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Lisabonas līguma īstenošana attiecībā uz Eiropas Parlamentu  

Eiropas Parlamenta 2014. gada 13. marta rezolūcija par Lisabonas līguma īstenošanu 

attiecībā uz Eiropas Parlamentu (2013/2130(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (turpmāk — LES) un Līgumu par Eiropas 

Savienības darbību (turpmāk — LESD), 

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. oktobra lēmumu par pamatnolīguma par Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu1, 

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūciju par Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām 2014. gadā2 un Parlamenta 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par Eiropas Parlamenta 

2014. gada vēlēšanu norises praktisko aspektu uzlabošanu3, 

– ņemot vērā Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām4, 

– ņemot vērā notiekošās sarunas par Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 

20. novembra iestāžu nolīguma par Eiropas Parlamenta piekļuvi konfidenciālai informācijai 

drošības un aizsardzības politikas jomā5pārskatīšanu, 

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūciju par Parlamenta jauno lomu un 

pienākumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu6, 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības 

komitejas, Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 

atzinumus (A7-0120/2014), 

A. tā kā Lisabonas līgums ir padziļinājis Eiropas Savienības demokrātisko leģitimitāti, stiprinot 

Eiropas Parlamenta nozīmi procedūrā, saskaņā ar kuru notiek Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja vēlēšanas un Eiropas Komisijas investitūra; 

B. tā kā saskaņā ar jauno Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanas procedūru, kas 

paredzēta Lisabonas līgumā, Eiropas Parlaments ievēl Eiropas Komisijas priekšsēdētāju ar 

Parlamenta deputātu vairākumu; 

C. tā kā Lisabonas līgumā ir noteikts, ka Eiropas Savienības Padomei ir jāņem vērā Eiropas 

                                                 
1  OV C 70 E, 8.3.2012., 98. lpp. 
2  Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0462. 
3  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0323. 
4  OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp. 
5  OV C 298, 30.11.2002., 1. lpp. 
6  OV C 212 E, 5.8.2010., 37. lpp. 



Parlamenta vēlēšanu rezultāti pirms tā ierosina Eiropas Komisijas priekšsēdētaja 

kandidatūru; 

D. tā kā visas nozīmīgākās Eiropas politiskās partijas pašreiz izvēlas savu kandidatūru 

Komisijas priekšsēdētāja amatam; 

E. tā kā ievēlētajam jaunās Komisijas priekšsēdētājam būtu pilnībā jāizmanto privilēģijas, kas 

viņam piešķirtas saskaņā ar Lisabonas līgumu, un jāīsteno visi atbilstīgie pasākumi, lai 

nodrošinātu nākamās Komisijas efektīvu darbību neatkarīgi no tās lieluma, kurš 

Eiropadomes lēmumu dēļ netiks samazināts, kaut gan to paredz Lisabonas līgums; 

F. tā kā ar Savienības gada un daudzgadu plānošanu, kā arī izveidojot simetriju starp 

vairākumu, kas vajadzīgs Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai, un vairākumu, kas vajadzīgs 

priekšlikumiem izteikt neuzticību, būtu jānostiprina Komisijas pārskatatbildība Parlamenta 

priekšā;  

G. tā kā ir jānostiprina Parlamenta kā darbības programmas noteicēja nozīme likumdošanas 

jautājumos un pilnīgi jāīsteno Lisabonas līgumā noteiktais princips, kas paredz, ka 

likumdošanas jautājumos Parlamentam un Padomei ir vienlīdzīgas tiesības;  

H. tā kā jaunās Komisijas investitūras laikā esošajiem iestāžu nolīgumiem vajadzētu būt jau 

pārskatītiem un uzlabotiem, 

I. tā kā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 36. pantā noteikts, ka Savienības Augstais 

pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (Augstais pārstāvis) regulāri apspriežas ar 

Eiropas Parlamentu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un 

aizsardzības politikas būtiskākajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli un informē to par šo 

politiku attīstību; tā kā Augstais pārstāvis nodrošina to, ka Eiropas Parlamenta viedoklis tiek 

pienācīgi ņemts vērā; 

J. tā kā Augstās pārstāves deklarācijā par politisko atbildību1, ar kuru nāca klajā, pieņemot 

Padomes Lēmumu par EĀDD, norādīts, ka Augstā pārstāve pārskatīs un vajadzības 

gadījumā ierosinās pielāgot noteikumus, kas ir spēkā2 attiecībā uz Eiropas Parlamenta 

deputātu piekļuvi klasificētiem dokumentiem un informācijai drošības un aizsardzības 

politikas jomā; 

K. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. panta 10. punktā ir noteikts, ka 

Eiropas Parlamentu nekavējoties un pilnībā informē visos sarunu un starptautisku nolīgumu 

noslēgšanas posmos un tā kā šo noteikumu piemēro arī gadījumos, kad nolīgumi attiecas uz 

kopējo ārpolitiku un drošības politiku, 

Komisijas leģitimitāte un politiskā pārskatatbildība  

(Komisijas investitūra un atcelšana) 

1. uzsver nepieciešamību nostiprināt Komisijas demokrātisko leģitimitāti, neatkarību un 

