un valstu parlamentu Demokrātijas atbalsta, 
cilvēktiesību un spēju veidošanas tīklu un īpašu apakšiedaļu par IPEX jauno 3. versiju.

Ņemot vērā gan EP, gan valstu parlamentu savstarpējo ieinteresētību un kopīgo pārliecību par 
ieguvumiem, ko sniedz regulāra sadarbība un viedokļu apmaiņa, Direktorāts attiecībām ar valstu 
parlamentiem ar EP Prezidentūras ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora finansiālu atbalstu ir veicinājis 
stratēģisku projektu, lai izveidotu un konsolidētu uzlabotas viedokļu apmaiņas un koordinācijas formas 
starp EP administrācijas locekļiem un attiecīgajiem dienestiem valstu parlamentu administrācijās 
par atsevišķiem jautājumiem un daudzpusējiem pasākumiem. Šī ciešākā sadarbība tiks turpināta 
laikā no 2022. līdz 2024. gadam, un tās mērķis būs izmantot iespējas, ko piedāvā dažādas platformas 
viedokļu apmaiņai ar valstu parlamentiem (IPEX un Parlamenta pārstāvju tīkls).

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Kopīga mērķu kopuma noteikšana DG EXPO un Direktorātam attiecībām ar valstu 
parlamentiem, lai uzsāktu stratēģisko mērķi 2022.–2024. gadam saistībā ar EP sadarbību ar 
valstu parlamentiem attiecībā uz darbībām un pasākumiem, kas neietilpst komiteju darbības 
laukā;

• strukturēta tīkla un sakaru izveide un ieviešana starp EP un valstu parlamentu administrācijām 
attiecībā uz demokrātijas atbalstu, lai palielinātu parlamentārās diplomātijas ietekmi un 
efektivitāti, it īpaši mūsu tuvākajās kaimiņvalstīs Rietumbalkānos, Austrumu partnerības valstīs 
un pat Āfrikā. Šim nolūkam veltītas sadaļas par IPEX V3 pabeigšana;

4.4 Divpusējas vizītes un citas divpusējas apmaiņas

ES valstu parlamentu divpusējas vizītes 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.

Covid-19 situācijas un Eiropas Parlamentā spēkā esošo noteikumu dēļ 2021. gadā netika pieņemta 
neviena delegācija vai apmeklējums. Tomēr Eiropas Parlamenta deputāti un valstu parlamenti 
vairākkārt apmainījās viedokļiem attālinātā veidā.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pirmā vietniece Roberta Metsola pieņēma vairāku COSAC 
priekšsēdētāju un tās komiteju uzaicinājumus organizēt vairākas apmaiņas un vizītes. Viena šāda 
viedokļu apmaiņa ar Horvātijas COSAC priekšsēdētāju un ES lietu komiteju videokonferences 
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veidā notika Horvātijas parlamentā 2021. gada aprīlī. Ciktāl to pieļāva epidemioloģiskā situācija, 
priekšsēdētāja pirmā vietniece Roberta Metsola pieņēma Lietuvas, Igaunijas un Slovēnijas 
parlamentu COSAC priekšsēdētāju uzaicinājumus apmeklēt to parlamentus un palātas, kur viņa 
apmainījās viedokļiem ar priekšsēdētājiem un šo parlamentu ES lietu komitejām. Priekšsēdētāja 
pirmā vietniece savā pēdējā 2021. gada vizītē devās uz Polijas Senātu.

Šo divpusējo apmeklējumu saraksts un apspriesto tematu uzskaitījums ir iekļauti III pielikumā.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Epidemioloģiskās situācijas un Eiropas Parlamentā spēkā esošo noteikumu dēļ ES valstu 
parlamentu pārstāvji neviesojās Eiropas Parlamenta telpās;

• videokonferences bija galvenais divpusējās viedokļu apmaiņas formāts 2021. gadā. Paredzams, 
ka šis instruments arī turpmāk būs svarīga saziņas metode tiešai un mērķtiecīgai divpusējai 
informācijas apmaiņai;

• Eiropas Parlaments pastiprināja attiecības ar valstu parlamentiem, rīkojot oficiālu un 
neformālu viedokļu apmaiņu starp EP priekšsēdētāja vietnieci, kas atbild par attiecībām ar 
valstu parlamentiem un COSAC, un vairākiem COSAC priekšsēdētājiem un šo parlamentu 
attiecīgajām ES lietu komitejām.
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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 izskaidro, 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 
kategorijās9:

1. pamatots atzinums — ja iesniegts saistībā ar minēto kategoriju un tiek saņemts astoņu 
nedēļu laikā, kā minēts 6. pantā Līgumu Protokolā Nr. 210, 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 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 

9 Skatīt Komiteju priekšsēdētāju konferences 2010. gada 15. decembra dokumentu: “Common approach for the treat-
ment at committee level of national Parliaments’ reasoned opinions and all other contributions of national Parlia-
ments”.

10 Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pants: “Ikviens valsts par-
laments 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 sagatavo-
tu 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 parla-
mentiem, kuriem ir likumdošanas pilnvaras.”
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kartītes” procedūra ir uzsākta trīs reizes11, savukārt “oranžās kartītes” procedūra nav izmantota nekad.

Eiropas Parlamentā par pamatoto atzinumu atbilstības subsidiaritātes principam uzraudzību atbild 
Juridiskā komiteja (JURI)12. Ik pēc sešiem mēnešiem šīs komitejas locekli ieceļ par pastāvīgo referentu 
subsidiaritātes jomā, pamatojoties uz politisko grupu rotāciju.

2021. gadā pastāvīgo referentu pienākumus subsidiaritātes jomā pildīja Nacho Sánchez Amor (S&D) 
un Gilles Lebreton (ID)13. JURI komiteja arī regulāri gatavo ziņojumus par Komisijas gada ziņojumiem 
par subsidiaritāti un proporcionalitāti.

5.1.2 ES dalībvalstu parlamentu iesniegumi
Eiropas Parlaments 2021. gadā no ES valstu parlamentiem saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par 
subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu saņēma 226 iesniegumus. 24 
no šiem iesniegumiem bija pamatoti atzinumi, un 202 bija skaidrojumi.

2020. gadā Eiropas Parlaments saņēma 124 iesniegumus. 13 bija pamatoti atzinumi, bet 111 — 
skaidrojumi.

No 2020. līdz 2021. gadam saņemto iesniegumu skaita pieaugums par vairāk nekā 80 % var būt 
skaidrojams ar to, ka Eiropas Parlaments un valstu parlamenti 2021. gadā bija pielāgojušies Covid-19 
pandēmijas ietekmei un strādāja ar pilnu likumdošanas jaudu, tostarp pie tiesību aktiem  veselības 
jomā un ekonomikas pasākumiem pandēmijas ietekmes novēršanai.

Parlamentu/palātu pamatotie atzinumi

PARLAMENTU/PALĀTU PAMATOTIE ATZINUMI (2021)

IE
Seanad 
Éireann

IT
Sénat Camera 
dei deputati

CZ 
Sénat

FR 
Sénat

SV 
Riksdag

MT 
Kamra  

tar-Deputati

SK 
Národná rada

6 5 4 4 3 1 1

Kopumā 2021. gadā tika saņemti 24 pamatoti atzinumi, un diagrammā ir 
redzams iesniegumu sadalījums pa parlamentiem/palātām.

11 “Dzeltenās kartītes” procedūra tika izmantota 2012. gadā attiecībā uz Komisijas priekšlikumu regulai par to, kā īsteno-
jamas 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 not-
icis. 2013. gadā to vēlreiz izmantoja attiecībā uz priekšlikumu regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi. Komisija nolē-
ma priekšlikumu paturēt spēkā, (https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-eu-
ropean-public-prosectutors-office_lv) apgalvojot, ka tas atbilst subsidiaritātes principam. Vēlreiz to izmantoja 2016. 
gadā, vēršoties pret priekšlikumu pārskatīt direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā. (https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN) Komisija sniedza plašu pamatoju-
mu, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EN) 
kāpēc priekšlikumu paturēt spēkā, uzskatot, ka subsidiaritātes princips nav pārkāpts, jo darba ņēmēju norīkošana darbā 
pēc definīcijas ir pārrobežu jautājums.

12 Eiropas Parlamenta Reglamenta VI pielikuma XVI sadaļā 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“.

13 “Socialists and Democrats“ un “Identity and Democracy” ir Eiropas Parlamenta deputātu politiskās grupas.

mailto:https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_lv?subject=
mailto:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:52016PC0128%26qid%3D1469715330216%26from%3DEN?subject=
mailto:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:52016DC0505%26qid%3D1469715692305%26from%3DEN?subject=
mailto:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:52016DC0505%26qid%3D1469715692305%26from%3DEN?subject=
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2021. gadā septiņi no 39 parlamentiem/palātām iesniedza pamatotus atzinumus un 18 
iesniedza skaidrojumus. Aktīvākie parlamenti, kas sūtīja pamatotus atzinumus, bija Īrijas senāts 
ar sešiem pamatotiem atzinumiem un Itālijas parlamenta Deputātu palāta ar pieciem. Attiecībā 
uz skaidrojumiem aktīvākie parlamenti/palātas bija — Spānijas parlaments ar 53 iesniegtiem 
skaidrojumiem un Portugāles parlaments ar 38. Statistiku par 2021. gadu skatīt IV pielikumā.

