
PA\1213980LV.docx PE657.481v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Juridiskā komiteja

2020/2132(INI)

11.11.2020

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Juridiskā komiteja

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par Parlamenta tiesībām nākt klajā ar iniciatīvām
(2020/2132(INI))

Atzinuma sagatavotājs (*): Pascal Durand

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 57. pants



PE657.481v01-00 2/4 PA\1213980LV.docx

LV

PA_NonLeg



PA\1213980LV.docx 3/4 PE657.481v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Komisijas likumdošanas iniciatīvas tiesības, kas noteiktas Līgumos, pēdējos 
gados nav bijušas ne konstruktīvas, ne produktīvas, jo Komisijas rezultāti pēdējo desmit 
gadu laikā ir samazinājušies un Komisijas priekšsēdētāji neuzņemas savu politisko 
atbildību; tādēļ stingri iesaka Konstitucionālo jautājumu komitejai turpināt izmantot 
Līgumos piešķirtās pilnvaras un apsvērt iespēju pārskatīt Līgumu, lai piešķirtu 
Parlamentam tiešas likumdošanas iniciatīvas tiesības;

2. uzsver, ka Eiropadomei ir faktiskas iniciatīvas tiesības brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpā saskaņā ar LESD 68. pantu, kas neatspoguļo vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starp Parlamentu un Padomi; turklāt uzsver dalībvalstu agrīno ietekmi, piedaloties 
daudzās Komisijas padomdevējās struktūrās;

3. uzskata, ka Parlamentam būtu jāpiešķir lielākas tiešas likumdošanas iniciatīvas tiesības, 
jo tas tieši pārstāv Eiropas iedzīvotājus, nevis tikai valstu intereses, kuras ir jālīdzsvaro; 
tādēļ pauž nožēlu par to, ka šī iespēja ir tikusi regulāri atlikta līdz turpmākai Līguma 
pārskatīšanai;

4. pauž dziļu nožēlu par to, ka tikai viena trešdaļa Parlamenta likumdošanas un 
neleģislatīvas iniciatīvas procedūru var tikt uzskatītas par veiksmīgām un ka lielākajā 
daļā kopš 2011. gada pieņemto likumdošanas iniciatīvas (INL) ziņojumu Komisija 
nesniedza pozitīvu atbildi1; pauž nožēlu arī par to, ka līdz šim nav pastāvīgi ievērots trīs 
mēnešu termiņš, līdz kuram Komisijai ir jāreaģē uz Parlamenta rezolūciju, kā noteikts 
16. punktā Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 
(2010. gada pamatnolīgumā)2, un viena gada termiņš, līdz kuram Komisijai, reaģējot uz 
likumdošanas iniciatīvas ziņojumu, ir jāiesniedz tiesību akta priekšlikums;

5. uzskata, ka INL ziņojumi parastās likumdošanas procedūras jomā, kuros ir tikai viens 
adresāts un praktiski īstenojami priekšlikumi reālā termiņā, būs veiksmīgāki; tādēļ 
iesaka Konstitucionālo jautājumu komitejai aicināt Komisiju pie sarunu galda, lai 
nedaudz pagarinātu attiecīgos termiņus un ņemtu vērā iespējamās organizatoriskās 
grūtības saistībā ar 2010. gada pamatlīgumu un tādējādi uzlabotu Komisijas spēju reaģēt 
uz Parlamenta rezolūcijām; tomēr sagaida, ka Komisijas reakcijai uz INL ziņojumu un 
tā īstenošanai vajadzētu būt automātiskai;

6. mudina Komisiju kā Līgumu sargātāju pildīt savus pienākumus un pildīt savas saistības;

7. uzskata, ka gadījumā, ja Komisija neīsteno Parlamenta prasību pieņemt tiesību aktu 
parastās likumdošanas procedūras jomā, Parlamenta rezolūcija, ko pieņem ar deputātu 
balsu vairākumu, ir pamats likumdošanas procedūrai, ko ierosina pats Parlaments;

1 Pētījums “Eiropas Parlamenta iniciatīvas tiesības”, Andreas Maurer, Insbrukas Universitāte, Jean Monnet 
katedra Eiropas integrācijas studijās un Michael C. Wolf, Insbrukas Universitāte, 2020. gada jūlijs, 55. un 
57. lpp.
2 OV L 304, 22.11.2010., 47. lpp.
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8. uzskata, ka gadījumā, ja Komisija pēc Parlamenta pieprasījuma neiesniegtu tiesību akta 
priekšlikumu un nesniegtu pienācīgu pamatojumu, kā prasīts LESD 225. pantā, tā būtu 
uzskatāma par bezdarbību, un Parlaments paturētu tiesības rīkoties saskaņā ar LESD 
265. pantu.