                                                 
1 OV C 210, 3.8.2010., 1. lpp. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 20. novembra iestāžu nolīgums par Eiropas 

Parlamenta piekļuvi konfidenciālai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā 
pārskatīšanu (OV C 298, 30.11.2002., 1. lpp.). 



politisko lomu; norāda, ka jauna procedūra, saskaņā ar kuru Komisijas priekšsēdētāju ievēl 

Parlaments, nostiprinās Komisijas leģitimitāti un politisko lomu, kā arī padarīs Eiropas 

Parlamenta vēlēšanas nozīmīgākas, tiešāk sasaistot vēlētāju izvēli Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās ar Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu; 

2. uzsver, ka Lisabonas līgumā nodrošinātās iespējas stiprināt Eiropas Savienības 

demokrātisko leģitimitāti būtu jāīsteno pilnā mērā, cita starpā Eiropas politiskajām partijām 

izvirzot kandidātus Komisijas priekšsēdētāja amatam, tādējādi ne vien piešķirot jaunu 

politisko dimensiju Eiropas Parlamenta vēlēšanām, bet arī saistot pilsoņu balsojumu ar 

Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām Eiropas Parlamentā; 

3. mudina nākamo konventu apsvērt Komisijas veidošanas iespējas, lai pastiprinātu Komisijas 

demokrātisko leģitimitāti; mudina nākamo Komisijas priekšsēdētāju apsvērt, kā Komisijas 

sastāvs, izveide un politiskās prioritātes nostiprinās pilsoņu vajadzību un interešu izpratnes 

politiku; 

4. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas politiskajām partijām laikus pirms Eiropas vēlēšanu 

noteiktā datuma būtu Komisijas priekšsēdētāja amatam jāizvirza savi kandidāti;  

5. cer, ka Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātiem būs svarīga nozīme Eiropas vēlēšanu 

kampaņā, visās dalībvalstīs izplatot un veicinot Eiropas savas politiskās partijas politisko 

programmu; 

6. atkārto savu aicinājumu Eiropadomei laikus un pirms vēlēšanām apspriedēs, kam jānotiek 

starp Parlamentu un Eiropadomi saskaņā ar Lisabonas līgumam pievienoto 11. deklarāciju, 

paskaidrot, kā Komisijas priekšsēdētāja kandidatūras izvirzīšanā tā ir paredzējusi ņemt vērā 

Eiropas pilsoņu izvēli;  šajā sakarībā atkārto savu aicinājumu Eiropadomei vienoties ar 

Eiropas Parlamentu par LES 17. panta 7. punktā minētās apspriešanas kārtību un nodrošināt 

tāda procesa vienmērīgu norisi, kura iznākums būs Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 

ievēlēšana, kā tas paredzēts 11. deklarācijā par Eiropas Savienības līguma 17. panta 

6. punktu un 17. panta 7. punktu; 

7. prasa, lai nākamās Komisijas sastāvā cik vien iespējams daudzi locekļi tiktu izvēlēti no 

jaunievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem;  

8. uzskata, ka ievēlētajam Komisijas priekšsēdētājam jābūt neatkarīgākam Komisijas locekļu 

atlases procesā; aicina dalībvalstu valdības, izvirzot kandidātus, ņemt vērā dzimumu 

līdzsvara principu; mudina ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju kopā ar dalībvalstu valdībām 

uzstāt, lai komisāru amatam izvirzītie kandidāti ļautu viņam/viņai izveidot kolēģiju, kurā 

valda dzimumu līdzsvars, kā arī ļautu viņam/viņai noraidīt jebkuru kandidātu, kurš nespēj 

apliecināt vispārēju kompetenci, uzticību Eiropas idejai un neapšaubāmu neatkarību; 

9. uzskata, ka papildus politiskās vienošanās izpausmēm, kas panāktas Eiropadomes sanāksmē 

2008. gada 11. un 12. decembrī un pēc Eiropas Savienības Padomes 2013. gada 22. maija 

lēmuma attiecībā uz Eiropas Komisijas skaitlisko sastāvu, būtu jāparedz vēl citi pasākumi, 

piemēram, komisāru bez portfeļiem iecelšana vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieku 

sistēmas izveidošana, kuru atbildības joma pārsniegtu galveno tematisko kopu robežas un 

kuru kompetencē būtu Komisijas darba koordinēšana attiecīgajās nozarēs, tādējādi 

nodrošinot efektīvāku Komisijas darbību un neskarot tiesības iecelt vienu komisāru no 

katras dalībvalsts un visu komisāru balsošanas tiesības; 



10. aicina nākamo konventu no jauna izskatīt jautājumu par Komisijas lielumu, kā arī tās 

struktūru un darbību; 

11. uzskata, ka Eiropas Komisijas sastāvam jānodrošina stabilitāte attiecībā uz portfeļu skaitu 

un saturu un vienlaicīgi jāgarantē līdzsvarots lēmumu pieņemšanas process; 

12. uzsver, ka, atbilstoši norādītajam norādīts Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un 