Parlamenta/palātas skaidrojumi

2021. GADĀ NO ES DALĪBVALSTU PARLAMENTIEM SASKAŅĀ AR 2. PROTOKOLU SAŅEMTO 
SKAIDROJUMU SKAITS

Country Parliaments/Chambers Opinions

ES Congreso / Senado 53

PT Assembleia da República 38

CZ Sénat 23

RO Senat 16

IT Camera dei deputati 12

DE Bundesrat 10

IT Senato 10

PL Senat 10

CZ Poslanecká snemovna 8

EL Vouli ton Ellinon 6

NL Eerste Kamer 5

FR Tweede Kamer 4

DK Folketinget 2

AT Nationalrat 1

AT Bundesrat 1

BG Narodno Sabranie 1

IE Houses of Oireachtas 1

NL Tweede Kamer 1

Kopumā 2021. gadā tika saņemti 202 skaidrojumi, un diagrammā ir redzams 
iesniegumu sadalījums pa parlamentiem/palātām.

Visvairāk iesniegumu saņēma Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (seši pamatoti atzinumi 
un 57 skaidrojumi), Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (deviņi pamatoti 
atzinumi un 35 skaidrojumi) un Ekonomikas un monetārā komiteja (divi pamatoti atzinumi un 31 
skaidrojums).
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Skaidrojumi sadalījumā pa komitejām

2021. GADĀ NO ES DALĪBVALSTU PARLAMENTIEM SASKAŅĀ AR 2. PROTOKOLU SAŅEMTO 
SKAIDROJUMU SKAITS

LIBE ENVI ECON IMCO ITRE TRAN EMPL FEMM AGRI CULT INTA REGI

57 35 31 26 20 7 6 6 3 3 3 3

Katrā komitejā saņemto skaidrojumu skaits 2021. gadā.

Pamatotie atzinumi sadalījumā pa komitejām

PAMATOTIE ATZINUMI SADALĪJUMĀ PA KOMITEJĀM (2021)

ENVI LIBE TRAN ECON ITRE EMPL

9 6 4 2 2 1

Katrā komitejā saņemto pamatoto atzinumu skaits 2021. gadā.

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā, kopumā izskatīšanai valstu parlamentos, ievērojot 
Protokola Nr. 2 noteikumus, ir nosūtīti 1054 tiesību aktu priekšlikumi. Savukārt Eiropas Parlaments ir 
saņēmis 3681 iesniegumu no valstu parlamentiem. No tiem 511 (14 %) ir pamatoti atzinumi  (14 %), 
savukārt atlikušie 3170 (86 %) ir skaidrojumi (86 %).

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 
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iesniegumiem visā likumdošanas ciklā, izmantojot tos kā materiālu komiteju ziņojumu sagatavošanā 
un trīspusējās sarunās ar Padomi. Direktorāts reizi mēnesī, sniedzot paziņojumu par pašreizējo 
stāvokli (State of Play Note) saistībā ar Lisabonas līguma 2. protokolu, dara zināmus faktus, skaitļus un 
statistiku par šo dokumentu skaitu un raksturu un pārvalda datubāzi CONNECT14, kurā ir iekļauti visi  
no valstu parlamentiem saņemtie pamatotie atzinumi un skaidrojumi.

Galvenie notikumi 2021. gadā

• Covid-19 pandēmijas dēļ gan ES iestādes, gan valstu parlamenti jau otro gadu pēc kārtas 
turpināja pielāgot savas likumdošanas darba metodes. To var novērot likumdošanas jomā, 
kur valstu parlamenti saskaņā ar 2. protokolu atbilstīgi reaģēja uz daudzajiem pieņemtajiem 
jaunajiem priekšlikumiem, tostarp reaģējot uz milzīgo skaitu priekšlikumu veselības, vides, 
tieslietu un iekšlietu jomā.

5.1.3 Ikmēneša informācija par aktuālo situāciju
Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem katru mēnesi sagatavo State of Play Note par aktuālo 
situāciju attiecībā uz pamatotiem atzinumiem un skaidrojumiem, kas iesniegti Protokola Nr. 2 
piemērošanas jomā. Šis dokuments, kas tiek nosūtīts deputātiem, attiecīgajiem Eiropas Parlamenta 
dienestiem un valstu parlamentiem, sniedz pārskatu par visiem iesniegumiem, kas saņemti kopš 
iepriekšējā dokumenta izsūtīšanas, un tas attiecas uz visiem likumdošanas jautājumiem, kas ir 
iekļauti nākamās Eiropas Parlamenta plenārsesijas darba kārtībā. Šis dokuments tiek iekļauts arī 
Eiropas Parlamenta Komiteju priekšsēdētāju konferences sanāksmju materiālos. Pirms katras Eiropas 
Parlamenta plenārsesijas State of Play Note tiek publicēts arī direktorāta tīmekļa vietnē.

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 2021. gadā turpināja aktīvi izmantot šo instrumentu, nosūtot 222 skaidrojumus. 
Šajā jomā trīs visaktīvākie parlamenti/palātas 2021. gadā bija Spānijas parlaments (60), Čehijas Senāts 
(27) un Rumānijas parlamenta Deputātu palāta (24).

14 Papildu informāciju skatīt 7.2. punktā.
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SAISTĪBĀ AR NEOFICIĀLO POLITISKO DIALOGU IESNIEGTO SKAIDROJUMU SKAITS 2021. GADĀ

Country Parliaments/Chambers Contributions

ES Congreso / Senado 60

CZ Sénat 27

RO Camera Deputa ilor 24

IT Assembleia da República 16

RO Senat 16

CZ Poslanecká snemovna 13

FR Sénat 11

IT Camera dei Deputati 11

DE Bundesrat 10

NL Eerste Kamer 10

FR Assemblée Nationale 7

NL Tweede Kamer 5

BE Sénat 2

PL Senat 2

SK  Národná rada 2

AT Nationalrat 1

DE Bundestag 1

FI Eduskunta 1

LT Seimas 1

IE Houses of Oireachtas 1

SE Rigstag 1

Četras komitejas, kas saņēma visvairāk NPD skaidrojumu, bija Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteja (ENVI) — 45, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja (ITRE) — 29, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) — 28 un Ekonomikas un monetārā komiteja 
(ECON) — 19.
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SAISTĪBĀ AR NEOFICIĀLO POLITISKO DIALOGU IESNIEGTO SKAIDROJUMU SKAITS 2021. GADĀ
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Kopš 2009. gada Eiropas Parlaments ir saņēmis apmēram 2666 skaidrojumus no ES valstu 
parlamentiem saskaņā ar Protokolu Nr. 1, un tie ir arī publicēti CONNECT datubāzē. Detalizēti 
statistikas dati par skaidrojumiem saistībā ar neoficiālo politisko dialogu, kas saņemti 2021. gadā, ir 
pieejami V pielikumā.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Saistībā ar neoficiālo politisko dialogu iesniegto skaidrojumu skaits ir palielinājies par 24 % — 
no 179 skaidrojumiem 2020. gadā līdz 222 skaidrojumiem 2021. gadā. Visticamākais iemesls 
tam ir tas, ka Komisija, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ļoti aktīvi ierosināja jaunus tiesību aktus;

• valstu parlamenti iesniedza vairāk kopsavilkumu angļu valodā ar saviem iesniegumiem gan 
saskaņā ar 2. protokolu, gan 1. protokolu, tādējādi atvieglojot likumdevēju darbu.
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6. TĪKLI UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA
6.1 Starpparlamentārā ES informācijas apmaiņas sistēma (IPEX)

Starpparlamentārās ES informācijas apmaiņas sistēma (IPEX) atbalsta 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 raksturota gan kā "rīks", gan "platforma”, gan "tīkls". Šie trīs raksturojumi liecina par minētā 
instrumenta izstrādes gaitu. Tā pārveide no rīka par tīklu ir bijusi lēna, taču tagad tā tuvojas beigām.

2021. gadā tika sākta un izvērsta jaunā IPEX platforma. Tas bija galvenais gada mērķis direktorāta 
Iestāžu sadarbības nodaļai, kolēģiem no EP Jauninājumu un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorāta 
(DG ITEC), kuri izstrādāja šo jauno tīmekļa vietni, IPEX vadītājiem un visām IPEX ieinteresētajām 
personām kopumā. Jauno IPEX platformu sākotnēji bija plānots ieviest 2021. gada pirmajā pusē 
Somijas parlamenta vadībā, bet viss process aizkavējās par vairākiem mēnešiem. Izstrādes laiku 
ietekmēja ar Covid-19 pandēmiju saistītais lielais darba apjoms. IPEX valde deva zaļo gaismu IPEX 
3. versijai (v3) tikai 2021. gada jūlijā Vācijas prezidentūras laikā. Jaunā IPEX tīmekļa vietne tika oficiāli 
atklāta 28. oktobrī Berlīnē IPEX korespondentu sanāksmē, ko rīkoja Vācijas Bundesrāts.

IPEX darba grupas lielu daļu laika ieguldīja, gatavojoties šīs tīmekļa vietnes darbības uzsākšanai. 
Satura darba grupa IPEX korespondentu rokasgrāmatā aprakstīja jaunās sadaļas par IPEX v3 un 
pievienoja paskaidrojošus tekstus, lai tīmekļa vietni padarītu lietotājdraudzīgāku. Apmācību darba 
grupa sagatavoja mācību materiālus, ko izmantoja semināros, lai IPEX korespondentus iepazīstinātu 
ar šo jauno tīmekļa vietni. IPEX informācijas speciālists korespondentiem piedāvāja arī tiešsaistes 
apmācības kursus. Reklāmas un sociālo plašsaziņas līdzekļu darba grupa sagatavoja jaunus reklāmas 
materiālus, tostarp IPEX brošūru, videomateriālus un Twitter kampaņu, lai reklamētu IPEX v3 darbības 
uzsākšanu.

