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IEROSINĀJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi pastiprināt ES iestāžu leģitimitāti, pārskatatbildību un 

efektivitāti un paaugstināt ES iedzīvotāju uzticēšanās līmeni, un uzskata, ka ES labas 

pārvaldības noteikumi ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu šo mērķi — reaģētu uz iedzīvotāju 

paustajām raizēm, nodrošinot viņiem ātras, precīzas un uzskatāmas atbildes; 

2. uzsver, ka, kaut arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā ir noteiktas tiesības 

uz labu pārvaldību, saskaņā ar kuru katrai personai ir tiesības uz savas lietas objektīvu un 

godīgu izskatīšanu saprātīgā termiņā Savienības iestādēs, struktūrās un aģentūrās, tostarp 

arī katras personas tiesības tikt uzklausītai pirms individuāla pasākuma veikšanas, tiesības 

iepazīties ar lietu, vienlaikus ievērojot konfidencialitātes un profesionālā noslēpuma un 

komercnoslēpuma likumīgas aizsardzības apsvērumus un pārvaldes pienākumu pamatot 

savus lēmumus, saskanīgu un visaptverošu administratīvo tiesību kodificēto noteikumu 

kopuma trūkums apgrūtina iedzīvotāju spēju saprast savas no ES tiesībām izrietošās 

administratīvās tiesības, tādējādi liedzot viņiem iespēju viegli piekļūt šīm tiesībām un tās 

pilnībā izmantot;  uzskata, ka pārredzamība ir nepieciešama, lai uzlabotu iedzīvotāju 

sapratni par ES lēmumu pieņemšanu un palielinātu uzticību ES iestādēm; 

3. uzskata, ka Eiropas administratīvā procesa tiesības, ko piemērotu ES iestādēm, 

struktūrām, birojiem un aģentūrām to attiecībās ar sabiedrību, veicinātu augsta līmeņa 

pārredzamību un pārskatatbildību, palielinātu pilsoņu uzticēšanos atvērtai, efektīvai un 

neatkarīgai ES pārvaldei attiecībā uz viņu tiesībām un pastiprinātu viņu procesuālās 

tiesības saskarē ar ES iestādēm; 

4. šajā sakarībā atgādina, ka 2013. gada 15. janvāra rezolūcijā, ko pieņēma ar pārliecinošu 

balsu vairākumu, Parlaments prasīja pieņemt ES regulu par Eiropas administratīvā 

procesu; pauž nožēlu, ka Komisija šajā sakarībā nav darījusi neko; prasa Komisijai vēlreiz 

iesniegt priekšlikumu, kurš saturētu precīzu un saistošu ES administratīvo noteikumu 

kopumu, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 298. pantu, 

kurā ir noteikta prasība pēc atvērtības, efektivitātes un neatkarības, kā arī, pamatojoties uz 

ES tiesību vispārējiem principiem, kas ir izkristalizēti Eiropas Savienības Tiesas (EST) 

judikatūrā; atgādina, ka saskaņā ar LES 10. panta 3. punktu un 11. panta 2. punktu un 

LESD 15. pantu pārredzamība ir Eiropas Savienības demokrātijas pamatvērtība; 

5. uzskata, ka Parlamentam un Padomei būtu jāievēro plašākas pārredzamības saistības, jo 

īpaši attiecībā uz trialogiem un samierināšanās procedūrām; atgādina par vajadzību 

uzlabot likumdošanas sarunu pārredzamību un uzsver to, cik svarīgi ir pēc katra trialoga 

publicēt sarunu rezultātus un Parlamenta sarunu grupas pilnvarojumu noteikt plenārsēdēs, 

lai uzlabotu pārredzamību attiecībā uz pirmā lasījuma nolīgumiem, par kuriem parasti 

vienojas, īstenojot trialogu; 

6. uzskata, ka tiesiskumu veicinošas proaktīvas pārredzamības kultūras priekšnosacījums ir 

skaidri un efektīvi mehānismi, ar kuriem pārvalda un novērš interešu konfliktus ES 

iestādēs un padomdevējās struktūrās; šajā sakarībā pauž nožēlu, ka nav spēkā kopīgs 

rīcības kodekss attiecībā uz Eiropadomi, kā rezultātā ir grūti novērtēt, vai ir garantēta 
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integritāte un tiek noteikti sodi par iespējamu neatbilstīgu rīcību, un aicina Eiropadomi 

ieviest visaptverošus integritātes noteikumus, kas būtu  jāievēro tās priekšsēdētājam un 

viņa/viņas birojam; mudina Padomi pārskatīt tās piekļuves dokumentiem politiku un 

saskaņot to ar attiecīgajām Pamattiesību hartas normām; 

7. atgādina, cik svarīga ir piekļuve dokumentiem, un tāpēc prasa veikt vērienīgu Regulas 

(EK) Nr. 1049/2001 pārstrādi, un pauž nožēlu par to, ka patlaban pārskatīšanas process 

Padomē ir nonācis strupceļā; pieņem zināšanai ES Tiesas judikatūru, jo īpaši lietas C-

39/05 P un C-52/05 P, kurās Tiesa ir izstrādājusi likumdošanas un administratīvā procesa 

dokumentu atšķirības kritērijus attiecībā uz gadījumiem, kad tiek vērtēti nosacījumi, 

saskaņā ar kuriem tiek publiskoti ar likumdošanas procesu saistīti dokumenti; atgādina, 

ka, ļaujot iepazīties ar dokumentiem, ir jāievēro noteikumi par datu aizsardzību; 