Eiropas Komisijas attiecībām 2. punktā, būtu jāprasa, lai Komisijas priekšsēdētāja amata 

kandidāts pēc tam, kad viņu ir izvirzījusi Eiropadome, iepazīstinātu Eiropas Parlamentu ar 

sava pilnvaru laika politiskajām pamatnostādnēm, kuras pēc tam tiktu apspriestas vispusīgā 

viedokļu apmaiņā, pirms Parlaments ievēl izvirzīto Komisijas priekšsēdētāja amata 

kandidātu; 

13. mudina nākamo Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu pienācīgi ņemt vērā Eiropas 

Savienības tiesību aktu priekšlikumus un ieteikumus, ko iepriekš ir izvirzījis Parlaments, 

pamatojoties uz patstāvīgajiem ziņojumiem vai rezolūcijām, kuras saņēmušas Eiropas 

Parlamenta deputātu vairākuma atbalstu un kuras iepriekšējā Komisija līdz sava pilnvaru 

laika beigām bija atbilstīgi ievērojusi; 

14. uzskata, ka, pārskatot Līgumus turpmāk, attiecīgi nepieciešamais vairākums saskaņā ar 

LESD 234. pantu neuzticības izteikšanai Komisijai būtu jāsamazina, paredzot vienkārši 

Eiropas Parlamenta deputātu vairākumu un nepakļaujot riskam iestāžu darbību;  

15. uzskata, ka neatkarīgi no kolēģijas kolektīvās atbildības par Komisijas darbībām katram 

komisāram var prasīt atbildību par viņu vadīto ģenerāldirektorātu darbībām; 

Likumdošanas iniciatīva un darbība  

(Parlamenta kompetence un uzraudzība) 

16. uzsver, ka Lisabonas līgums tika paredzēts kā solis virzībā uz to, lai panāktu lēmumu 

pieņemšanas procedūru lielāku pārredzamību un demokrātiskumu, atspoguļojot Līgumā 

pausto apņemšanos izveidot ciešāku Eiropas tautu savienību, kurā lēmumi tiek pieņemti pēc 

iespējas atklāti un pēc iespējas vairāk ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un intereses, 

stiprinot Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu lomu, tā nodrošinot demokrātiskākas un 

pārredzamākas Savienības tiesību aktu pieņemšanas procedūras, kas ir būtiski, ņemot vērā 

to ietekmi uz iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību; tomēr uzsver, ka šāda demokrātijas mērķa 

sasniegšana ir apdraudēta, ja ES iestādes neievēro  kompetenci, kā arī līgumos noteiktās 

procedūras un lojālas sadarbības principu; 

17. uzsver, ka ir nepieciešama atklāta sadarbība starp iestādēm, kuras ir iesaistītas likumdošanas 

procedūrā saistībā ar tādu dokumentu apmaiņu kā juridiskie atzinumi, tādējādi iestāžu starpā 

veicinot konstruktīvu, atklātu un tiesiski pamatotu dialogu; 

18. norāda — kopš LESD stāšanās spēkā Parlaments ir pierādījis, ka ir uzticams un atbildīgs 

likumdevējs, un Parlamenta un Komisijas mijiedarbība kopumā ir bijusi pozitīva, 

pamatojoties uz raitu saziņu un sadarbības pieeju; 

19. uzskata, ka, lai gan vispārējais novērtējums par iestāžu attiecībām starp Parlamentu un 

Komisiju ir pozitīvs, joprojām ir vairākas problēmas un nepilnības, kam jāpievērš stingrāka 

uzmanība, un vajadzīga rīcība;  



20. uzsver, ka centieni panākt efektivitāti nedrīkst nozīmēt zemākas kvalitātes likumdošanu vai 

atteikšanos no Parlamenta mērķiem; uzskata, ka papildus centieniem panākt efektivitāti 

Parlamentam ir jāsaglabā atbilstoši likumdošanas standarti un jāturpina īstenot savus 

mērķus, vienlaicīgi nodrošinot, kas tiesību akti ir labi sagatavoti un atbilst nepārprotami 

identificētiem mērķiem un subsidiaritātes principam; 

21. uzsver, ka vienmēr pastāv un visām iestādēm ir kopīgs uzdevums nodrošināt pārredzamību, 

jo īpaši pirmā lasījuma vienošanos gadījumā; norāda, ka Parlaments atbilstoši reaģējis, lai 

īstenotu šo uzdevumu, pieņemot jaunu Reglamenta 70. un 70.a pantu; 

22. pauž bažas par problēmām, kas joprojām pastāv saistībā ar parastās likumdošanas 

procedūras piemērošanu, jo īpaši kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), kopējās 

zivsaimniecības politikas (KZP) un brīvības, drošības un tiesiskuma telpas („Stokholmas 

programma”) ietvaros, kā arī saistībā ar bijušā trešā pīlāra tiesību aktu saskaņošanu ar 

Lisabonas līguma tiesību normu hierarhiju un kopumā saistībā ar joprojām pastāvošo 