Gan Somijas, gan Vācijas prezidentūra ieguldīja lielas pūles, lai nodrošinātu šīs jaunās platformas 
darbības veiksmīgu uzsākšanu. Turklāt abas prezidentūras pastāvīgi centās izstrādāt jaunus iekšējās 
apmaiņas un saziņas formātus (IPEX NOW forums un priekšlikums izveidot koordinācijas darba grupu, 
kuras uzdevums būtu uzraudzīt iespējamos tehniskos sarežģījumus un tos novērst saskaņā ar IPEX 
digitālās stratēģijas un IPEX pamatnostādņu principiem). Šie jaunie iekšējo diskusiju formāti palīdzēs 
noteikt labākos iespējamos veidus, kā konsolidēt tīklu laikā, kad klātienes sanāksmju organizēšana 
izrādās ārkārtīgi sarežģīta vai pat neiespējama. Tiem būtu arī jāveicina jaunas sistēmas diskusijām 
IPEX pārvaldības struktūrās par to, kā būtu jādarbojas jaunajai platformai ar ievērojami uzlabotām 
spējām, un par jebkuriem citiem saistītiem jautājumiem.

Viens no nozīmīgākajiem IPEX v3 jauninājumiem ļauj parlamentiem platformā augšupielādēt jauna 
veida dokumentus, kas ne vienmēr ir saistīti ar subsidiaritātes parametru (pamatoti atzinumi vai ar 
politisko dialogu saistīti skaidrojumi). Šie dokumenti, kas pazīstami kā pašiniciatīvas dokumenti, ir 
paredzēti, lai veicinātu parlamentu sadarbību tādās jomās kā:



40

• daudzgadu finanšu shēma;

• ES starptautiskie nolīgumi;

• Komisijas gada darba programma;

• parlamentu ieguldījums konferences par Eiropas nākotni darbā.

Spēja augšupielādēt šos jaunos tekstus ir tieši saistīta ar vienu no EP prioritātēm parlamentu sadarbības 
jomā — parlamentārās diplomātijas ietvaros veicināt ciešāku koordināciju starp parlamentiem un ar 
EP un stiprināt parlamentu lomu ES pamatvērtību popularizēšanā ar ārējo darbību palīdzību.

Pagājušajā gadā mūsu direktorāta Iestāžu sadarbības nodaļa lielāko daļu sava darba veltīja IPEX 
sadaļai par Demokrātijas atbalsta tīklu, kas sāka darboties 2020. gada beigās. To varēja panākt 
tikai pateicoties pastāvīgajam un savstarpējam atbalstam, ko sniedza viss direktorāts, Inovāciju 
un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorāts (ITEC), ES Ārpolitikas ģenerāldirektorāts (EXPO), IPEX 
prezidentūras, IPEX valdes locekļi, informācijas speciālists un viss IPEX tīkls. Demokrātijas atbalsta tīkla 
nodaļa iezīmē sākumu jaunām un uzlabotām sadarbības formām ar valstu parlamentiem, kas ir viens 
no stratēģiskajiem mērķiem 2022.–2024. gadam, ko kopīgi sponsorē Prezidentūras ģenerāldirektorāts 
un DG EXPO un īsteno Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem ciešā sadarbībā ar DG EXPO 
atbildīgajiem dienestiem15.

Pašlaik IPEX ir publicēts vairāk nekā 105 000 lappušu, kuras izstrādājuši valstu parlamenti un ES 
iestādes, un ar uzraudzību saistītā informācija aptver gandrīz 89 000 dokumentu, kurus sagatavojuši 
valstu parlamenti saistībā ar 16 618 lietām.

2021. gadā IPEX tīmekļa vietnē viesojās 300 732 vienreizējie apmeklētāji. Tika reģistrēti 21 838 014 
lapu skatījumi un 30 217 045 darbības šajās lapās. IPEX atjaunināšana līdz 3. versijai 2021. gada jūlijā 
un izmaiņas sistēmas darbībā būtiski ietekmēja reģistrēto apmeklējumu skaitu, un tas var izskaidrot, 
kāpēc šie skaitļi ir mazāki nekā iepriekšējos gados.

Jaunā tīmekļa vietne dod iespēju vēl lielākā mērā atvērt IPEX ārējai pasaulei. Vācijas prezidentūra 
ļoti centās paplašināt viedokļu apmaiņu ar pētniekiem, kuri IPEX datubāzi izmanto zinātniskiem 
mērķiem. IPEX tīmekļa vietne piedāvā lieliskas iespējas pētīt parlamentāro darbību ES, tostarp 
starpparlamentāro darbu.

Galvenie notikumi 2021. gadā

• IPEX platformas 3. versijas darbības uzsākšana;

• (mainīgas) darba programmas apstiprināšana nākamajiem trim darbības gadiem;

• nodaļas “Demokrātijas atbalsta tīkls” publicēšana.

15 Sk. piezīmi par DG EXPO sadarbību.
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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 (39 palātas no ES), kā arī Eiropas iestādes. 
Gandrīz 120 korespondenti un korespondentu vietnieki šajā tīklā pārstāv savus attiecīgos parlamentus 
un palīdz īstenot EPPDC galvenās darbības: veicināt informācijas un labas prakses apmaiņu par 
kopīgu interešu tematiem. EPPDC veicina sadarbību starp palātām, kas ir tā locekles, ierosinot 
salīdzinošus pieprasījumus un rīkojot seminārus.

Covid-19 2021. gadā turpināja būtiski ietekmēt EPPDC tīkla darbību. Covid-19 uzliesmojums turpināja 
būtiski ietekmēt parlamentu darbu, un tika nosūtīti daudzi pieprasījumi, lai uzzinātu, kā citas palātas 
rīkojas šādā situācijā (skatīt arī VI pielikumu).

Tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pagājušajā gadā un to, ka nebija iespējams rīkot 
starptautiskus pasākumus klātienē, EPPDC tīkls turpināja gūt pieredzi, organizējot virtuālus seminārus 
un Reglamentā noteiktās sanāksmes. Lai gan nebija iespējams nodrošināt tik būtisko personisko 
mijiedarbību tīklam, kas paredzēts informācijas un labas prakses apmaiņas veicināšanai, attālinātais 
formāts ļāva rīkot vēl daudz vairāk sanāksmju un ļāva piedalīties daudziem kolēģiem no valstu 
parlamentiem, kuri citādi nebūtu varējuši ierasties.

i. Salīdzinošie pieprasījumi

EPPDC dalībvalstu parlamenti 2021. gadā tīklam iesniedza 356 salīdzinošos pieprasījumus, kā rezultātā 
tika saņemtas 8928 atbildes; neliels pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gadu (326 pieprasījumi un 
8475 atbildes).
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Informācijas pieprasījumi attiecās uz daudzām nozarēm, un īpaša uzmanība tika pievērsta 
jautājumiem, kas saistīti ar darba organizāciju un parlamentāro pārvaldi, kā arī sociālajiem un 
veselības jautājumiem.
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REQUESTS BY SUBJECT AREA

CODE SUBJECT AREA % 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 ------

00 Parliament in general

01 Election

02 Law making

03 Parliamentary bodies

04 Competences, oversight and control

05 Administration of Parliament

06 Members of Parliament

07 Government and public administration

08  Political Parties

09 International relations

10 European Union

12 Law

13 Rights and freedom

15 Public safety

20 Trade and distribution

24 Finance

28 Social Questions, Health, Migration

32 Education

34 Culture, Media

40 Business, competition

44 Employment and working conditions

48 Transport

52 Environment

56 Economic Sectors

64 Production

66 Energy

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem arī sniedza atbalstu Eiropas Parlamenta dienestiem, 
palīdzot un nosūtot to pieprasījumus uz EPPDC tīklu. Kopumā 2021. gadā Eiropas Parlaments EPPDC 
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tīklā iesniedza 14 pieprasījumus. Tas bija neliels pieaugums, salīdzinot ar 2020. gadu, kad tika saņemti 
12 Eiropas Parlamenta pieprasījumi. Eiropas Parlaments sniedza 89 atbildes uz citu EPPDC parlamentu 
pieprasījumiem, un tas ir pieaugums salīdzinājumā ar 81 atbildi, ko EP sniedza 2020. gadā, bet pat 
ievērojami lielāks salīdzinājumā ar 29 sniegtajām atbildēm 2019. gadā un 31 atbildi 2018. gadā.

ii. Galīgie kopsavilkumi

Galīgie kopsavilkumi ir labākais veids, kā izcelt EPPDC pieprasījumu un atbilžu milzīgo skaitu un 
lietderību. Jau sen tiek apsvērtas jaunas metodes, kā sekmēt galīgo kopsavilkumu sagatavošanu. 
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 augšupielādēti 
EPPDC vietnē. Pēc šīm darbībām 2020. gadā EPPDC galīgo kopsavilkumu skaits būtiski palielinājās, 
un uz 41 % šo pieprasījumu tika publicētas atbildes (salīdzinot ar 16 % 2019. gadā un 11,3 % 2018. 
gadā). Diemžēl šis skaitlis samazinājās līdz 21 % 2021. gadā.

iii. Noteikumos paredzētās sanāksmes

Izpildu komitejas sanāksmes no Eiropas Parlamenta tika organizētas attālināti 18. martā, 1. jūlijā un 23. 
septembrī. Šo sanāksmju galvenais mērķis bija nākamās ikgadējās konferences sagatavošana. Izpildu 
komiteja arī sāka izvērtēt atjauninātās EPPDC pamatnostādnes par pieprasījumu sagatavošanu.

