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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju – 

rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka ES ir izveidota kā savienība, kuras pamatā ir tiesiskums un cilvēktiesību 

ievērošana (LES 2. pants); uzsver, ka rūpīga dalībvalstu un ES iestāžu rīcības un 

bezdarbības uzraudzība ir ārkārtīgi svarīga; 

2. vērš uzmanību uz to, ka efektīva ES tiesību piemērošana ir būtiska, lai vairotu 

iedzīvotāju uzticību ES politikas nostādnēs un iestādēs; atgādina, ka LESD 197. pantā 

šajā sakarībā ir noteikts, ka “Savienības tiesību aktu efektīvu īstenošanu dalībvalstīs, kas 

nepieciešams Savienības pareizas darbības nodrošināšanai, uzskata par vispārsvarīgu 

jautājumu”; uzskata, ka Savienības pilsoņi justos pārliecināti par Savienības tiesībām, ja 

dalībvalstīs tos īstenotu efektīvi; 

3. atzīst, ka ES tiesību aktu pareiza īstenošana un piemērošana visupirms ir dalībvalstu 

kompetence; tomēr norāda, ka tas neatbrīvo ES iestādes no to pienākuma ievērot ES 

primāros tiesību aktus, jo īpaši, tām izstrādājot un pieņemot ES sekundāros tiesību 

aktus; 

4. atzinīgi vērtē šo pirmo ziņojumu par ES tiesību piemērošanas uzraudzību pēc tam, kad 

2015. gadā spēkā stājās labāka regulējuma programma; atgādina, ka labāka 

likumdošanas procesa principi ietver sevī arī prasību pierādīt nepieciešamību pēc 

likumdošanas ES līmenī un to izdarīt tā, lai stingri ievērotu likumdošanas mērķus un 

nodrošinātu, ka tiesību akti tiek pareizi īstenoti pienācīgajā līmenī; tādēļ uzsver, ka 

saskaņā ar LES 5. pantu ir svarīgi ievērot kompetences piešķiršanas principu, 

subsidiaritātes principu un proporcionalitātes principu, kā arī juridiskās noteiktības un 

vienlīdzības likuma priekšā principu, lai labāk pārraudzītu ES tiesību piemērošanu; 

5. pauž nožēlu par to, ka savlaicīga un pareiza ES tiesību aktu piemērošana dalībvalstīs 

joprojām rada nopietnas bažas, ko apliecina pārkāpuma procedūru lielais skaits; pauž 

nožēlu par to negatīvo tendenču lielo skaitu, kas bija darīts zināms jaunākajā ziņojumā, 

it īpaši par to ierosināto pārkāpumu procedūru skaita lielo pieaugumu, kas pagājušajā 

gadā sasniedza 67,5 % un ir uzskatāms par augstāko rādītāju piecu gadu laikposmā, kā 

arī par saņemto sūdzību skaita pieaugumu un atrisināto lietu īpatsvara samazinājumu; 

konstatē, ka saskaņā ar 2016. gada beigās vēl nepabeigto pārkāpumu lietu analīzi, četras 

jomas, kurās pret dalībvalstīm bija ierosināts vislielākais transponēšanas pārkāpuma 

procedūru skaits, bija iekšējais tirgus, vide, finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un 

kapitāla tirgu savienība, un mobilitāte un transports;  

6. konstatē — tāpēc, ka Komisija apņēmās ES tiesību īstenošanā rīkoties stratēģiskāk, 

nesen pārkāpumu lietas tika izbeigtas politisku apsvērumu dēļ; tādēļ aicina Komisiju, 

izstrādājot turpmākos uzraudzības ziņojumus, paskaidrot šādu lēmumu pieņemšanas 

iemeslus; 

7. atzinīgi vērtē to, ka ir samazinājies jaunu EU Pilot lietu kopējais skaits, kas ir zemākais 

kopš 2011. gada; konstatē Komisijas mērķi atbilstoši tā paziņojumam “ES tiesības: 
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labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu”1, izmantot EU Pilot mehānismu tikai tad, 

kad ar to, īstenojot pārkāpumu novēršanas procesu, var nodrošināt reālu pievienoto 

vērtību; tomēr atgādina, ka EU Pilot ir uz sadarbību balstīts funkcionāls rīks, kuram nav 

nekāda juridiskā statusa un kura ietvaros Komisijai ir rīcības brīvība, kas neatbilst 