„asimetriju” attiecībā uz pārredzamību par Komisijas iesaistīšanos likumdošanas pilnvaru 

abu šo jomu sagatavošanas darbā; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi pielāgot Padomes darba 

metodes, lai Parlamenta pārstāvjiem būtu iespējams piedalīties dažās tās sanāksmēs, ja tas ir 

pienācīgi pamatoti saskaņā ar iestāžu lojālas savstarpējas sadarbības principu; 

23. uzsver, ka atbilstoša juridiskā pamata izvēle, kā to apstiprinājusi Eiropas Savienības Tiesa, 

ir viens no pamatjautājumiem, jo tas nosaka ES kompetenci un tās apmēru, kā arī 

procedūras, kas ir jāievēro, un attiecīgās to iestāžu kompetences, kuras ir iesaistītas kāda 

tiesību akta pieņemšanā; tādēļ pauž nožēlu, ka Eiropas Parlamentam ir atkārtoti jāvēršas 

Eiropas Savienības Tiesā, lai tā atceltu Padomes pieņemtos tiesību aktus juridiskā pamata 

izvēles dēļ, tostarp divus tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar novecojušo trešo pīlāru jau 

pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā1; 

24. brīdina — Padomes aktu priekšlikumos iekļaujot noteikumus, uz kuriem būtu jāattiecina 

parastā likumdošanas procedūra, izmantojot tikai Komisijas pamatnostādnes vai tādus 

īstenošanas vai deleģētos aktus, kas nav jāpiemēro, vai arī neierosinot kopējai 

komercpolitikai vai starptautisko tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu īstenošanai 

vajadzīgos tiesību aktus, tiktu pārkāptas Parlamenta likumdevēja tiesības; 

25. prasa Komisijai labāk izmantot pirmslikumdošanas posmu, jo īpaši vērtīgo informāciju, kas 

apkopota, pamatojoties uz zaļajām un baltajām grāmatām, un regulāri informēt Eiropas 

Parlamentu tāpat kā Padomi par tās dienestu īstenoto sagatavošanas darbu; 

26. uzskata, ka Parlamentam būtu jāturpina attīstīt un pilnīgi izmantot savu neatkarīgo 

struktūru, lai novērtētu Komisijas iesniegtā sākotnējā priekšlikuma jebkādu būtisku 

pārmaiņu vai grozījumu ietekmi; 

27. uzsver, ka Eiropas Parlamentam likumdošanas procesa laikā būtu arī jāstiprina savs 

neatkarīgais novērtējums par izskatāmo likumdošanas priekšlikumu un grozījumu ietekmi 

uz pamattiesībām un jāizveido mehānismi, lai uzraudzītu cilvēktiesību pārkāpumus; 

28. pauž nožēlu par to, ka, lai gan Komisija oficiāli pilda savus pienākumus, atbildot uz 

                                                 
1 Sk. Padomes 2013. gada 7. marta Lēmumu 2013/129/ES par kontroles pasākumu 

piemērošanu 4-metilamfetamīnam  un Padomes 2013. gada 7. oktobra Īstenošanas 
lēmumu 2013/496/ES par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 5-(2-aminopropil)indols. 



Parlamenta pieprasījumiem par likumdošanas iniciatīvām trīs mēnešu laikā, ne visos 

gadījumos tā ir ierosinājusi reālus un pamatotus turpmākos pasākumus; 

29. prasa Līgumu nākamajā pārskatīšanā pilnībā atzīt Parlamenta likumdošanas iniciatīvas 

tiesības, nosakot, ka Komisijai ir obligāti jāīsteno turpmāki pasākumi attiecībā uz visiem 

Parlamenta iesniegtajiem pieprasījumiem saskaņā ar LESD 225. pantu, pieņemamā termiņā 

iesniedzot tiesību akta priekšlikumu; 

30. uzskata, ka Līgumu nākamajā pārskatīšanā būtu jāierobežo Komisijas pilnvaras atcelt 

tiesību aktu priekšlikumus, paredzot tās tikai tajos gadījumos, kad pēc Parlamenta nostājas 

pieņemšanas pirmajā lasījumā Parlaments piekrīt, ka priekšlikums vairs nav pamatots 

apstākļu maiņas dēļ; 

31. norāda, ka Parlaments principā atzinīgi vērtēja deleģēto aktu iekļaušanu LESD 290. pantā, 

tādējādi paplašinot pārraudzības jomu, bet uzsver, ka šāda deleģēto aktu vai īstenošanas 

aktu pieņemšanas pilnvaru nodošana saskaņā ar 291. pantu nekad nav pienākums; atzīst, ka 

deleģēto aktu izmantošana būtu jāapsver tajos gadījumos, kad ir nepieciešama elastība un 

efektivitāte un tās nevar nodrošināt parastajā likumdošanas procedūrā, ar noteikumu, ka 

pamataktā ir skaidri definēts deleģējuma mērķis, saturs, joma un ilgums un noteikti 

nosacījumi, kas deleģējumā jāievēro; pauž bažas par Padomes tendenci uzstāt uz 

īstenošanas aktu izmantošanu attiecībā uz noteikumiem, kuriem būtu jāizmanto tikai 

pamatakti vai deleģētie akti; uzskata, ka tikai likumdevēja iestāde var nolemt atļaut 

izmantot īstenošanas aktus, lai pieņemtu elementus, kas neietekmē turpmāko politisko 

orientāciju; atzīst, ka 290. pantā ir skaidri ierobežota deleģēto aktu piemērošanas joma, 

proti, tie ir izmantojami leģislatīvā akta nebūtiskiem elementiem, un ka tādēļ deleģētos 

aktus nevar izmantot attiecībā uz būtiskiem attiecīgās likumdošanas jomas noteikumiem; 