Ņemot vērā sanāksmēm un ceļošanai noteiktos ierobežojumus, kas Covid-19 dēļ joprojām bija spēkā 
vairākos parlamentos, un lai par prioritāti noteiktu visu dalībnieku drošību, EPPDC korespondentu 
ikgadējā konference atkal notika attālināti, un to 2021. gada 18. novembrī Londonā rīkoja Apvienotās 
Karalistes parlamenta Pārstāvju palāta. Starp darba kārtības punktiem bija izpildu komitejas sniegtā 
informācija par atjauninātām pamatnostādnēm attiecībā uz EPPDC pieprasījumiem, sadarbība starp 
EPPDC un Parlamentu savienības (IPU) Parline datu programmu, EPPDC koordinatoru ziņojumi par 
iepriekšējiem un turpmākajiem semināriem un iepazīstināšana ar uzlabojumiem jaunajā EPPDC 
tīmekļa vietnē. Turklāt izpildu komitejā tika ievēlēti četri jauni locekļi.

iv. Semināri

Covid-19 pandēmija atkal ietekmēja EPPDC semināru organizēšanu. Semināri ir svarīga iespēja 
dalībniekiem iesaistīties ļoti produktīvā informācijas un labas prakses apmaiņā. Pirms 2020. gada 
visi semināri notika klātienē, un tos rīkoja valstu parlamenti, kas saglabāja interesi par konkrētajiem 
apspriežamajiem tematiem. Tomēr kopš Covid-19 uzliesmojuma visas sanāksmes tika rīkotas 
attālināti.

Ikgadējais seminārs saistībā ar EPPDC interešu jomu “Bibliotēkas, pētniecības pakalpojumi un 
arhīvi”, kas tika rīkots sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Izpētes dienestu un Direktorātu attiecībām 
ar valstu parlamentiem, notika 2021.gada 1.–3. jūnijā kā tiešsaistes pasākums “Parlamentārās izpētes 
pakalpojumi un bibliotēkas: cerību un pārejas gads.” Šis attālinātais seminārs piesaistīja 90 dalībniekus 
no 30 parlamentu palātām un starptautiskajām organizācijām un piedāvāja forumu viedokļu 
apmaiņai par koronavīrusa ilgtermiņa ietekmi uz darba metodēm un parlamentāro bibliotēku 
reakciju uz šo krīzi.

Semināra dalībniekus uzrunāja  Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Rainer Wieland un 
Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs Klaus Welle, kuri izklāstīja savu viedokli par Eiropas Parlamenta 
darbību pandēmijas laikā.

EPPDC sekretariāts bija iesaistīts arī astoņu citu EPPDC tīmekļsemināru organizēšanā (sk. VI pielikuma 
C daļu).
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Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Ciešāka sadarbība starp EP Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļu un EPPDC ekonomikas 
un budžeta interešu jomu, kā arī starp Eiropas Parlamenta Izpētes dienestu un EPPDC 
parlamentārajām bibliotēkām, pētniecību un arhīviem kopīgu interešu un izmeklēšanas jomās;

• atjauninātas EPPDC pamatnostādnes salīdzināmu pieprasījumu iesniegšanai, kas tika 
pieņemtas EPPDC ikgadējā konferencē;

• plašāka līdzdalība tīmekļa semināros.

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. Tā kā prezidentvalstu sagatavošanās posmā tas izrādījās ļoti noderīgs 
instruments un ņemot vērā pastāvīgo attīstību parlamentu sadarbības jomā, Direktorāts attiecībām 
ar valstu parlamentiem nolēma paplašināt šo programmu, attiecinot to uz visām nākamajām 
prezidentvalstīm. 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.

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem strādāja, lai pielāgotu prezidentūras parlamentu 
atbalsta programmu īpašajiem apstākļiem, kuros 2021. gadā ceļošana un klātienes sanāksmes 
bija ierobežotas, un nākamajām Slovēnijas un Francijas prezidentvalstīm piedāvāja “virtuālus 
apmeklējumus”.

Programma Slovēnijas parlamenta ierēdņiem, no kuriem lielākā daļa atradās Ļubļanā, bija balstīta 
uz vairākām attālinātām sanāksmēm, nevis parasto Briseles apmeklējumu. 2021. gada martā un 
aprīlī notika piecas sanāksmes. Tajās viņi apmainījās ar informāciju ar vairākiem kolēģiem no Eiropas 
Parlamenta sekretariāta, kuri dalījās pieredzē par dažādu pasākumu un darbību organizēšanu: 
Priekšsēdētāju konferences braucienu uz prezidentūras galvaspilsētu, starpparlamentāro konferenci 
par stabilitāti, ekonomisko sadarbību un pārvaldību, COSAC sanāksmēm, konferenci par KĀDP/KDAP, 
Kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas Eiropola jautājumos un starpparlamentārās komitejas 
sanāksmi par Eurojust.

Šo sanāksmju mērķis bija izveidot vajadzīgos kontaktus starp prezidentvalsts ierēdņiem un Eiropas 
Parlamenta darbiniekiem un sniegt iespēju sākotnējai informācijas apmaiņai par procedūrām, 
tematiem un turpmāko pasākumu un darbību darba kārtību.

Francijas Nacionālā asambleja un Senāts vēlējās sadarboties un mācīties no Eiropas Parlamenta 
dienestu pieredzes par to, kā organizēt attālinātas un hibrīdsanāksmes, jo īpaši tādas, kuru 
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organizēšanā nepieciešami plaši sakari un ir iesaistīts liels skaits dalībnieku un valodu. Tomēr, ņemot 
vērā ar Francijas prezidenta vēlēšanām saistītos ierobežojumus, nebija iespējams atrast piemērotu 
datumu prezidentūras Parlamenta atbalsta programmai kopā ar Francijas parlamentu, atvēlot laiku 
tikai viedokļu apmaiņai par tehniskiem jautājumiem.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• 2021. gada pirmajā pusgadā tika izstrādāta un Slovēnijas parlamentam piedāvāta pilnībā 
tiešsaistē īstenojama Prezidentūras parlamentu atbalsta programma, lai sagatavotu šo valsti 
tās prezidentūrai 2021. gada otrajā pusgadā;

• Francijas Nacionālās asamblejas un Senāta amatpersonas īpaši vēlējās mācīties no Eiropas 
Parlamenta pieredzes, organizējot daudzvalodu sanāksmes attālinātā formātā, kurās piedalās 
daudzi dalībnieki un kuras notiek daudzās valodas.

6.4 ES dalībvalstu parlamentu pārstāvju tīkls Briselē

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem labprāt aicina un uzņem Eiropas parlamentā ES 
dalībvalstu parlamentu/palātu norīkotos 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 
Eiropas Parlamenta telpās 43 birojos strādā 55 darbinieki no 27 ES dalībvalstu parlamentiem16. Šie 
pārstāvji ir valstu amatpersonas, kurām 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.

Šie pārstāvji strādā tajā pašā ēkā, kurā atrodas direktorāts. Tas rada daudzas sinerģijas un ļauj viegli 
apmainīties ar informāciju. 2020. gadā  koronavīrusa pandēmijas dēļ direktorāts un pārstāvji sekmīgi 
pārgāja uz lielākoties tāldarba shēmu, tāpat kā lielākā daļa Eiropas Parlamenta administrācijas, 
ievērojot Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un ģenerālsekretāra norādījumus. Tā tas turpinājās arī 
2021. gadā.

Valstu parlamentu pārstāvju saraksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments

Galvenie notikumi/problēmas 2021. gadā:

• Koronavīrusa pandēmijas novēršanai pieņemto ierobežojumu dēļ turpinājās pārsvarā tāldarba 
shēmas izmantošana.

16 Stāvoklis 2022. gada 17. janvārī, ieskaitot COSAC sekretariātu un IPEX informācijas koordinatoru.

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

Tā kā Eiropas Parlaments savā 2018. gada rezolūcijā par Līguma noteikumu par dalībvalstu 
parlamentiem īstenošanu17 apstiprināja, 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". 2019. gadā Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 
organizēja 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.

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

Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa turpināja organizēt darbiniekiem paredzētus tiešsaistes 
seminārus, kuros tika sniegta jaunākā informācija par Eiropas pusgadu, tostarp par ekonomikas 
prioritātēm un sadarbības stiprināšanu saistībā ar un izpratnes uzlabošanu par jauno Eiropas pusgada 
ciklu, apmainoties zināšanām un paraugpraksi. 2021. gadā tika organizēti seši šāda veida semināri.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Neraugoties uz Covid-19 pandēmijas radītajām problēmām, tika organizēti jauni darbiniekiem 
paredzēti tiešsaistes semināri ekonomikas pārvaldības jomā.

17 Eiropas Parlamenta 2018. gada 19. aprīļa rezolūcija par Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošanu (OV 
C 390, 18.11.2019., 121. lpp.).
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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 instrumentu 
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 pirms 2020. gada videokonferenču izmantošanas iespējas 
bija ierobežotas. Veselības krīzes sākumā 2020. gadā nepieciešamība pielāgot un uzlabot darba 
un sadarbības veidu no attāluma noveda pie milzīga digitāla un tehniska lēciena attālināto 
parlamentāro sanāksmju organizēšanā. Tās turpināja plaši izmantot arī 2021. gadā, jo  veselības 
krīze nebeidzās.

