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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā publiskā budžeta pārredzamība un kontrole ir vispārēji demokrātiski principi, 

kurus Savienība nevar neievērot; 

B. tā kā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra ir pārstāvības demokrātijas elements; 

C. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu atbildība par 

Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu ir uzticēta tikai Eiropas 

Parlamentam; 

D. tā kā Padomes budžets ir daļa no Savienības budžeta; 

E. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. panta 2. punktu Komisijai 

pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma ir jāsniedz visa nepieciešamā informācija par 

faktiskajiem izdevumiem un finanšu kontroles sistēmu darbību; 

F. tā kā Eiropas Parlamenta 2012. gada 27. septembrī sarīkotajā darbseminārā par 

Parlamenta tiesībām apstiprināt Padomes budžeta izpildi juridiskās un akadēmiskās 

jomas eksperti bija vienisprātis attiecībā uz to, ka Parlamentam ir tiesības saņemt 

informāciju; 

G. tā kā saskaņā ar LESD 335. pantu katrai Savienības iestādei ir administratīva 

autonomija un saskaņā ar 55. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, 

Euratom) Nr. 966/20121 (Finanšu regula) katra iestāde ir atbildīga par tai piešķirtās 

budžeta iedaļas izpildi; 

H. tā kā bez vajadzīgās informācijas Parlaments nevar pieņemt pamatotu lēmumu par 

budžeta izpildes apstiprināšanu, 

1.  norāda, ka budžeta izpildes apstiprināšana katrai Savienības iestādei un struktūrai 

atsevišķi ir ilgstoša prakse, ko Parlaments ir ieviesis, lai garantētu Savienības nodokļu 

maksātājiem pārredzamību un demokrātisku pārskatatbildību; uzsver, ka tam būtu 

efektīvi jāgarantē Parlamentam tiesības un pienākumu pārbaudīt visu Savienības 

budžetu; 

2.  turklāt norāda — Komisija 2014. gada 23. janvāra vēstulē paudusi viedokli, ka visām 

iestādēm pilnībā jāpiedalās pēcpārbaudes procesā saistībā ar Parlamenta 

konstatējumiem budžeta izpildes apstiprināšanā un ka visām iestādēm būtu 

jāsadarbojas, lai nodrošinātu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras raitu norisi, 

pilnībā ievērojot attiecīgos LESD noteikumus un attiecīgos sekundāros tiesību aktus;  

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) 

Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 
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3.  uzsver, ka Komisija savā vēstulē ir arī paziņojusi, ka tā nepārraudzīs citu iestāžu 

budžeta izpildi un ka, atbildot uz citām iestādēm uzdotajiem jautājumiem, tiktu pārkāpta 

attiecīgās iestādes neatkarība pašai veikt savas budžeta iedaļas izpildi; 

4. uzsver, ka Padome kopš 2009. gada ir atteikusies sadarboties ar Parlamentu saistībā ar 

tā īstenoto budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru un nesniedz vajadzīgo 

informāciju, neatbild uz rakstiskiem jautājumiem un neierodas uz uzklausīšanām un 

debatēm par sava budžeta izpildi un ka tādēļ vairāk nekā EUR 3 miljardi publisku 

līdzekļu ir iztērēti bez pienācīgas uzraudzības;  

5.  pauž nožēlu par to, ka pēdējos gados Parlamenta un Padomes sadarbība budžeta izpildes 

apstiprināšanas jomā ir noritējusi vāji, un uzskata, ka tādējādi Savienības pilsoņiem tiek 

radīts negatīvs iespaids; 

6. uzskata, ka tas ir nopietns Līgumos noteikto pienākumu, jo īpaši iestāžu lojālas 

sadarbības principa, pārkāpums un ka ir ātri jārod risinājums, lai varētu pārbaudīt visu 

Savienības budžetu; šajā sakarībā atsaucas arī uz LESD 15. pantu, kurā ir noteikts, ka 

katrai Savienības iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai ir jānodrošina darba 

pārredzamība;  

7.  prasa Padomei nodrošināt pārredzamību un pilnīgu pārskatatbildību Savienības pilsoņu 

priekšā, piedaloties ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā tāpat kā citas 

Savienības iestādes; 

8.  aicina ņemt vērā LESD 319. panta 1. punktu un 317. panta otro daļu, kā arī Finanšu 

regulas 55., 165. un 166. pantu kā pietiekamu juridisko pamatu tam, ka Parlamentam ir 

netieši piešķirtas tiesības pieņemt lēmumu par Padomes budžeta izpildes apstiprināšanu 

papildus tā tieši piešķirtajām tiesībām apstiprināt Komisijas budžeta izpildi; 

9. prasa Padomei sākt sarunas ar Parlamentu, lai tiktu nodrošinātas tā tiesības piekļūt 

informācijai par Padomes budžeta izpildi; uzskata, ka Padomei ir pienākums sniegt 

prasīto informāciju; 

10.  atgādina Padomei par Komisijas viedokli, ko tā paudusi savā 2014. gada 23. janvāra 

vēstulē attiecībā uz to, ka tā nepārraudzīs citu iestāžu budžeta izpildi un ka, atbildot uz 

citām iestādēm uzdotajiem jautājumiem, tiktu pārkāpta attiecīgās iestādes neatkarība 

pašai veikt savas budžeta iedaļas izpildi; 

11. uzskata — lai gan situāciju varētu uzlabot, Savienības iestādēm veidojot labāku 

sadarbību Līgumu satvarā, Līgumi tomēr, iespējams, būtu jāpārskata, lai padarītu 

budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru skaidrāku tādā ziņā, ka Parlamentam tiek 

skaidri uzticēta kompetence apstiprināt visu iestāžu un struktūru budžeta izpildi, to 

darot atsevišķi par katru no šīm iestādēm un struktūrām.  

 



 

AD\1087256LV.doc 5/5 PE573.149v02-00 

 LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 23.2.2016    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

21 

2 

1 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard 

Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, 

Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva 

Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał 

Ujazdowski, Rainer Wieland 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Max Andersson, Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Viviane Reding, 

Helmut Scholz 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 
 