32. vērš uzmanību uz vajadzību pienācīgi nošķirt tiesību akta būtiskos elementus, kurus var 

noteikt tikai likumdošanas iestāde pašā tiesību aktā, un nebūtiskos elementus, kurus var 

papildināt vai grozīt, izmantojot deleģētos aktus; 

33. izprot, ka deleģētie akti var būt elastīgs un efektīvs instruments; uzsver, cik svarīga no 

Līgumu ievērošanas viedokļa ir izvēle starp deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem , 

vienlaicīgi nodrošinot Parlamenta prerogatīvas attiecībā uz tiesību aktu pieņemšanu, un 

atkārtoti pieprasa Komisijai un Padomei, lai tās vienojas ar Parlamentu par kritēriju  LESD 

290. un 291. panta piemērošanai, nodrošinot, ka īstenošanas akti netiek izmantoti nolūkā 

aizstāt deleģētos aktus; 

34. mudina Komisiju pienācīgi iesaistīt Parlamentu deleģēto aktu sagatavošanas posmā un 

nodrošināt tā deputātiem visu būtisko informāciju saskaņā ar Pamatnolīguma par Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 15. punktu;  

35. prasa Komisijai nodrošinat pamatnolīguma ievērošanu attiecībā uz Parlamenta ekspertu 

piekļuvi Komisijas ekspertu sanāksmēm, novēršot situāciju, ka tie tiek uzskatīti par 

"komitoloģijas" komitejām ar nosacījumu, ka tie nodarbojas ar jautājumiem, kas nav 

īstenošanas pasākumi Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē; 

36. uzsver īpašo nozīmi un ietekmi, kāda ir Pamattiesību hartas iekļaušanai Lisabonas līgumā; 

norāda, ka Harta ir kļuvusi juridiski saistoša ES iestādēm un dalībvalstīm, īstenojot 

Savienības tiesību aktus un tādējādi realizējot pamatvērtības īpašās tiesībās; 



37. atgādina, ka ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā tika ieviestas jaunas tiesības saistībā ar 

Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI); uzsver nepieciešamību novērst visus tehniskos un 

birokrātiskos šķēršļus, kas vēl joprojām aizkavē EPI efektīvu izmantošanu, un iedrošina 

pilsoņus aktīvi piedalīties ES politikas virzienu veidošanā; 

38. uzsver, ka valstu parlamentiem ar Lisabonas līgumu ir noteikta lielāka loma un ka līdztekus 

darbam, ko šie parlamenti iegulda, uzraugot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu 

ievērošanu, tie var sniegt un sniedz pozitīvu ieguldījumu politiskajā dialogā; uzskata, ka 

valstu parlamentu aktīva palīdzība Ministru padomes locekļiem un laba sadarbība ar 

Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem var palīdzēt veidot veselīgu parlamenta 

pretsvaru izpildvaras īstenošanas pilnvarām ES darbībā; turklāt norāda uz valstu parlamentu 

iesniegtajiem pamatotajiem atzinumiem saskaņā ar 7. panta 2. punktu Protokolā Nr. 2, kuros 

konstatēts, ka ierosinātajos tiesību aktos atbilstoši LESD 290. pantam iekļautā deleģējuma 

plašais apjoms neļauj novērtēt, vai konkrētais tiesību akts realitātē atbilstu subsidiaritātes 

principam; 

Starptautiskās attiecības 

(Parlamenta kompetence un uzraudzība) 

39. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu tika palielināta Eiropas Parlamenta loma un pilnvaras 

starptautisko nolīgumu jomā, un norāda, ka tagad starptautiskie nolīgumi arvien vairāk 

aptver jomas, kuras skar iedzīvotāju ikdienu un attiecībā uz kurām tradicionāli un saskaņā ar 

ES primārajiem tiesību aktiem piemēro parasto likumdošanas procedūru; uzskata, ka ir 

būtiski, lai LESD 218. panta 10. punkts, kas paredz, ka Parlaments ir nekavējoties un 

pilnībā jāinformē visos starptautisku nolīgumu noslēgšanas procedūras posmos, tiktu 

piemērots atbilstīgi LES 10. pantam, saskaņā ar kuru Savienības darbība pamatojas uz 

pārstāvības demokrātiju, kuras nodrošināšanai ir nepieciešama pārredzamība un 

demokrātiskas debates jautājumos pirms to pieņemšanas; 

40. norāda, ka, noraidot SWIFT un ACTA nolīgumus, Parlaments izmantoja savas jauniegūtās 

privilēģijas; 