Eiropas Parlaments, ņemot vērā tā īpašo deputātu sastāvu, kuri pārstāv 27 dažādas valstis, jau 
sen apzinājās videokonferenču priekšrocības — tās ļauj parlamentāriešiem regulārāk sazināties 
savā starpā, vienlaikus samazinot ceļošanas laiku, izmaksas un oglekļa dioksīda pēdu. Kopumā 
videokonferences ir rentabls un videi nekaitīgs rīks sanāksmju organizēšanai, tāpēc to atbalstam 
tika ieguldīti pietiekami resursi. Turklāt 2020. un 2021. gadā tika panākts ievērojams progress digitālo 
tehnoloģiju jomā.

Epidemioloģiskā situācija 2021. gadā nebija pietiekami uzlabojusies, lai varētu atsākt braucienus vai 
organizēt lielas sanāksmes klātienē. Tomēr nešķita, ka parlamentu sadarbība būtu pārāk traucēta, 
vismaz ņemot vērā sanāksmju un organizēto pasākumu skaitu. Lielākā daļa parlamentu ieviesa 
piemērotus tehniskos risinājumus, lai atbalstītu attālinātās sanāksmes, kas bija standarta kanāls 
parlamentu saziņai un sadarbībai.

Attālinātas debates un hibrīdsanāksmes ir kļuvušas gandrīz  jau par normu, lai arī gan valstu parlamentu, 
gan Eiropas Parlamenta deputātiem trūkst interaktīvas klātienes apmaiņas un personisku kontaktu. 
Attālinātās sanāksmes ir izrādījušās arī īpaši efektīvi formāti neformāliem informācijas izklāstiem, 
ad hoc sanāksmēm un mērķtiecīgām viedokļu apmaiņām, piedaloties augsta līmeņa runātājiem. 
Šajā sakarībā ir vērts pieminēt, ka ES parlamentu priekšsēdētāju konferencē, ko 2021. gada maijā 
attālināti rīkoja prezidentvalsts Vācija, tika pieņemts dokuments “Pastiprināta parlamentu sadarbība, 
izmantojot modernās tehnoloģijas” un apspriests, kā digitalizācija ietekmē pārstāvības demokrātiju.

Tāpat kā pandēmijas sākumā, arī 2021. gadā Eiropas Parlaments turpināja izmantot platformu 
daudzvalodu sanāksmēm ar mutisko tulkošanu komiteju sanāksmēm un starpparlamentārajām 
konferencēm.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 2021. gadā videokonferenču ietvaros rīkotās attālinātās sanāksmes 
bija standarta starpparlamentārās saziņas kanāls, sākot no neformālām divpusējām video 
sanāksmēm līdz sarežģītām augsta līmeņa konferencēm, kurās piedalās daudzi dalībnieki. 
Attālinātas sanāksmes vai hibrīdsanāksmes kļuva par normu;

• valstu parlamentu deputāti, EP deputāti un augsta līmeņa runātāji joprojām aktīvi piedalījās 
attālinātajās sanāksmēs, un šķiet, ka augsta līmeņa runātāji labprātāk piedalījās tieši šādās 
sanāksmēs, nevis klātienes viedokļu apmaiņā;

• Eiropas Parlaments turpināja uzlabot savas tehniskās spējas attālinātu sanāksmju rīkošanā.
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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 datubāzi CONNECT, 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 datubāze CONNECT ir pieejama direktorāta tīmekļa vietnē. 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. 
2021. gadā kopumā tika saņemti 345 iesniegumi — 123 (36 %) tika iesniegti saistībā ar Protokolā 
Nr. 2 paredzētajām pārbaudēm par subsidiaritāti un 222 (64 %) saistībā ar skaidrojumiem neoficiālā 
politiskā dialoga ietvaros.

2022. gada 1. janvārī datubāzē CONNECT  kopumā bija pieejami 6347 iesniegumi (pamatoti atzinumi 
un skaidrojumi) no ES dalībvalstu parlamentiem. 3681 (58 %) tika iesniegti saistībā ar Protokolā Nr. 
2 paredzētajām pārbaudēm par subsidiaritāti un 2666 (42 %) saistībā ar skaidrojumiem neoficiālā 
politiskā dialoga ietvaros.

Galvenie notikumi 2021. gadā:

• Datubāze CONNECT tika uzlabota, lai tā būtu savietojama ar automātisku iesniegumu 
saņemšanu, izmantojot jauno dalībvalstu parlamentu iesniegumu (DPI) rīku platformu.
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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 arī sniegta informācija par dažādiem ES dalībvalstu 
parlamentu komiteju un EP komiteju sekretariātiem. Direktorijā iekļauto informāciju sniedz Briselē 
esošie ES dalībvalstu parlamentu pastāvīgie pārstāvji.

CorCom ir noderīgs instruments, lai izveidotu saiknes starp Eiropas Parlamenta komitejām un 
attiecīgajām dalībvalstu parlamentu komitejām. Tas arī palīdz identificēt komiteju priekšsēdētājus un 
komiteju sekretariātus, kas vienmēr ir īpaši noderīgi, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas Parlamentu 
un dalībvalstu parlamentiem.

Pēc rezolūcijas pieņemšanas 2009. gada maijā18 par Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu 
attiecību veicināšanu saskaņā ar Lisabonas līgumu (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 un atjaunināta, ņemot vērā tās lietotāju 
mainīgās vajadzības. Pēdējo pāris gadu laikā tā ir pārveidota par tīmekļa lietojumprogrammu19 
un tagad ir daudz ērtāk lietojama, kā arī papildināta ar daudzām dažādām jaunām funkcijām. Šo 
lietojumprogrammu 2021. gadā kopumā apmeklēja 264 lietotāji 4612 reizes, rodot tās tīmekļa vietnēs 
187 059 atsevišķas atbilsmes.

18 Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību 
veicināšanu saskaņā ar Lisabonas līgumu (OV C 212 E, 5.8.2010., 94. lpp.).

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



51

7.4 Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem publikācijas

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem izdod vairākas publikācijas.

Vienā šādā publikācijā „Spotlight on Parliaments in Europe” (“Uzmanības centrā — parlamenti 
Eiropā”) tiek apkopota informācija par konkrētiem aktuāliem jautājumiem, un to ar EPPDC tīkla 
palīdzību nosūta parlamentiem.

"Weekly Agenda" (“Nedēļas darba kārtība”) sniedz informāciju par darbībām, kurās iesaistīti valstu 
parlamenti, lai palielinātu daudzo īstenoto starpparlamentāro pasākumu pārredzamību un 
pamanāmību.

“State of Play Note” (“Paziņojums par pašreizējo stāvokli”) sniedz informācija par iesniegumiem, kas 
saņemti no dalībvalstu parlamentiem.

Publikācijā „Spotlight on Parliaments in Europe” tiek apkopota informācija par konkrētiem aktuāliem 
jautājumiem, un to ar EPPDC tīkla palīdzību nosūta dalībvalstu parlamentiem.

2021. gadā direktorāts sagatavoja piecus izdevumus:

• “Spotlight” Nr. 33 (2021. gada februāris) — Pašreizējais stāvoklis saistībā ar Covid-19 pasākumiem 
parlamentos;

• “Spotlight” Nr. 34 (2021. gada marts) — Tiesību aktu ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējums;

• “Spotlight” Nr. 35 (2021. gada jūlijs) — Politisko partiju un fondu statūti un finansēšana;

• “Spotlight” Nr. 36 (2021. gada septembris) — Plenārsēžu organizēšana;

• “Spotlight” Nr. 37 (2021. gada decembris) — Valdības pienākums sniegt pienācīgu informāciju 
par likumprojektiem.

Minētās publikācijas atrodamas direktorāta tīmekļa vietnē (https://www.europarl.europa.eu/
relnatparl/en/home/publications).

“Weekly Agenda” piektdienās pa e-pastu tiek nosūtīta visiem Eiropas Parlamenta deputātiem un 
dienestiem. 2021. gadā tika izsūtīti 41 "Weekly Agenda“ izdevums. Šī publikācija ir veltīta nākamajās 
divās nedēļās paredzētajiem starpparlamentārajiem pasākumiem, piemēram, divpusējiem 
apmeklējumiem, starpparlamentārajām konferencēm un ICM. Tiek sniegta informācija par to 
datumu, notikšanas vietu un iesaistītajiem EP dienestiem.

Direktorāts katru mēnesi sagatavo “State of Play Note” par pamatotiem atzinumiem un skaidrojumiem, 
ko iesnieguši valstu parlamenti (skatīt 5.1.3. punktu).

Tas arī uztur tīmekļa vietni, kurā sniegta informācija par tā turpmākajām darbībām un publikācijām.

mailto:https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications?subject=
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8. DIREKTORĀTS ATTIECĪBĀM AR VALSTU 
PARLAMENTIEM

Neraugoties uz lielajām cerībām, 2021. gadā normālā situācijā atgriezties neizdevās. Tāpat kā 2020. 
gads, arī šis izrādījās grūts gads, lai gan daudzējādā ziņā citu iemeslu dēļ. Direktorāts attiecībām 
ar valstu parlamentiem centās nodrošināt savu darbību nepārtrauktību, lai sniegtu kvalitatīvu 
atbalstu Eiropas Parlamenta deputātiem un tā dažādajiem partneriem, turpinātu iestāžu 
sadarbību un likumdošanas dialogu ar ES dalībvalstu parlamentiem un palīdzētu īstenot daudzus 
starpparlamentārus pasākumus.

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 pastāvīgo atbalstu ģenerālsekretāram un ģenerālsekretāra vietniekam, kā arī 
visiem dienestiem EP ģenerāldirektorātos, ar kuriem tas sadarbojas.