īsteniem pārredzamības un pārskatatbildības standartiem; uzskata, ka šos trūkumus 

varētu novērst, pieņemot regulu, ar kuru būtu precizētas individuālo sūdzību iesniedzēju 

un Komisijas juridiskās tiesības un pienākumi; 

8. pozitīvi vērtē to, ka ziņojumā ir atzīta Parlamenta loma, jo tas, uzdodot parlamentāros 

jautājumus un iesniedzot lūgumrakstus, vērš Komisijas uzmanību uz trūkumiem, kas ir 

konstatējami ES tiesību piemērošanā dalībvalstīs; norāda, ka ciešāka attiecīgo valdību 

uzraudzība no dalībvalstu parlamentu puses, ja šīs valdības ir iesaistītas likumdošanas 

procesā, veicinās efektīvāku ES tiesību aktu piemērošanu, kā to paredz Līgumi; 

9. uzsver, ka papildus efektivitātei ļoti svarīgi ir tas, lai ES iestādes, izstrādājot un 

piemērojot ES tiesības, nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību, kas nozīmē to, ka 

ES tiesību aktiem ir jābūt precīziem, saprotamiem, konsekventiem, precīziem un tūlītēji 

pieejamiem iedzīvotājiem, vienlaikus ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, 

kurā ir uzstājīgi pausta prasība pēc ES tiesību normu paredzamības un 

prognozējamības2; 

10. uzsver, ka ES iedzīvotājiem pašsaprotami ir jābūt pirmajiem, kurus informē, pie kam 

informē precīzā, efektīvi pieejamā, pārredzamā un savlaicīgā veidā par to, vaid 

dalībvalstu tiesību akti ir pieņemti, transponējot ES tiesības, un, ja, jā, kuras, un kuras 

dalībvalstu iestādes atbild par to, ka šīs tiesības ir pareizi īstenotas; atzīst būtisko lomu, 

kāda ir sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, uzraugot un 

pastiprinot ES tiesību efektīvu aizsardzību; 

11. atkārtoti norāda uz normu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu, ar kuru 

dalībvalstis aicinātas, ja tās, transponējot ES direktīvas savos tiesību aktos, izvēlas 

pievienot elementus, kas nekādā veidā nav saistīti ar minētajiem Savienības tiesību 

aktiem, lai šie papildinājumi tiktu padarīti identificējami vai nu transponēšanas aktā, vai 

saistītajā dokumentā; 

12. pauž bažas, ka, ņemot vērā daudzu direktīvu nesaskanīgos tulkojumus ES oficiālajās 

valodās, pastāv iespēja, ka dažādās valodu versijas rada attiecīgo dokumentu atšķirīgu 

interpretāciju un to transponēšanas dalībvalstīs atšķirības; tādēļ pauž nožēlu, ka šāda 

direktīvu atšķirīga transponēšana un interpretācija var netikt atklāta regulāri, bet tikai 

tad, kad to noskaidro Eiropas Savienības Tiesas spriedumos; 

13. atgādina, ka dalībvalstu parlamentiem ir būtiska nozīme ES tiesību aktu projektu 

pirmspieņemšanas pārbaudē un ES tiesību aktu pareizas īstenošanas dalībvalstīs 

pēcpieņemšanas pārbaudē; aicina dalībvalstu parlamentus šo funkciju arī turpmāk 

īstenot proaktīvi; 

14. aicina Komisiju efektīvi uzraudzīt, kā dalībvalstu tiesas īsteno tiesības Eiropas 

                                                 
1 C(2016)8600, OV C 18, 19.1.2017., 10. lpp.  
2 Tiesas 2009. gada 10. septembra spriedums lietā Nr. C-201/08 Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt 

Darmstadt, ECLI:EU:C:2009:539, 46. punkts. 
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Savienības Tiesai prasīt prelimināro nolēmumu, kā tas ir noteikts LESD 267. pantā; 

tādēļ aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot reģistru, kurā būtu ievadīti visi 

dalībvalstu spriedumi, kuros ir interpretētas ES tiesības gadījumos, kad Eiropas 

Savienības Tiesas preliminārais nolēmums prasīts nav; 

15. uzsver pārredzamības principu, kas ir nostiprināts ES Līgumos, kā arī ES pilsoņu 

tiesības uz tiesiskumu un labu pārvaldību, kā tas ir noteikts ES Pamattiesību hartas 41. 

