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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē, ka ES iestādēs dažādos tiesību aktos, kuru īstenošanas mērķis ir novērst 
interešu konfliktus, ir ietvertas dažādas termina “interešu konflikts” definīcijas; tādēļ 
uzskata, ka šis termins būtu jāsaprot kā konflikts starp valsts ierēdņa publiskajiem 
pienākumiem un privātajām interesēm, kurā valsts ierēdnim ir privātas intereses, kas 
varētu nelabvēlīgi ietekmēt viņa oficiālo pienākumu un pienākumu izpildi; tomēr 
norāda, ka šāda veida definīcija attīstās un ka pilnīga pārredzamība ne vienmēr garantē 
interešu konflikta neesamību un negarantē sabiedrības uzticēšanos; 

2. uzskata, ka komisāra amata kandidātu deklarāciju izskatīšanai interešu konflikta 
konstatēšanas nolūkā ir būtiska institucionāla un demokrātiska nozīme un tā būtu jāveic 
ar vislielāko uzmanību, apņēmību un atbildības sajūtu;

3. uzskata papildus tam, ka, lai šī pārbaude būtu pilnīga un precīza un lai izslēgtu interešu 
konflikta iespējamību, bieži vien būtiska ir informācija un dokumenti, kas nav tikai 
komisāra amata kandidātu finansiālo interešu deklarācija;

4. tādēļ uzskata, ka Juridiskajai komitejai būtu jādod pietiekami daudz laika, kurā tā 
iespējamo interešu konfliktu varētu izvērtēt; turklāt uzskata, ka tai būtu jānodrošina 
pietiekami resursi, instrumenti un prasmes, lai vajadzīgo informāciju atrastu un veiktu 
tās dubultu pārbaudi;

5. uzskata, ka, ņemot vērā šīs atbildības sarežģīto un daudzslāņaino raksturu, iespējamā 
interešu konflikta konstatēšana būtu jādepolitizē un jāveic neatkarīgi un sistemātiski, 
izmantojot tādas struktūras palīdzību, kurai ir attiecīgās zināšanas un pieredze;

6. uzskata, ka, lai iegūtu pienācīgas zināšanas, topošajai ētikas struktūrai vajadzētu būt 
pastāvīgai, neatkarīgai un koleģiālai struktūrai un ka tās sastāvs varētu būt balstīts vai 
nu uz konkrētiem institucionāliem posteņiem, piemēram, Tiesas priekšsēdētāja amatu, 
vai uz to, ka katra ES iestāde izvirza ekspertus;

7. tādēļ iesaka Juridiskajai komitejai, pilnībā saglabājot savu kompetenci šajā jautājumā, 
pieņemt lēmumu par interešu konflikta esamību pēc tam, kad tā ir saņēmusi nesaistošu 
ieteikumu no šādas neatkarīgas ekspertu padomdevējas struktūras; 

8. turklāt uzskata, ka šai topošajai padomdevējai struktūrai varētu uzticēt arī plašāku 
uzdevumu pārbaudīt interešu konfliktus ES iestādēs un aģentūrās kopumā, papildus un 
līdzsvaroti uzņemoties preventīvu lomu, no vienas puses, izmantojot izpratnes 
veicināšanas un ētiskas orientācijas pilnvaras, un, no otras puses, atbilstības 
nodrošināšanas lomu.