Direktore: Katrin Ruhrmann

Direktorātā ir divas nodaļas.

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 KPPG Eiropola jautājumos. 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

Iestāžu sadarbības nodaļa

Iestāžu sadarbības nodaļas atbildības jomas ietver daudzpusējo reglamentētu sadarbību, t. i., ES 
parlamentu priekšsēdētāju konferenci, 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 DG EXPO, prezidentūras parlamentu atbalsta programmas koordinēšanu un spēju 
veidošanas apmeklējumiem.

Nodaļas vadītāja: Anne Louise McLauchlan

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

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

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports
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I PIELIKUMS. COSAC sanāksmes — temati un galvenie referenti 2021. 
gadā

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

COSAC priekšsēdētāju sanāksme Videokonference, 
2021. gada 11. janvāris

I — Eiropas Savienības Padomes 
Portugāles prezidentūras 
prioritātes

II — Eiropas Savienības 
atveseļošana un noturība

Neformāla viedokļu apmaiņa starp Darba 
grupas attiecībām ar Apvienoto Karalisti vadītāju 
Michel Barnier un ES valstu parlamentu Eiropas 
lietu komiteju un Eiropas Parlamenta komiteju 
priekšsēdētājiem

Videokonference, 
2021. gada 25. janvāris

ES un Apvienotās Karalistes 
Tirdzniecības un sadarbības 
nolīgums

COSAC priekšsēdētāju neformāla viedokļu apmaiņa 
ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieci Věra 
Jourová

Videokonference, 
2021. gada 28. janvāris

Eiropas rīcības plāns demokrātijas 
jomā

COSAC priekšsēdētāju neformāla viedokļu apmaiņa 
ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieci  Stella 
Kyriakides

Videokonference, 
2021. gada 8. februāris

Eiropas veselības savienība

Neformāla viedokļu apmaiņa starp Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājas izpildvietnieku Valdi Dombrovski un 
COSAC priekšsēdētājiem un Eiropas Parlamentu

Videokonference, 2021. 
gada 7. aprīlis

Atveseļošanas un noturības 
mehānisms un  tirdzniecības 
politikas pārskatīšana

 COSAC LXV plenārsēde Videokonference, 
2021. gada 31. maijs — 
1. jūnijs

I —  ES Padomes Portugāles 
prezidentūras prioritātes

II — Sociāla Eiropa: kāds ir 
trīskāršās ekonomiskās, digitālās un 
klimatiskās pārkārtošanās modelis?

III — Valstu atveseļošanas un 
noturības plānu īstenošana — 
valstu parlamentu loma

IV — Konference par Eiropas 
nākotni: pašreizējā situācija

Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola, 

Eiropas Parlamenta deputāts 
Guy Verhofstadt, 

Eiropas Parlamenta AFCO 
komitejas priekšsēdētājs 
Antonio Tajani

COSAC priekšsēdētāju sanāksme Videokonference, 
2021. gada 19. jūlijs

I — Eiropas Savienības Padomes 
Slovēnijas prezidentūras prioritātes

II — Kiberdrošība ES — Kritiskās 
infrastruktūras noturības un 
kiberaizsardzības stiprināšana

Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola

Viedokļu apmaiņa starp Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājas izpildvietnieci jautājumos par 
digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrethe 
Vestager un ES valstu parlamentu  Eiropas 
lietu komiteju un Eiropas Parlamenta komiteju 
priekšsēdētājiem

Videokonference, 
2021. gada 12. oktobris

Digitālo pakalpojumu pakete 
(Digitālo pakalpojumu tiesību 
akts un Digitālo tirgu akts), 
Tirdzniecības un tehnoloģiju 
padome, ESAO globālais 
minimālais uzņēmumu nodoklis

Viedokļu apmaiņa starp Eiropas enerģētikas komisāri 
Kadri Simson un ES dalībvalstu parlamentu Eiropas 
lietu komiteju un Eiropas Parlamenta komiteju 
priekšsēdētājiem

Videokonference, 
2021. gada 8. 
novembris

Enerģētikas pārkārtošana

COSAC LXVI plenārsēde Videokonference, 
2021. gada 29. un 30. 
novembris

I — ES Padomes Slovēnijas 
prezidentūras sasniegumi

II — Ceļā uz Eiropas perspektīvu 
Rietumbalkāniem

III — Jauniešu turpmākā loma ES 
lēmumu pieņemšanas procesos un 
ārpus tās

IV — Konference par Eiropas 
nākotni

Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola

Eiropas Parlamenta deputāts 
Guy Verhofstadt

Papildu informāciju par COSAC sanāksmju darba kārtību, ko publicējušas prezidentūras, skatīt IPEX 
tīmekļa vietnē: www.ipex.eu

http://www.ipex.eu
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II PIELIKUMS. Starpparlamentārās komiteju sanāksmes un 
starpparlamentārās konferences, ko 2021. gadā Briselē organizēja 
Eiropas Parlaments

DALĪBNIEKU KOPSKAITS

Datums EP 
komiteja

Pasākums Valstu parlamenti EP

Sanāksmes veids Sanāksmes nosaukums Deputāti Parlamenti Palātas Deputāti

2021. gada 22. 
februāris

ECON

ENVI

EMPL

BUG

Eiropas parlamentārā 
nedēļa: Plenārsēde

European Semester Conference -Inter-
parliamentary Conference on Stability, Economic 
Coordination and Governance in the EU

155 26 36
12 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 22. 
februāris ECON

Eiropas 
parlamentārā nedēļa: 
Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme

Inter-parliamentary Conference on Stability, 
Economic Coordination and Governance in the 
EU

59 23 29
18 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 22. 
februāris BUDG

Eiropas 
parlamentārā nedēļa: 
Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme

Inter-parliamentary Conference on Stability, 
Economic Coordination and Governance in the 
EU

63 21 26
12 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 22. 
februāris EMPL

Eiropas 
parlamentārā nedēļa: 
Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme

Inter-parliamentary Conference on Stability, 
Economic Coordination and Governance in the 
EU

41 13 17
13 personas 
+ attālināts 
pieslēgums 

2021. gada 22. 
februāris ENVI

Eiropas 
parlamentārā nedēļa: 
Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme

Inter-parliamentary Conference on Stability, 
Economic Coordination and Governance in the 
EU

39 15 20
13 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 4. marts FEMM Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme

Starptautiskā sieviešu diena:

“Mēs esam stipras: sievietes, kas vada cīņu pret 
Covid-19”

61 23 31
17 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 14. jūnijs LIBE / DEVE Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme

Otrā augsta līmeņa konference par migrāciju un 
patvērumu Eiropā 55 27 36

48 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 22. jūnijs AFCO Starpparlamentārā 
komiteju sanāksme

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma reforma, 
Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības 38 25 34

24 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 25. un 26. 
oktobris LIBE Kopīgā parlamentārās 

uzraudzības grupa

Kopīgā parlamentārās pārraudzības grupa 
(KPPG) par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu)

73 25 30
32 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 27. 
septembris BECA Starpparlamentārā 

komiteju sanāksme
Vēža uzveikšana: valstu parlamentu viedoklis par 
Eiropas Vēža uzveikšanas plānu 39 20 25

15 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 8. 
novembris AIDA Starpparlamentārā 

komiteju sanāksme Mākslīgais intelekts un digitālā desmitgade 46 23 28
9 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 9. 
novembris AFCO Starpparlamentārā 

komiteju sanāksme
Valstu parlamentu vēlmes attiecībā uz 
konferences par Eiropas nākotni rezultātiem 56 21 17

9 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 9. 
novembris INGE Starpparlamentārā 

komiteju sanāksme

Ārvalstu iejaukšanās visos demokrātiskajos 
procesos Eiropas Savienībā, tostarp 
dezinformācija

38 14 19
17 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 18. 
novembris AGRI Starpparlamentārā 

komiteju sanāksme KLP stratēģisko plānu izstrāde katrā dalībvalstī 54 23 30
30 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 30. 
novembris FEMM Starpparlamentārā 

komiteju sanāksme Pret sievietēm vērstas vardarbības izskaušana 48 23 30
56 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

2021. gada 9. 
decembris LIBE Starpparlamentārā 

komiteju sanāksme Tiesiskums 49 21 17
14 personas 
+ attālināts 
pieslēgums 

2021. gada 10. 
decembris LIBE / DEVE Augsta līmeņa 

konference
Trešā augsta līmeņa konference par migrāciju un 
patvērumu Eiropā 57 25 28

13 personas 
+ attālināts 
pieslēgums

DALĪBNIEKU KOPSKAITS 971 352
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III PIELIKUMS. ES valstu parlamentu apmeklējumi Eiropas Parlamentā 
2021. gadā (tostarp videokonferences, kuras atbalstīja direktorāts)

 VISITS OF EU NATIONAL PARLIAMENTS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT IN 2021

Datums(-i) Valsts un palāta Vieskomiteja / Citas Ar ko apmeklētājs(-i) 
tikās EP 

Apmeklējuma 
veids / Vieta

2021. gada 5. janvāris SLOVĒNIJA  
— Nacionālā asambleja 

Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs 
Marko Pogačnik,

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola Videokonference

2021. gada 8. janvāris VĀCIJA — Bundestag Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs 
Gunther Krichbaum 

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola Videokonference

2021. gada 19. janvāris LIETUVA — Seimas Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāja 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola Videokonference

2021. gada 22. janvāris GRIEĶIJA — Parlaments Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs 
Nikitas Kaklamanis