un 47. pantā; norāda, ka saskaņā ar šīm tiesībām un principiem iedzīvotājiem ir 

nepieciešama atbilstoša un vienkārša pieeja to tiesību aktu projektiem, kuri uz viņiem 

attiecas; atgādina, ka šīm tiesībām un principiem arī vajadzētu būt ārkārtīgi svarīgiem 

no dalībvalstu viedokļa, ierosinot tiesību aktu projektus, ar kuriem īsteno ES tiesības; 

16. prasa, lai likumdošanas procesā iesaistītās visas ES iestādes apņemtos uzlabot 

likumdošanas dokumentu izstrādes kvalitāti, saskaņā ar apņemšanos, kas ir izdarīta 

labāka likumdošanas procesa programmā; atgādina, ka 1998. gada Iestāžu nolīgums par 

kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz Kopienas tiesību aktu izstrādes kvalitāti būtu 

atbilstoši jāpielāgo, lai sasniegtu minēto mērķi; 

17. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos aktīvi palīdzēt dalībvalstīm transponēt un īstenot 

tiesību aktus, sagatavojot īstenošanas plānus dažām direktīvām un regulām; atbalsta 

Komisijas iniciatīvu nodrošināt labākas konsultācijas un palīdzību dalībvalstīm, 

izmantojot konkrētus instrumentus, ar kuriem panāk labākus ES tiesību īstenošanas 

rādītājus; mudina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm, kuras varētu saskarties ar a priori 

īstenošanas un transponēšanas izaicinājumiem, un tos attiecīgi novērst, uzlabojot 

publisko iestāžu institucionālo tehnisko kapacitāti; 

18. uzsver sociālo partneru, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un citu ieinteresēto 

personu svarīgo lomu gan tiesību aktu sagatavošanā, gan uzraugot nepilnības ES tiesību 

transponēšanā un piemērošanā dalībvalstīs un ziņojot par tām; iesaka dalībvalstu 

iestādēm un Eiropas iestādēm šo lomu atbalstīt; 

19. atgādina, ka Parlamentam ir jāvar uzraudzīt arī to, kā Komisija nodrošina regulu izpildi, 

tāpat, kā tas to dara attiecībā uz direktīvām; tādēļ mudina ES iestādes sadarboties 

efektīvāk un lietderīgāk, ievērojot LES 13. panta 2. punktu;  atkārtoti prasa Komisijai 

nodrošināt, lai dati par regulu īstenošanu tiktu precīzi sniegti tās turpmākajos gada 

ziņojumos par ES tiesību piemērošanas uzraudzību; atgādina dalībvalstīm par 

pienākumu Komisijai iesniegt dalībvalstu tiesību aktus, ar kuriem tiek transponētas un 

īstenotas regulas, ievērojot lojālas sadarbības principu, kas ir nostiprināts LES 4. panta 

3. punktā;  

20. atkārtoti prasa attiecīgā ģenerāldirektorāta (DG IPOL, DG EXPO un DG EPRS) 

ietvaros izveidot autonomu sistēmu, ar kuru ex-post veic to galveno ES tiesības aktu 

ietekmes novērtējumu, kurus Parlaments ir pieņēmis saskaņā ar koplēmuma procedūru 

un parasto likumdošanas procedūru; 

21. atgādina, ka visām ES iestādēm — arī tad, kad tās darbojas starptautisko aizdevēju 

grupu sastāvā, — ir jāievēro Līgumi un ES Pamattiesību harta; 

22. aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst tās kontrolei pār to, kā tiek īstenoti ES tiesību 

akti, ar kuriem paredz noteikumus par tādas korupcijas prakses apkarošanu, kas tieši 
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iespaido iekšējā tirgus darbību, un veikt atbilstošus pasākumus, ar kuriem šādas 

parādības novērš. 



 

AD\1149079LV.docx 7/8 PE618.186v02-00 

 LV 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ 

Pieņemšanas datums 21.3.2018    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

23 

1 

0 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio 

Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta 

Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut 

Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, 

Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Max Andersson, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme 

Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland 

 



 

PE618.186v02-00 8/8 AD\1149079LV.docx 

LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC 
SARAKSTA 

23 + 

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic 

ECR Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

PPE Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain 

Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin 

S&D Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva 

Pereira, Claudia Țapardel 

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand 

 

1 - 

ENF Gerolf Annemans 

 

0 0 

  

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 