41. uzsver, ka, pamatojoties uz LES 18. pantu, augstajam pārstāvim un Komisijas 

priekšsēdētāja vietniekam jānodrošina ES ārējās darbības konsekvence; turklāt uzsver, ka 

saskaņā ar LES 17. un 36. pantu augstais pārstāvis un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir 

atbildīgs Parlamenta un viņam ir saistības pret to; 

42. attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem atgādina uz Parlamenta prerogatīvām prasīt 

Padomei neatļaut sarunu uzsākšanu, kamēr Parlaments nav izklāstījis savu nostāju par 

ierosinātajam sarunu pilnvarām, un uzskata, ka būtu jāapsver pamatlīguma noslēgšana ar 

Padomi; 

43. uzsver, ka nepieciešams nodrošināt, ka Komisija jau iepriekš informē Parlamentu par savu 

nodomu uzsākt starptautiskas sarunas tā, lai tam būtu reāla iespēja paust uz informāciju 

balstītu viedokli par sarunu pilnvarām un lai tā viedoklis tiktu ņemts vērā; uzsver, ka 

starptautiskos nolīgumos jāiekļauj attiecīgi nosacījumi atbilstības nodrošināšanai ar LES 

21. pantu; 

44. uzskata, ka ir ļoti svarīgi iekļaut cilvēktiesību klauzulas starptautiskajos nolīgumos un 

ilgtspējīgai attīstībai veltītas nodaļas — tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos, un pauž 



gandarījumu par Parlamenta iniciatīvām nolūkā pieņemt ceļvežus attiecībā uz galvenajiem 

izpildāmajiem nosacījumiem; atgādina Komisijai, ka tai ir jāņem vērā Parlamenta viedoklis 

un rezolūcijas, kā arī jāsniedz informācija par to, kā šīs rezolūcijas ir ietvertas sarunās par 

starptautiskajiem nolīgumiem un tiesību aktu projektos; pauž cerību, ka ES ieguldījumu 

politikas izstrādei nepieciešamie instrumenti būs savlaicīgi pieejami un izmantojami; 

45. prasa saskaņā ar LESD 218. panta 10.  punktu, lai Parlaments nekavējoties tiktu pilnībā un 

precīzi informēts visos starptautisku nolīgumu noslēgšanas procedūru posmos, tostarp 

saistībā ar nolīgumiem KĀDP jomā, lai nodrošinātu, ka Parlaments var pieņemt savu galīgo 

lēmumu, pamatojoties uz pilnīgām zināšanām par attiecīgo jautājumu; uzsver, ka, lai šis 

noteikums  būtu efektīvs, jānodrošina attiecīgo komiteju locekļu piekļuve sarunu pilnvarām 

un citiem būtiskiem sarunu dokumentiem; 

46. norāda — neskatoties uz principa respektēšanu, ka Parlamenta piekrišanu starptautiskiem 

nolīgumiem nevar saistīt ar kādiem nosacījumiem, tam tomēr ir tiesības izteikt 

priekšlikumus attiecībā uz nolīgumu piemērošanu praksē; šajā sakarībā prasa, lai Komisija 

iesniegtu Parlamentam regulārus ziņojumus par starptautisku nolīgumu, tostarp to 

noteikumu par cilvēktiesību ievērošanu un citu nosacījumu, īstenošanu; 

47. atgādina, ka nepieciešams izvairīties no starptautisku nolīgumu provizoriskas piemērošanas 

pirms Parlamenta piekrišanas saņemšanas, ja vien Parlaments nav piekritis izdarīt 

izņēmumu; uzsver, ka noteikumus, kas nepieciešami starptautisku nolīgumu iekšējai 

piemērošanai, Padome nevar pieņemt viena pati ar savu lēmumu par nolīguma noslēgšanu, 

un ka pilnībā jāievēro attiecīgās Līgumos paredzētās likumdošanas procedūras; 

48. atkārtoti norāda, ka Parlamentam ir jāpieņem nepieciešamie pasākumi, lai uzraudzītu 

starptautisko nolīgumu īstenošanu; 

49. uzstāj, ka Parlamentam būtu jāpiešķir līdzlemšanas tiesības attiecībā uz to starptautisko 

nolīgumu apturēšanu vai pārtraukšanu, kuru noslēgšanai nepieciešama Parlamenta 

piekrišana; 

50. aicina augsto pārstāvi un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku atbilstīgi deklarācijai par 

politisko pārskatatbildību biežāk rīkot iepriekšējas apspriedes ar Parlamentu par jauniem 

stratēģiskiem dokumentiem, politikas dokumentiem un pilnvarām; 

51. aicina augsto pārstāvi un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku saskaņā ar deklarācijā par 

politisko pārskatatbildību paredzētajām saistībām nekavējoties pabeigt sarunas par iestāžu 

nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Savienības augsto pārstāvi ārlietās un 

drošības politikas jautājumos attiecībā uz Eiropas Parlamenta piekļuvi klasificētai 

informācijai kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, kura ir Padomes un Eiropas 

Ārējās darbības dienesta rīcībā; 

52. atgādina savu aicinājumu Savienības delegācijām sniegt politisku ziņojumu Parlamenta 

svarīgākajām amatpersonām regulētas piekļuves ietvaros; 