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola Videokonference

2021. gada 1. februāris VĀCIJA — Bundestag Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs 
Guido Wolf

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola Videokonference

2021. gada 9. februāris FRANCIJA 
 — Assemblée Nationale 

Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāja 
Sabine Thillaye

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola Videokonference

2021. gada 22. februāris POLIJA — Senate,  
LIETUVA — Seimas,  
LATVIJA — Saeima,  
IGAUNIJA — Riigikogu  
un ČEHIJA — Senate

Polijas Senāta Ārlietu un ES lietu 
komitejas priekšsēdētājs Bogdan 
Klich; Lietuva, PACE priekšsēdētāja 
vietniece Laima Andrikienė; Lietuva, 
Seimas priekšsēdētāja vietniece, ES 
lietu komitejas priekšsēdētāja Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė; Latvija, Ārlietu 
komitejas priekšsēdētājs Rihards Kols; 
Enn Eesmaa (Igaunija); Pavel Fischer 
(Čehija)

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola

Videokonference

2021. gada 25. februāris SOMIJA — Parlaments Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja 
Satu Hassi

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola Videokonference

2021. gada 17. marts PORTUGĀLE — 

Assembleia da República

Budžeta un finanšu komiteja Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola Videokonference

2021. gada 22. aprīlis HORVĀTIJA — Parlaments Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs 
un locekļi

FISC apakškomitejas EP 
deputāti Videokonference

2021. gada 3. maijs LIETUVA — Seimas Seimas deputāti Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola Videokonference

2021. gada 22. jūnijs SLOVĒNIJA  
— Nacionālā asambleja

Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs 
Igor Zorčič, Slovēnijas Nacionālās 
asamblejas Eiropas lietu komitejas 
un Slovēnijas Nacionālās padomes 
Starptautisko attiecību un Eiropas 
lietu komisijas locekļi

EP deputāts un INGE 
priekšsēdētājs Raphaël 
Glucksmann Slovēnija

2021. gada 6. septembris NĪDERLANDE  
— Tweede Kamer

Parlamentu deputāti (referenti par 
PTO reformu)

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola

EP deputāti (referenti par 
PTO reformu)

Videokonference

2021. gada 23. 
septembris

IGAUNIJA — Riigikogu Igaunijas parlamenta (Riigikogu) 
priekšsēdētāja vietnieks Hanno 
Pevkur un ES lietu komitejas, Vides 
komitejas un Ekonomikas komitejas 
locekļi

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola

Igaunija

2021. gada 23. un 24. 
septembris

LIETUVA — Seimas Seimas priekšsēdētāja Viktorija 
Čmilytė-Nielsen un Eiropas lietu 
komitejas, Ārlietu komitejas, Valsts 
drošības un aizsardzības komitejas 
un Lietuvas parlamenta Cilvēktiesību 
komitejas (Seimas) priekšsēdētāji un 
locekļi

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola

Lietuva

2021. gada 28. oktobris POLIJA — Senate Polijas Senāta Ārlietu un ES lietu 
komiteja 

Priekšsēdētāja pirmā 
vietniece Roberta Metsola Polija
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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 2021. GADĀ 

Dalībvalsts Parlaments/palāta Pamatoti atzinumi Skaidrojumi

Austrija Nationalrat 0 1

Austrija Bundesrat 0 1

Beļģija Chambre des Représentants 0 0

Beļģija Sénat 0 0

Bulgārija Narodno Sabranie 0 1

Horvātija Hrvatski Sabor 0 0

Kipra Vouli ton Antiprosópon 0 0

Čehijas Republika Poslanecká sněmovna 0 8

Čehijas Republika Senát 4 23

Dānija Folketinget 0 2

Igaunija Riigikogu 0 0

Somija Eduskunta 0 0

Francija Assemblée Nationale 0 0

Francija Sénat 4 4

Vācija Bundestag 0 0

Vācija Bundesrat 0 10

Grieķija Vouli ton Ellinon 0 6

Ungārija Országgyűlés 0 0

Īrija Seanad Éireann 6 0

Īrija Houses of the Oireachtas 0 1

Itālija Camera dei deputati 5 12

Itālija Senato 0 10

Lietuva Seimas 0 0

Luksemburga Chambre des Députés 0 0

Latvija Saeima 0 0

Malta Kamra tad-Deputati 1 0

Nīderlande Tweede Kamer 0 1

Nīderlande Eerste Kamer 0 5

Polija Sejm 0 0

Polija Senat 0 10

Portugāle Assembleia da República 0 38

Rumānija Camera Deputaților 0 0

Rumānija Senat 0 16

Spānija Congreso/Senado 0 53

Zviedrija Riksdag 3 0

Slovēnija Državni Zbor 0 0

Slovēnija Državni Svet 0 0

Slovākija Národná rada 1 0

KOPĀ 24 202
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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.

2021. GADĀ NO VALSTU PARLAMENTIEM SAŅEMTIE SKAIDROJUMI

Dalībvalsts Parlaments/palāta Contributions

Austrija Nationalrat 0

Austrija Bundesrat 1

Beļģija Chambre des Représentants 0

Beļģija Sénat 2

Bulgārija Narodno Sabranie 0

Horvātija Hrvatski Sabor 0

Kipra Vouli ton Antiprosópon 0

Čehijas Republika Poslanecká sněmovna 13

Čehijas Republika Senát 27

Dānija Folketinget 0

Igaunija Riigikogu 0

Somija Eduskunta 1

Francija Assemblée Nationale 7

Francija Sénat 11

Vācija Bundestag 1

Vācija Bundesrat 10

Grieķija Vouli ton Ellinon 0

Ungārija Országgyűlés 0

Īrija Houses of the Oireachtas 1

Itālija Camera dei deputati 11

Itālija Senato 0

Lietuva Seimas 1

Luksemburga Chambre des Députés 0

Latvija Saeima 0

Malta Kamra tad-Deputati 0

Nīderlande Tweede Kamer 5

Nīderlande Eerste Kamer 10

Polija Sejm 0

Polija Senat 2

Portugāle Assembleia da República 16

Rumānija Camera Deputaților 24

Rumānija Senat 16

Spānija Congreso/Senado 60

Zviedrija Riksdag 1

Slovēnija Državni Zbor 0

Slovēnija Državni Svet 0

Slovākija Národná rada 2

KOPĀ 222
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VI PIELIKUMS. Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas 
centrs (EPPDC)

A. Jautājumi, par kuriem 2021. gadā Eiropas Parlamenta politiskās 
struktūras un administratīvie dienesti apspriedās EPPDC tīklā, iesniedzot 
salīdzināšanas pieprasījumus:

1. Dzimumu līdztiesība parlamentārajā diplomātijā
2. Jaunākā informācija par pieprasījumu Nr. 4548: Sadarbības dokuments tabulas “Situācija 

saistībā ar Covid-19 pasākumiem parlamentos” atjaunināšanai
3. ES dalībvalstu parlamentu ēku pieejamība
4. Eiropas politisko partiju un fondu statuss un finansēšana
5. Valstu procedūras Eiropas Revīzijas palātas (ERP) locekļu nominācijai
6. Pārskats par dzimumu līdztiesību
7. Plenārsesiju organizēšana
8. Piešķirtie ieņēmumi, aizņēmumi un aizdevumi
9. Stimuli, lai palielinātu dalību plenārsēžu debatēs

10. Kiberdrošība parlamentā
11. IPU Parline un EPPDC tīkli
12. Loģistikas pakalpojumu modernizācija parlamentos
13. Stresa testu politika, lai veicinātu to robustumu un noturību
14. Jaunākā informācijas par pieprasījumu Nr. 4855: ES digitālā Covid sertifikāta izmantošana 

parlamentārajās procedūrās

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

1. Parlamenta sekretāri [Whips]
2. Eiropas Parlamenta pieredze vairākos jautājumos, kas saistīti ar EP deputātu darbu
3. Tiesiskais regulējums attiecībā uz medību suņiem
4. Jaunākā informācijas par pieprasījumu Nr. 4855: “ES digitālā Covid sertifikāta izmantošana 

parlamentārajās procedūrās”
5. Stresa testu politika, lai veicinātu to robustumu un noturību
6. Grozījumu nepieņemamība ārpus likumprojekta darbības jomas (likumprojekta papildinājumi)
7. Uzņēmumu uzticamības pārbaude un pārskatatbildība 
8. Apmeklētāju centri
9. Tiesībaizsardzības amatpersonas un citu personu likumīga rīkojuma vai pieprasījuma 