8. uzsver, ka, cenšoties panākt lielāku ES iestāžu pārredzamību, ir jāveic arī Eiropas 

Parlamenta rīcības kodeksa pārskatīšana; uzskata, ka vienam no kodeksa pārskatīšanas 

aspektiem pavisam noteikti ir jābūt to blakus darbību aizliegumam, kas acīmredzami ir 

uzskatāmas par Eiropas Parlamenta deputātu atrašanos interešu konfliktā; turklāt piezīmē, 

ka  nolūkā novērst interešu konfliktu kategoriski ir jāaizliedz atlīdzība, kādu interešu 

grupu pārstāvji maksā Eiropas Parlamenta deputātus apkalpojošajiem darbiniekiem; 

9. pauž nožēlu par to, ka netiek pārbaudīta valstu pārstāvju Eiropas Savienības Padomē un 

tās prezidentūrā integritāte un/vai finanšu intereses, un mudina Padomi ieviest īpašu ētikas 

kodeksu, tostarp sankcijas, ar kā palīdzību tiktu novērsti valstu pārstāvjiem raksturīgi 

riski; 

10. papildus tam aicina Padomi pieņemt visaptverošu rīcības kodeksu, kas reglamentētu 

interešu konfliktus un paredzētu efektīvus līdzekļus sankciju piemērošanai par neatbilstīgu 

rīcību, kurā būtu vainojami divu ES padomdevēju iestāžu, proti, Reģionu komitejas un 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, locekļi un darbinieki; 

11. aicina ES aģentūras pieņemt saskanīgas politikas pamatnostādnes attiecībā uz valdes 

locekļu un direktoru, zinātniskajās komitejās strādājošo ekspertu un apelācijas padomju 

locekļu interešu konflikta novēršanu un pārvaldību un pieņemt un īstenot precīzu interešu 

konfliktu politiku, kuras pamatā būtu ceļvedis par vienotās pieejas ES decentralizētajām 

aģentūrām izpildes pasākumiem; 

12. ierosina, lai Juridiskā komiteja ne tikai pārbaudītu izvirzīto komisāru finanšu interešu 

deklarācijas no formas viedokļa, bet arī skatītu tās pēc būtības, lai novērstu jebkādus 

interešu konfliktus; atzinīgi vērtē Eiropas Ombuda aicinājumu Komisijai savas 

„virpuļdurvju efekta” lietas izskatīt bargāk, lai novērstu interešu konfliktus; konkrētāk 

prasa, lai pilnībā tiktu īstenots Civildienesta noteikumu 16. pants; atgādina, ka 2015.gada 

8. septembra rezolūcijā par Komisāru uzklausīšanas jomā izveidotām procedūrām un 

praksi — 2014. gadā gūtā pieredze1, Parlaments tās 4. punktā uzskatīja, „ka Juridiskās 

komitejas apstiprinājums par interešu konflikta neesamību, kas pamatots uz finansiālo 

interešu deklarāciju vērtējumu pēc būtības, ir būtisks nosacījums tam, lai atbildīgā 

komiteja rīkotu uzklausīšanu”. Līdz ar to jāteic, ka minētās rezolūcijas 13. punktā ir teikts, 

ka Juridiskajai komitejai būtu jāpieņem „vadlīnijas ieteikuma vai patstāvīgā ziņojuma 

formā nolūkā veicināt ar komisāru interešu deklarācijām saistīto procedūru reformēšanu”; 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0287. 
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13. ir pārliecināts, ka, ņemot vērā attiecības ar interešu grupu pārstāvjiem, ir svarīgi izveidot 

obligātās pārredzamības reģistru, kura satura veidošanā piedalītos Komisija, Padome un 

Parlaments, nolūkā sasniegt minimālo likumdošanas pārredzamības pakāpi; 

14. visbeidzot, uzskata, ka efektīva trauksmes cēlēju aizsardzība palīdzētu palielināt gan 

sabiedrības interesi par Eiropas iestādēm, gan demokrātisko pārskatatbildību tajās; aicina 

Komisiju izstrādāt trauksmes cēlēju regulējumu, lai nodrošinātu viņu anonimitāti un 

aizsargātu viņus pret jebkādām represijām; atgādina Parlamenta pieprasījumu Komisijai 

apsvērt iespēju izveidot Eiropas trauksmes cēlēju aizsardzības programmu un atzinīgi 

vērtē Eiropas Ombuda veikto izmeklēšanu par to, vai ES iestādes ievēro pienākumu 

ieviest iekšējos trauksmes cēlēju noteikumus; konstatē, ka Ombuda secinājumi par to, ka 

lielākā daļa ES iestāžu vēl joprojām nav pienācīgi ieviesušas trauksmes cēlēju 

aizsardzības noteikumus, kā tas bija prasīts pēc Civildienesta noteikumu pārveides 

2014. gadā; pieprasa, lai visas ES iestādes, kas to vēl nav izdarījušas, steidzami pieņemtu 

iekšējus noteikumus par trauksmes celšanu un savas saistības pildītu saskaņā ar vienotu 

pieeju. 
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