53. aicina pieņemt četrpusēju saprašanās memorandu starp Eiropas Parlamentu, Padomi, 

Komisiju un EĀDD par saskaņotu un efektīvu informācijas sniegšanu ārējo attiecību jomā; 

54. atgādina, ka Eiropas Parlaments tagad ir pilntiesīgs institucionāls dalībnieks drošības 

politikas jomā un tāpēc tam ir tiesības aktīvi piedalīties šīs politikas raksturīgo sastāvdaļu 



un prioritāšu noteikšanā, kā arī instrumentu novērtēšanā šajā jomā, to kopīgi veicot Eiropas 

Parlamentam, dalībvalstu parlamentiem un Padomei; uzskata, ka Eiropas Parlamentam 

vajadzētu būt ļoti svarīgai nozīmei iekšējo drošības politikas virzienu novērtēšanā un 

noteikšanā, jo tiem ir būtiska ietekme uz visu ES iedzīvotāju pamattiesībām; tāpēc uzsver 

vajadzību nodrošināt, ka šādi politikas virzieni ir vienīgās tieši ievēlētās Eiropas iestādes 

kompetencē rūpīgas pārbaudes un demokrātiskas pārraudzības nolūkos; 

55. norāda, ka ar LESD ir paplašināta ES ekskluzīvo kompetenču joma kopējā komercpolitikā, 

kas tagad ietver ne tikai tirdzniecības, bet arī tiešo ārvalstu ieguldījumu aspektus; uzsver, ka 

tagad Parlaments ir pilnībā kompetents kopā ar Padomi lemt par likumdošanu un par 

tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu apstiprināšanu;  

56. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES iestādes atbilstīgi savai kompetencei lojāli un efektīvi 

sadarbotos, izskatot tiesību aktus un starptautiskos nolīgumus nolūkā prognozēt 

tirdzniecības un ekonomikas tendences, noteikt prioritātes un iespējas, izstrādāt vidēja 

termiņa un ilgtermiņa stratēģijas, noteikt pilnvaras slēgt starptautiskus nolīgumus, analizēt, 

sagatavot un pieņemt tiesību aktus un uzraudzīt tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumus, kā 

arī ilgtermiņa iniciatīvas kopējās komercpolitikas jomā;  

57. uzsver — lai aktīvi noteiktu un sasniegtu politiskos mērķus tirdzniecības un ieguldījumu 

jomā, vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību, ES ārējās darbības efektivitāti un Līgumos 

paredzēto principu un mērķu ievērošanu, ir svarīgi turpināt iespēju izstrādes efektīvu 

procesu, tostarp piešķirot vajadzīgo personālu un finanšu resursus;  

58. uzsver, ka ir jānodrošina pastāvīga savlaicīgas, precīzas, vispusīgas un objektīvas 

informācijas plūsma, lai varētu veikt kvalitatīvu analīzi, kas vajadzīga, lai veicinātu 

Parlamenta politikas veidotāju spējas un līdzatbildību, tā radot lielāku iestāžu sinerģiju KTP 

jomā, kā arī ir vienlaikus jānodrošina, lai Parlaments saņemtu pilnīgu un precīzu 

informāciju visos procesa posmos, tostarp, lai Parlaments, ievērojot attiecīgas procedūras un 

nosacījumus, varētu piekļūt Savienības sarunu tekstiem, Komisijai aktīvi rīkojoties un darot 

visu iespējamo, lai nodrošinātu šādu informācijas plūsmu; turklāt uzsver, ka ir svarīgi sniegt 

Parlamentam informāciju, lai novērstu nevēlamas situācijas, kas varētu radīt pārpratumus 

iestāžu starpā, un šajā sakarībā atzinīgi vērtē regulārās tehniskās sanāksmes, ko par 

dažādām tēmām organizē Komisija; pauž nožēlu par to, ka daudzos gadījumos atbilstīgu 

informāciju Parlaments ir saņēmis nevis no Komisijas, bet ar citu kanālu starpniecību;  

59. atgādina, ka iestādēm ir jāsadarbojas Līgumu, sekundāro tiesību aktu un pamatnolīguma 

īstenošanā un ka Komisijai, izstrādājot, pieņemot un īstenojot tiesību aktus kopējās 

komercpolitikas jomā, ir jārīkojas neatkarīgi un pārredzami, un uzskata, ka šajā procesā 

Komisijai ir izšķiroša nozīme; 

Konstitucionālā dinamika 

(Iestāžu attiecības un iestāžu nolīgumi) 

60. uzsver, ka saskaņā ar LES 17. panta 1. punktu Komisijai ir jāuzņemas iniciatīva, lai panāktu 

iestāžu nolīgumus par Savienības gada un daudzgadu plānošanu; vērš uzmanību uz to, ka ir 

nepieciešams jau agrīnā Komisijas gada darba programmas izstrādes stadijā iesaistīt ne tikai 

