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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2017)0085),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 291. panta 
3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0034/2017),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komiteja, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja, kā arī Konstitucionālo jautājumu 
komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
efektīvi un nodrošina atbilstīgu 
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līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 
iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 
šai sistēmai būtu jāturpina darboties bez 
izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 
grozījumus attiecībā uz konkrētiem 
procedūras aspektiem pārsūdzības 
komitejas līmenī. Šie grozījumi ir 
paredzēti, lai nodrošinātu plašāku politisko 
pārskatatbildību un līdzatbildību par 
politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 
tomēr nemainot juridisko un institucionālo 
atbildību par īstenošanas aktiem, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011.

institucionālo līdzsvaru attiecībā uz 
Komisijas un citu iesaistīto dalībnieku 
uzdevumiem. Tāpēc šīs sistēmas galvenie 
elementi varētu turpināt darboties bez 
izmaiņām. Tomēr šķiet pamatoti ieviest 
dažas izmaiņas attiecībā uz konkrētiem 
procedūras aspektiem pārsūdzības 
komitejas līmenī. Šie grozījumi ir 
paredzēti, lai nodrošinātu plašāku politisko 
pārskatatbildību un līdzatbildību par 
politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 
tomēr nemainot juridisko un institucionālo 
atbildību par īstenošanas aktiem, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011. 
Grozījumu tālejošākais mērķis ir uzlabot 
iedzīvotāju informētību par procedūrām, 
kas saistītas ar īstenošanas aktiem. Lai 
palielinātu uzticēšanos Savienības 
iestādēm, ir principiāli svarīgi ne tikai 
informēt iedzīvotājus par pieņemtajiem 
lēmumiem, bet arī izskaidrot šo lēmumu 
pieņemšanas motivāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju rīkot 
turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pienācīgs pārstāvības līmenis pārsūdzības 
komitejas papildu sanāksmē būtu ministru 
līmenī, lai nodrošinātu politisku diskusiju. 
Lai būtu iespējams organizēt šādu jaunu 
sanāksmi, būtu jāpagarina termiņš 
pārsūdzības komitejas atzinuma sniegšanai.

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju rīkot 
turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pārsūdzības komitejas papildu sanāksmē 
pienācīgajam pārstāvības līmenim 
vajadzētu būt pietiekami augstā politiskā 
līmenī, piemēram, ministru līmenī, lai 
nodrošinātu politisku diskusiju. Lai būtu 
iespējams organizēt šādu jaunu sanāksmi, 
būtu jāpagarina termiņš pārsūdzības 
komitejas atzinuma sniegšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 
īpašos gadījumos lūgt Padomi paust savu 
viedokli un sniegt norādes par atzinuma 
nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisijai būtu jāņem 
vērā visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu.

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 
īpašos gadījumos lūgt Padomi paust savu 
viedokli un sniegt norādes par atzinuma 
nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī, un tai par to būtu 
jāinformē Eiropas Parlaments. Komisijai 
būtu jāņem vērā visas nostājas, ko Padome 
paudusi 3 mēnešu laikā pēc jautājuma 
iesniegšanas dienas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos Komisija jautājuma 
iesniegšanas brīdī var norādīt īsāku 
termiņu. Arī Padomes paustā nostāja bez 
liekas kavēšanās būtu jānosūta Eiropas 
Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāpalielina dalībvalstu 
pārstāvju balsojuma pārredzamība 
pārsūdzības komitejas līmenī un 
jāpublisko atsevišķu dalībvalstu pārstāvju 
balsojums.

(11) Būtu jāpalielina dalībvalstu 
pārstāvju balsojuma pārredzamība visā 
konsultēšanās procedūras un pārbaudes 
procedūras laikā un jāpublisko atsevišķu 
dalībvalstu pārstāvju balsojums.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai uzlabotu pamanāmību un 
iedzīvotāju informētību, katras dalībvalsts 
pārstāvja balsojumam būtu jāpievieno 
pamatojums.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Būtu vēl vairāk jāuzlabo reģistra 
pieejamība un jāveic izmaiņas tā saturā, 
lai nodrošinātu lielāku pārredzamību. 
Šajā sakarā nozīmīgs elements būtu 
reģistrā pieejamo meklēšanas funkciju 
uzlabošana.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
3. pants – 7. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 
pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs var nolemt par 
pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 
rīkošanu ministru līmenī. Šādos gadījumos 
pārsūdzības komiteja sniedz savu atzinumu 
3 mēnešu laikā pēc sākotnējās jautājuma 
iesniegšanas dienas.

Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 
pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs var nolemt par 
pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 
rīkošanu pietiekami augstā politiskā 
līmenī, piemēram, ministru līmenī. Šādos 
gadījumos pārsūdzības komiteja sniedz 
savu atzinumu 3 mēnešu laikā pēc 
sākotnējās jautājuma iesniegšanas dienas.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 3.a punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek 
sniegts atzinums, Komisija var nodot lietu 
Padomei atzinuma sniegšanai, lai tā paustu 
savu viedokli un sniegtu norādes par 
atzinuma nesniegšanas plašāku ietekmi, 
tostarp institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisija ņem vērā 
visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu.

3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek 
sniegts atzinums, Komisija var nodot lietu 
Padomei atzinuma sniegšanai, lai tā paustu 
savu viedokli un sniegtu norādes par 
atzinuma nesniegšanas plašāku ietekmi, 
tostarp institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī, un par to bez liekas 
kavēšanās informē Eiropas Parlamentu. 
Komisija ņem vērā visas nostājas, ko 
Padome paudusi 3 mēnešu laikā pēc 
jautājuma iesniegšanas dienas. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos Komisija jautājuma 
iesniegšanas brīdī var norādīt īsāku 
termiņu. Arī Padomes pausto nostāju bez 
liekas kavēšanās nosūta Eiropas 
Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) balsošanas rezultātus, tostarp 
pārsūdzības komitejas gadījumā – katras 
dalībvalsts pārstāvja balsojumu;

e) balsošanas rezultātus, tostarp katras 
dalībvalsts pārstāvja balsojumu ar tam 
pievienoto pamatojumu, kā arī 
balsojumus, kuros pausta nostāja 
“atturas”;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

aa) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3. Eiropas Parlamentam un Padomei ir 
piekļuve 1. punktā minētajai informācijai 
saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem.

“3. Eiropas Parlamentam un Padomei 
bez liekas kavēšanās ir piekļuve 1. punktā 
minētajai informācijai.”

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
“5.a Lai panāktu lielāku pārredzamību, 
Komisija nodrošina, ka reģistrā pieejamās 
meklēšanas funkcijas ļauj meklēt pēc 
politikas jomas.”

Or. en
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PASKAIDROJUMS

2017. gada 14. februārī Eiropas Komisija iesniedza priekšlikumu (COM(2018)85final) veikt 
ES komiteju procedūras sistēmas (Regula (ES) Nr. 182/2011) reformu. Tā mērķis ir uzlabot 
pārredzamību un pārskatatbildību ES tiesību aktu piemērošanā dažās ļoti strīdīgās politikas 
jomās, veicot šādus pasākumus:

 noteikumu grozījums attiecībā uz balsošanu komiteju procedūras pēdējā posmā (tā 
dēvētajā pārsūdzības komitejā), paredzot, ka tiek ņemtas vērā tikai balsis par vai pret 
konkrētu aktu. Šī ierosinājuma mērķis ir samazināt atturēšanās biežumu balsošanā un 
to gadījumu skaitu, kad komiteja nespēj ieņemt nostāju un Komisijai ir pienākums 
rīkoties bez skaidrām dalībvalstu piešķirtām pilnvarām;

 dalībvalstu ministru iesaistīšana, paredzot iespēju Komisijai otrreiz vērsties 
pārsūdzības komitejā ministru līmenī, ja dalībvalstu eksperti neieņem nostāju;

 balsošanas pārredzamības palielināšana pārsūdzības komitejas līmenī;

 politiskā ieguldījuma nodrošināšana, paredzot iespēju Komisijai gadījumos, kad 
pārsūdzības komiteja nespēj ieņemt nostāju, nodot jautājumu izskatīšanai Ministru 
padomē, lai tā sniegtu atzinumu;

Kopumā referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, bet vēlas arī uzsvērt, ka lielākajā 
daļā gadījumu pašreizējā sistēma darbojas pienācīgi, tāpēc Komisijas priekšlikums attiecas 
tikai uz nelielu daļu no, jāatzīst, sensitīviem jautājumiem, kurus iesniedz izskatīšanai 
komitejās. 