neievērošana
10. Olimpisko čempionu uzņemšana universitātēs bez eksāmenu kārtošanas
11. Subtitrēšana komiteju un komisiju sanāksmēs (personām ar dzirdes traucējumiem)
12. Tehniskie šķēršļi iekļūšanai Parlamenta ēkās
13. Tiesību aktu izstrādes un likumdošanas procesa noteikumi
14. Bibliotēku filiāļu atkalatvēršana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana uz vietas Covid-19 laikā 
15. Jaunākā informācija par pieprasījumu Nr. 2413: “Parlamenta priekšsēdētāja kabinets”
16. Priekšsēdētāja/Pārstāvju palātas priekšsēdētāja loma
17. Parlamenta darbinieki un jaukta vai hibrīda darba politika
18. ES digitālā Covid sertifikāta izmantošana parlamentārajās procedūrās
19. Jauna parlamentārā sesija un spēkā esošie pasākumi
20. IPU Parline un EPPDC tīkli
21. Kaņepju lietošana pārtikā
22. Parlamentārie arhīvi — jaunākā informācija par pieprasījumu Nr. 902 
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23. Medicīniska nolaidība
24. Nepieciešamais balsu vairākums, ievēlot ierēdņus Parlamentā
25. Deputātu ģimenēm draudzīgs parlaments
26. Ārvalsts vadītāja/valdības vadītāja uzruna parlamentā
27. Antigēna testēšana parlamentā saistībā ar Covid-19
28. Standarti maziem lauksaimniecības tirgiem
29. Parlamenta pilnvaru īstenošanas nosacījumi un ierobežojumi
30. Izmeklēšana par iebiedēšanu, uzmākšanos un seksuālu pārkāpumu: “Kopu ziņošana”
31. Izglītības kods
32. Parlamenta dokumentu digitalizācija — vairāk jautājumu
33. Jauna likumdošanas politika attiecībā uz administratīviem pārkāpumiem
34. Nemateriāli līdzekļi kultūras mecenātisma veicināšanai
35. Sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi un plašsaziņas līdzekļu padomes
36. Likumdošanas process
37. Atteikšanās no sankcijām/sodu atcelšanas, ja bērns/nepilngadīga persona atsakās veidot 

personiskas attiecības ar kādu no vecākiem
38. Deputātu pienākums saņemt algu vai atlīdzību
39. Parlamentāru pētījumu, parlamentārisma un likumdošanas veidošanas struktūras
40. IKT stratēģija
41. Covid-19 pandēmijas laikā noteiktie pārvietošanās ierobežojumi
42. Digitalizācija un virtuālais parlamentārais darbs
43. Sporta objektu būvniecība
44. Seksuālas uzmākšanās aizliegums
45. Attālinātas komiteju sanāksmes
46. Atbalsts parlamenta deputātiem un parlamenta ierēdņiem, kas cietuši no aizskarošas 

izturēšanās sociālajos plašsaziņas līdzekļos
47. Lauksaimniecības zemes iegāde
48. Reliģiskas brīvdienas un saprātīgi pielāgojumi reliģijai
49. Kasācijas sūdzības iesniegšana (process pēdējās instances tiesā)
50. Labjutības budžeta plānošana
51. Anketa saistībā ar tīmekļsemināru “Kā stiprināt parlamentāro kontroli pār budžeta procesiem: 

attiecības starp parlamentiem, fiskālajām padomēm un revīzijas iestādēm”
52. Steidzams pieprasījums: “Parlamenta loma republikas prezidenta (valsts vadītāja) atcelšanā/

atbrīvošanā no amata”
53. Digitālās mācību grāmatas
54. Protokola funkcija un politika Parlamentā
55. Kā samazināt vardarbību un iebiedēšanu bērnu vidū
56. Valsts finansējums sporta organizācijām
57. Daži Parlamenta darbības aspekti laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. martam
58. Pārskats par dzimumu līdztiesību
59. Sejas masku obligāta un kondicionāla valkāšana sākumskolā (pirmsskola un pamatskola)
60. Steidzami: priekšsēdētāja vietnieku tiesības un pienākumi valstu parlamentos
61. Parlamenta prakse attiecībā uz ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem
62. Parlamenta enerģētikas politika
63. Deputātu palīgu veiktais darbs un tā rūpīga pārbaude
64. Anketa saistībā ar tīmekļsemināru “Tiešsaistes sakari un parlamentārās saziņas pielāgošana 

pandēmijas laikā”
65. Iestāžu saziņa
66. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība sievietēm ar invaliditāti
67. Sociālo plašsaziņas līdzekļu stratēģija Parlamentā
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68. Ar Parlamenta deputātu pilnvarām saistīto izdevumu uzņemšanās un kontrole (Prise en charge 
et contrôle des frais liés au mandat des parlementaires)

69. Parlamenta loma regulatīvās ietekmes novērtējumu izstrādē
70. Plenārsēžu pielāgošana un iekārtošana, rūpējoties par parlamentāriešiem ar invaliditāti 
71. Barošana ar krūti un bērnu pārtikas aprite
72. Alimentu piespriešana
73. Parlamenta datu informācijas panelis
74. Elektroniskā arhivēšana
75. Mobilo elektronisko ierīču izmantošana plenārsēdēs un Parlamenta struktūrās
76. Ganību regulējums
77. Videokonferenču un mākoņdatošanas pakalpojumu tehnoloģija
78. Cilvēkresursu attīstības plāns
79. Apakškomitejas izveide Parlamenta pastāvīgajā komitejā
80. Jaunākā informācija par pieprasījumu Nr. 4548: sadarbības dokuments tabulas “Situācija saistībā 

ar Covid-19 pasākumiem parlamentos” atjaunināšanai 
81. Aizklāta balsošana ārpus parlamenta
82. Vakcinācijas pret Covid-19 plāns
83. Brīvības atņemšanas iestāžu noteikumi un ieslodzīto veselības jautājumi
84. Parlamentā uzklausīto ekspertu interešu deklarācija 
85. Ziemassvētku eglītes Parlamentā
86. Papildu jautājumi saistībā ar pieprasījumu par Parlamenta bibliotēkas, arhīvu u. c. ģeogrāfisko 

atrašanās vietu. Kāda ir atrašanās vietas nozīme lietotājiem, pakalpojumiem un darbplūsmai?
87. Renegātisma procedūra
88. Operacionālās nodaļas parlamentos
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C. EPPDC semināri un noteikumos paredzētās sanāksmes 2021. gadā

SEMINĀRI

Tēmas Vieta Datums

Tīmekļseminārs  “Kādas procesuālās izmaiņas, kas 
ieviestas Covid-19 dēļ, tiks saglabātas jūsu parlamentā, 
kad pandēmija būs beigusies?” (Interešu joma: 
Parlamentārā prakse un procedūras)

Londona / tiešsaistē 2021. gada 16. decembris

Tīmekļseminārs  “Demokrātija bez saīsnēm — viedokļu 
apmaiņa ar politisko filozofi Cristina Lafont” (Interešu joma: 
parlamentārā prakse un procedūras)

Vīne / tiešsaistē 2021. gada 2. novembris

Tīmekļseminārs “Kā stiprināt parlamentāro kontroli 
pār budžeta procesiem”  (Interešu joma: ekonomikas un 
budžeta jautājumi) 

Podgorica / tiešsaistē 2021. gada 8. jūlijs

Tīmekļseminārs — “Parlamenti un Vispārīgā datu 
aizsardzības regula” (Interešu joma — parlamentārā prakse 
un procedūra)

Vīne / tiešsaistē 2021. gada 14. jūnijs

Tīmekļseminārs “IKT —  Parlamenti digitālajā tīklā 2021. 
gadā — tiešsaistes sakari un parlamentārās komunikācijas 
pielāgošana pandēmijas laikā”  (Interešu joma: IKT 
parlamentos)

Helsinki / tiešsaistē 2021. gada 3. jūnijs

Tīmekļseminārs — “Cerību un pārejas gads” (Interešu 
joma: parlamentārās bibliotēkas, pētniecība un arhīvi)

Brisele / tiešsaistē 2021. gada 1.–3. jūnijs

Tīmekļseminārs "Parlamentu iesaiste atveseļošanas un 
noturības plānu izstrādē” (Interešu joma: ekonomikas un 
budžeta jautājumi)

Roma / tiešsaistē 2021. gada 23. aprīlis

Tīmekļseminārs “IKT —  elektroniskie paraksti un zīmogi” 
(Interešu joma: IKT parlamentos)

Brisele / tiešsaistē 2021. gada 15. marts

Tīmekļa seminārs  "Parlamentārā privilēģija un Vispārīgā 
datu aizsardzības regula"  (Interešu joma: parlamentārā 
prakse un procedūras)

Vīne / tiešsaistē 2021. gada 18. janvāris

NOTEIKUMOS PAREDZĒTĀS SANĀKSMES

Tēmas Vieta Datums

Ikgadējā korespondentu konference Londona / tiešsaistē 2021. gada 18. novembris

Izpildu komitejas sanāksme Brisele / tiešsaistē 2021. gada 23. septembris

Izpildu komitejas sanāksme Brisele / tiešsaistē 2021. gada 1. jūlijs

Izpildu komitejas sanāksme Brisele / tiešsaistē 2021. gada 18. marts
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Terminu un akronīmu glosārijs

AFCO: Konstitucionālo jautājumu komiteja, Eiropas Parlaments.

AFET: Ārlietu komiteja, Eiropas Parlaments.

AIDA: Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā, Eiropas Parlaments.

BECA: Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu, 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.

DEVE: Attīstības komiteja, Eiropas Parlaments.

DG EXPO: Savienības ārpolitikas ģenerāldirektorāts, Eiropas Parlamenta sekretariāts.

DG IPOL: Savienības iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, Eiropas Parlamenta sekretariāts.

DG ITEC: Inovācijas un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorāts, Eiropas Parlamenta sekretariāts.

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.

EPN: 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. 

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.

FEMM: Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja, Eiropas Parlaments.

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.

INGE: Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas 
Savienībā, tostarp dezinformāciju, Eiropas Parlaments.

KĀDP/KDAP IPC: Starpparlamentu konference par kopējo ārpolitiku un drošības politiku un kopējo 
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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.

NPD: 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.

KPPG: Kopīgā parlamentārās uzraudzības grupa Eiropola jautājumos. Tā ir starpparlamentāra 
uzraudzības grupa, kas nodrošina pilnīgu Eiropola pārskatatbildību un pārredzamību. KPPG 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.

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.

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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Avots: Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem sadarbībā ar ES dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem Briselē
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