Parlamentu, bet arī Padomi, un uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, ka tiek veikta reālistiska un 

uzticama plānošana, ko var efektīvi ieviest un kura var nodrošināt pamatu starpiestāžu 

plānošanai; uzskata — lai palielinātu Komisijas politisko atbildību Parlamentam, varētu 



apsvērt vidusposma pārskata paredzēšanu novērtēšanai par to, kā Komisija kopumā pilda 

pasludinātās pilnvaras;  

61. norāda, ka LES 17. panta 8. punktā skaidri ietverts īpaši svarīgs ES politiskās sistēmas 

pareizas funkcionēšanas princips, saskaņā ar kuru Komisija ir politiski atbildīga Eiropas 

Parlamentam; 

62. uzsver, ka saskaņā ar LES 48. panta 2. punktu Parlaments var ierosināt Līgumu grozījumus 

un izmantos šīs tiesības, lai iepazīstinātu ar jaunām ierosmēm Eiropas un ES iestāžu satvara 

nākotnei; 

63. uzskata, ka starp Komisiju un Parlamentu noslēgtais pamatnolīgums un tā regulāra 

aktualizēšana ir būtiska, lai nostiprinātu un attīstītu strukturētu sadarbību starp šīm divām 

iestādēm;  

64. atzinīgi vērtē to, ka 2010. gadā pieņemtais pamatnolīgums būtiski nostiprināja Komisijas 

politisko pārskatatbildību Parlamenta priekšā; 

65. uzsver, ka noteikumi par dialogu un piekļuvi informācijai ļauj Parlamentam vispusīgāk 

uzraudzīt Komisijas darbības, tādējādi veicinot vienlīdzīgu attieksmi gan pret Parlamentu, 

gan pret Ministru padomi;  

66. norāda, ka dažus spēkā esošā pamatnolīguma noteikumus vēl joprojām nepieciešams īstenot 

un attīstīt; ierosina, ka pašreizējais Parlamenta sasaukums pieņem uzlabojumu 

pamatnostādnes, lai jaunais Parlamenta sasaukums varētu apspriest atbilstīgus 

priekšlikumus; 

67. aicina Komisiju kopīgi ar Parlamentu konstruktīvi atspoguļot spēkā esošo pamatnolīgumu 

un tā īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot starptautisku nolīgumu apspriešanai, 

pieņemšanai un īstenošanai;  

68. uzskata, ka šajā pilnvaru periodā būtu pilnībā jāizpēta pašreizējos Līgumos paredzētās 

iespējas nostiprināt izpildvaras politisko pārskatatbildību un racionalizēt esošos noteikumus 

par likumdošanas un politisko sadarbību; 

69. atgādina, ka virkne jautājumu, piemēram, par deleģētajiem aktiem, īstenošanas 

pasākumiem, ietekmes novērtējumiem, likumdošanas iniciatīvu apstrādāšanu, ir jāaktualizē, 

ņemot vērā pieredzi, kas gūta šajā pilnvaru periodā; 

70. pauž nožēlu par to, ka nav  ņemti vērā Parlamenta vairākkārtējie aicinājumi atkārtoti izskatīt 

2003. gada Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, lai ņemtu vērā jauno 

likumdošanas vidi, ko radījis Lisabonas līgums, konsolidētu pašreizējo paraugpraksi un 

atjauninātu šo nolīgumu saskaņā ar lietpratīga regulējuma programmu;  

71. aicina Ministru padomi paust savu nostāju par iespēju piedalīties trīspusējā nolīgumā ar 

Parlamentu un Komisiju, lai panāktu turpmāku progresu jautājumos, kas jau ir minēti 

Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu;  

72. uzskata, ka jautājumi, kas saistīti vienīgi ar Parlamenta un Komisijas savstarpējām 

attiecībām, arī turpmāk būtu jānosaka divpusējā pamatnolīgumā; uzsver, ka Parlaments 

nesamierināsies ar situāciju, ka tiek izdarīts mazāk nekā noteikts spēkā esošajā 



pamatnolīgumā; 

73. uzskata, ka Lisabonas līguma konstitucionālā pamata galvenā problēma ir risks, ka tā dēvēto 

Kopienas metodi apdraud sadarbība starp valdībām, tādējādi vājinot Parlamenta un 

Komisijas nozīmi par labu iestādēm, kas pārstāv dalībvalstu valdības; 

74. norāda, ka LES 2. pantā ir uzskaitītas kopējās vērtības, uz kuru pamata ir nodibināta 

Savienība; uzskata, ka gan Savienībai, gan dalībvalstīm būtu pienācīgi jānodrošina šo 

vērtību ievērošana; norāda, ka būtu jāizveido pareiza likumdošanas un institucionālā 

sistēma, lai aizsargātu Savienības vērtības; 

75. aicina visas ES iestādes un dalībvalstu valdības un parlamentus pamatoties uz jauno 

institucionālo un tiesisko sistēmu, kas ar Lisabonas līgumu izveidota tā, lai cilvēktiesību 

jomā izstrādātu vērienīgu Savienības iekšējo politiku, kas nodrošina efektīvus valstu un ES 

līmeņa atbildības mehānismus, lai risinātu jautājumus par cilvēktiesību pārkāpumiem; 

o 

o     o 

76. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 