Tomēr nesenās prakses piemēri liecina, ka pašreizējo mehānismu ir iespējams uzlabot, lai 
palielinātu procedūras noteiktību un pārredzamību. Vides jautājumi, kā arī tādi citi 
fundamentāli jautājumi kā veselības aizsardzība un pārtikas nekaitīgums ir svarīgas jomas, 
kurās dalībvalstīm būtu jāizrāda politiskā atbildība un jārīkojas pārredzami, lai iedzīvotājiem 
būtu zināmi ne tikai pieņemtie lēmumi, bet arī šo lēmumu pieņemšanas iemesli. 

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību lēmumus pieņem iespējami atklāti, un tie, cik 
iespējams, ir tuvināti pilsoņiem (LES 10. panta 3. punkts). ES iestāžu uzdevums ir stiprināt 
Eiropas vērtības, sekmēt tās mērķu sasniegšanu, kalpot Savienības, tās pilsoņu un dalībvalstu 
interesēm, kā arī nodrošināt tās politiku un darbību saskaņotību, efektivitāti un nepārtrauktību 
(LES 13. pants). Eiropas Savienība ir balstīta uz tiesiskuma pamatprincipu, kura fundamentāls 
elements ir pārredzamība. Iestādēm ir jārāda priekšzīme tā ievērošanā.

Mums ir jārīkojas un jāizrāda iniciatīva nolūkā panākt lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību, lai saglabātu un palielinātu Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos ES iestāžu darba 
procesiem un jo īpaši komiteju procedūrai.

Referenta mērķis ir uzlabot sistēmu šajā ziņā. Tāpēc referents ierosina zemāk minētos 
elementus, ņemot vērā arī Eiropas Parlamenta atzinumu sniedzošo komiteju nostāju.

- Kopumā ir nepieciešams uzlabot iedzīvotāju informētību par procedūrām, kas saistītas 
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ar īstenošanas aktiem. Lai palielinātu uzticēšanos ES iestādēm, ir principiāli svarīgi ne 
tikai informēt iedzīvotājus par pieņemtajiem lēmumiem, bet arī izskaidrot to 
pieņemšanas motivāciju.

- Šajā nolūkā dalībvalstīm savam balsojumam — neatkarīgi no tā, vai dalībvalsts balso 
“par”, “pret” vai balsojumā atturas, un neatkarīgi no balsojuma rezultāta — būtu 
jāpievieno pamatojums.

- Gadījumā, ja atzinums netiek pieņemts, pārsūdzības komitejas priekšsēdētāja 
sasauktās turpmākās sanāksmes būtu jārīko pietiekami augstā politiskā līmenī, 
piemēram, ministru līmenī. Pārsūdzības komitejas reglamentā jau ir paredzēta iespēja 
sasaukt pārsūdzības komitejas sanāksmi ministru līmenī (1. punkta 5. apakšpunkta otrā 
daļa). Turklāt šis grozījums ir saskaņā arī ar pārsūdzības komitejas reglamenta 
5. punktu.

- Ir jāpalielina komiteju procedūras reģistra pieejamība un jāmaina tā saturs, lai 
iedzīvotāji varētu iepazīties ne tikai ar procedūras formālajiem elementiem, bet arī ar 
dalībvalstu pieņemto lēmumu pamatojumu. Šajā sakarā ļoti svarīga ir reģistrā 
pieejamo meklēšanas funkciju uzlabošana.

- Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka Eiropas Parlaments tiek informēts par katru 
gadījumu, kad pēc tam, kad pārsūdzības komiteja nav ieņēmusi nostāju, Komisija 
nodod jautājumu izskatīšanai Ministru padomē, lai tā sniegtu atzinumu. Arī Ministru 
padomes sniegtais politiskais ieguldījums būtu jādara zināms Eiropas Parlamentam.

Lielākas iestāžu darbības pārredzamības nodrošināšana nolūkā palielināt iedzīvotāju 
uzticēšanos Savienībai ir svarīgs elements jaunās Eiropas Komisijas pieņemtajās politikas 
pamatnostādnēs 2019.-2024. gadam. Referents vēlas paust savu pārliecību par to, ka šādi 
Komisija spēs Padomē panākt zināmu progresu saistībā ar priekšlikuma projektu.


