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Eiropas līgumtiesības  

Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembra rezolūcija par Eiropas līgumtiesībām   

 

Eiropas Parlaments, 

 ņemot vērā 2006. gada 7. septembra rezolūciju par Eiropas līgumtiesībām1, 

 ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 23. marta rezolūciju par Eiropas līgumtiesībām un 

acquis pārskatīšanu: turpmākā virzība2, 

 ņemot vērā Parlamenta 1989. gada 26. maija3, 1994. gada 6. maija4, 2001. gada 

15. novembra5 un 2003. gada 2. septembra6 rezolūciju, 

 ņemot vērā 2007. gada 4. septembra rezolūciju par nesaistošu tiesību normu instrumentu 

pielietošanas institucionālo un juridisko ietekmi7, 

 ņemot vērā 2007. gada 4. septembra rezolūciju par labāku regulējumu Eiropas Savienībā8, 

 ņemot vērā Komisijas 2007. gada 25. jūlija ziņojumu „Otrais progresa ziņojums par kopējo 

modeli”(COM(2007)0447), 

 ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu, 

A. tā kā kopējam modelim (KM), kam Komisija paredzējusi kļūt par instrumentu vai 

rokasgrāmatu, ko lietos ES likumdevēji, pārskatot esošos tiesību aktus un sagatavojot 

jaunus tiesību aktus līgumtiesību jomā, šobrīd nav paredzēta saistoša ietekme un tādējādi 

pēc sava rakstura tā ir nesaistoša tiesību norma; 

B. tā kā kopējam modelim, attiecībā uz kuru Komisija gatavojas sniegt savu pieeju Baltās 

grāmatas veidā, būs tieša un praktiska ietekme un tas lielā mērā noteiks turpmākos 

likumdošanas pasākumus līgumtiesību jomā; 

C. tā kā lēmums par to, kuras izpētītā kopējā modeļa projekta daļas jāizvēlas galīgajam 

modelim, un lēmums par modeļa jomu pēc sava rakstura ir ļoti politisks; 

D. būtiski svarīgi ir nodrošināt, lai tās pētnieku izstrādāto projektu daļas, ko izvēlēsies kopējam 

modelim, būtu savstarpēju saskaņotas un saskaņotas ar Komisijas Zaļās grāmatas par 
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patērētāju acquis  pārskatīšanu (COM(2006)0744) papildu pasākumiem un citiem Kopienas 

tiesību aktiem attiecībā uz līgumtiesībām; 

E. tā kā ir paredzēts, ka KM būs labāka regulējuma instruments ar mērķi nodrošināt EK 

likumdošanas konsekvenci un labu kvalitāti līgumtiesību jomā; tā kā tomēr labāka 

regulējuma mērķis nav ierobežot Eiropas Savienības likumdevēju darbības jomu; 

F. tā kā noteiktā brīdī Komisijai būs jālemj, vai tā izmantos savas iniciatīvas tiesības, un 

apstiprinoša lēmuma gadījumā — kādās ar līgumtiesībām saistītās jomās un uz kāda tiesiskā 

pamata tas tiks darīts, 

1. atzinīgi vērtē akadēmiskā KM projekta pabeigšanu; 

2. aicina Komisiju iesniegt skaidru procedūras plānu — tam jāsākas pēc akadēmiskā KM 

iesniegšanas — attiecībā uz to akadēmiskā KM daļu izvēli, ko iekļaus Komisijas galīgajā 

KM; 

3. mudina Komisiju iesaistīt Parlamentu šajā procesā pirms jebkādu procedūru sākšanas; 

4. aicina Komisiju sekot pētnieku darbam, kā arī jau notikušo KM semināru un to jauno KM 

semināru rezultātiem, ko rīkos Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts un 

Tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts; 

5. mudina Komisiju koordinēt vairāku ģenerāldirektorātu darbu, kuri izstrādā KM, pārskatāmā 

un oficiāli noformētā procedūrā, lai nodrošinātu dažādo jomu atbilstību, kas attiecas uz 

līgumtiesībām; 

6. mudina komisiju lemt par galīgā KM apjomu tikai pēc tam, kad notikušas plašas diskusijas 

ar attiecīgajām grupām, pētniekiem un ieinteresētajām personām, piedaloties arī 

Parlamentam; aicina Komisiju, lai tā, lemjot par KM jomu, ņemtu vērā Parlamenta nostāju, 

ko tas ir jau paudis vairākās rezolūcijās; 

7. atkārtoti pauž pārliecinošu atbalstu plašākai KM pieejai saistībā ar vispārīgiem līgumtiesību 

jautājumiem, kuri ir plašāki par patērētāju aizsardzības jomu; 

8. pauž stingru pārliecību, ka plašāka KM pieeja nozīmē to, ka KM nevar aprobežoties tikai ar 

jautājumiem, kas saistīti ar līgumtiesībām patērētāju aspektā, un tam jāpievēršas vispārēju 

līgumtiesību jautājumiem, un tādēļ ir jānodrošina konsekventa pieeja patērētāju acquis 

pārskatīšanai un jo īpaši varbūt horizontālam instrumentam šajā jomā; 

9. atkārtoti pieprasa Komisijai atstāt izvēles iespēju starp visām dažādajām iespējamām 

alternatīvām saistībā ar topošā KM instrumenta mērķi un juridisko formu, ieskaitot 

fakultatīvu instrumentu; 

10. aicina vēlreiz Komisiju iesaistīt Parlamentu KM izstrādāšanā; 

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 

 


