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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgās komitejas – Juridisko 

komiteju un Konstitucionālo jautājumu komiteju – rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

A. tā kā Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu tiek aicināts iestādēm 

sadarboties, lai vienkāršotu spēkā esošos Savienības tiesību aktus, novērstu pārmērīgu 

regulējumu un iedzīvotājiem, pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem uzlikto 

administratīvo slogu; tā kā Parlaments uzsver, ka šo mērķu sasniegšana attiecībā uz 

starptautiskajiem tirdzniecības nolīgumiem, nedrīkstētu izraisīt vides, sabiedrības 

veselības, darba ņēmēju veselības, drošības, Starptautiskās darba organizācijas standartu 

vai patērētāju tiesību līmeņa samazināšanos; 

B. tā kā sadarbība regulējuma jomā ir izrādījusies galvenais līdzeklis, ar kuru starptautisko 

tirdzniecības nolīgumu ietvaros cenšas nodrošināt regulējuma dialogu un panākt 

saskaņu tirdzniecības partneru starpā; tā kā Komisija, īstenojot šo procesu, arī turpmāk 

ievērot principus par taisnīgiem un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem visām 

ieinteresētajām personām un nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesa maksimālu 

pārredzamību; 

C. tā kā IN par labāku likumdošanas procesu ir sācis radīt reālus uzlabojumus attiecībā uz 

dažām prioritātēm un tā kā IN 40. punktā ir noteiktas saistības sarunu gaitā uzlabot 

praktiskos aspektus sadarbībai un informācijas apmaiņai par starptautiskiem 

nolīgumiem, 

1. uzskata, ka ir svarīgi horizontāli ievērot iedibināto praksi par Parlamenta akcepta 

saņemšanu, pirms provizoriski tiek piemēroti politiski svarīgu nolīgumu tirdzniecības 

un ieguldījumu noteikumi, kā to apņēmās ievērot arī Komisijas locekle C. Malmström 

savā 2014. gada 29. septembra uzklausīšanā; aicina Padomi, Komisiju un EĀDD 

turpināt paplašināti attiecināt šādu praksi uz visiem starptautiskajiem nolīgumiem; 

2. aicina pārējās iestādes ievērot Līgumus un regulējumus, kā arī attiecīgo judikatūru, lai 

nodrošinātu, ka Parlaments: 

a. nekavējoties, pilnībā un precīzi tiek informēts visa starptautisko nolīgumu 

aprites cikla laikā proaktīvā, strukturētā un racionālā veidā, neapdraudot ES nostāju 

sarunās, un tam tiek piešķirts pietiekami daudz laika, lai tas varētu paust savus 

viedokļus visos posmos, kurus ņem vērā, cik vien tas ir iespējams;  

b. ir rūpīgi jāinformē un jāiesaista nolīgumu īstenošanas posmā, jo īpaši attiecībā 

uz lēmumiem, ko pieņēmušas struktūras, kas izveidotas ar nolīgumiem, un tam ir 

jādod iespēja pilnībā izmantot savas kā viena no likumdevējiem tiesības, ja šie 

nolīgumi ietekmē ES tiesību aktus; 

c. ir iepriekš informēts par Komisijas nostāju, ko tā pauž starptautiskajos 

forumos, piemēram, PTO, UNCTAD, ESAO, UNDP, FAO un UNHRC;  

3. konstatē, ka Parlaments ir gatavs atkal vērsties Eiropas Savienības Tiesā (EST), lai 
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nodrošinātu, ka tiek respektētas Parlamenta tiesības, ja tuvākajā nākotnē sarunās par 

Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesa 40. punktu netiktu panākts 

pārliecinošs progress; 

4. norāda, ka katrai iestādei ir jāapzinās, ka likumdevēju atbildība nebeidzas ar 

starptautisko nolīgumu noslēgšanas brīdi; uzsver vajadzību cieši uzraudzīt īstenošanu un 

patlaban veikto darbu, lai nodrošinātu to, ka tiek sasniegti nolīgumos noteiktie mērķi; 

aicina iestādes paraugprakses un sadarbības pieeju piemērot arī starptautisko nolīgumu 

īstenošanas un izvērtēšanas posmiem; 

5. atzinīgi vērtē Komisijas darba programmu par prioritāriem ar tirdzniecību saistītiem 

jautājumiem, lai gan tajā varētu sniegt vairāk informācijas par starptautiskās 

tirdzniecības sarunām; prasa nodrošināt lielāku pārredzamību likumdošanas procesā, 

piemēram, izmantojot kopēju datubāzi; 

6. norāda, ka ietekmes novērtējumi, tostarp cilvēktiesību situācijas analīze, var būt 

nozīmīgs līdzeklis sarunās par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem, palīdzot 

pusēm pildīt savas saistības cilvēktiesību jomā, un atgādina par tādu nolīgumu kā, 

piemēram, Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 

saistošo raksturu; 

7. atzinīgi vērtē sistemātiskāku pieeju ietekmes novērtējumiem, lai gan izmantotās 

metodes ne vienmēr ir optimālas; aicina Komisiju turpināt centienus, lai panāktu uz 

rezultātiem balstītu tirdzniecības politiku, ar kuru samazina administratīvo un regulatīvo 

slogu uzņēmumiem, vienlaikus ievērojot cilvēktiesību saistības un pienākumus saskaņā 

ar ANO vadošajiem principiem un Komisijas pamatnostādnēm; 

8. aicina Komisiju un Padomi attiecībā uz sarunu norāžu pieņemšanu, sarunām, nolīgumu 

parakstīšanas un noslēgšanas priekšlikumu juridiskajiem pamatiem un jo īpaši attiecībā 

uz Padomes parakstītajiem un noslēgtajiem starptautiskajiem tirdzniecības nolīgumiem 

pilnībā ievērot ES un tās dalībvalstu kompetenču dalījumu, kuru var secināt no Eiropas 

Savienības Tiesas 2017. gada 16. maija Atzinumā Nr. 2/15; 

9. atzinīgi vērtē uzlabojumus attiecībā uz to, kā tiek izmantoti deleģētie akti un īstenošanas 

akti, bet uzskata, ka ir nepieciešama turpmāka konverģence, kas atbilstu Parlamenta 

viedoklim; mudina izmantot Iestāžu deleģēto aktu reģistru un dalību ekspertu 

sanāksmēs. 
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