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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs kopumā piekrīt atbildīgās komitejas ziņotāja paustajai nostājai. Viens 
no Eiropas Parlamenta pamatpienākumiem ir uzlabot tā procedūras un iekšējās likumdošanas 
metodes, lai paātrinātu vienkāršošanas procesā izveidotās dokumentācijas apstrādi. 

Taču šie centieni nedrīkst aizēnot tās procedūras, kas noteiktas primārajos tiesību aktos, īpaši 
attiecībā uz koplēmuma procedūru, kurā Parlamentam ir vissvarīgākā loma, ņemot vērā tā 
demokrātisko ieguldījumu ES lēmumu pieņemšanas gaitā. Īsumā tas nozīmē, ka jebkādiem 
grozījumiem attiecībā uz Parlamenta iekšējām procedūrām ir jābūt atbilstīgiem attiecīgajiem 
Līgumu noteikumiem.

Atzinuma sagatavotājs tāpēc iesaka noteiktus labojumus Reglamentā, kuri būtu jāņem vērā, 
lai nodrošinātu vienkāršošanas mērķu pietiekamu ticamību un to vieglu sasniedzamību.

Šķiet, ka ir nepieciešams pārskatīt Reglamenta 80. pantu, lai vienkāršotu mehānismu 
kodifikāciju pieņemšanai atbilstīgi saistībām, ko pieņēmušas visas attiecīgās ieinteresētās 
puses saistībā ar vienkāršošanas procesu. Grozītais 80. pants dos iespēju Juridiskajai komitejai 
izskatīt kodifikācijas priekšlikuma jomu un, ja šajā priekšlikumā nav būtisku izmaiņu, nodot 
to tieši izskatīšanai plenārsēdē. Ja tajā ir izmaiņas, komiteja ierosinās Komisijas priekšlikumu 
noraidīt. 

Tāpēc ir jāievieš jauns – 80.a pants, lai nodrošinātu specifisku procedūru normatīvo tekstu 
pārstrādāšanai. Kā jau noteikts EP rezolūcijā par normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju, 
viens no acquis communautaire vienkāršošanas primārajiem līdzekļiem ir noteikumu 
pārstrādāšana vienlaikus ar kodifikāciju, un tas ir jāizmanto pēc iespējas plašāk. 

Jaunais Reglamenta 80.a pants tāpēc dos iespēju Juridiskajai komitejai izskatīt jebkuru no 
pārstrādājamiem priekšlikumiem.Katru priekšlikumu nodos apspriešanai atbildīgajā komitejā, 
kurai tiks piešķirtas īpašas pilnvaras attiecībā uz grozījumiem atkarībā no Juridiskās komitejas 
izskatīšanas rezultātiem. 

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju savā 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Spēkā esošais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
80. panta 1. punkts

1. Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 

1. Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 
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oficiālo kodifikāciju, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi. Ja izrādās, ka 
priekšlikums neizraisa nekādus būtiskus 
grozījumus spēka esošajos tiesību aktos 
Kopienas likumdošanā, piemēro 43. pantā 
noteikto procedūru.

oficiālo kodifikāciju, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi. Šī komiteja to izskata, 
lai pārliecinātos, ka tajā nav iekļautas 
būtiskas izmaiņas, bet tikai kodifikācija.

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir vienkāršot kodifikācijas priekšlikumu apstrādi komitejā, kuras pārziņā 
ir juridiskie jautājumi, to veicot ar skaidrāka teksta un stingrākas procedūras palīdzību, jo, 
svītrojot atsauci uz 43. pantu, varētu izvairīties no nevajadzīgas sarežģītības komitejas līmenī, 
un vienlaikus pašreizējās plenārsēžu prerogatīvas paliktu nemainītas. Tā rezultātā 
procedūras pirmais posms, kas attieksies uz Juridisko komiteju, būs vienkāršāks un efektīvāks.

Grozījums Nr. 2
80. panta 2. punkts

2. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai 
šīs komitejas iecelts referents var piedalīties 
kodifikācijas priekšlikumu izskatīšanā vai 
izstrādāšanā.  Vajadzības gadījumā 
atbildīgā komiteja var iepriekš sniegt savu 
atzinumu. 

2. Komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, var lūgt komiteju, kas ir 
atbildīga par jautājuma apspriešanu, sniegt 
atzinumu.

Pamatojums

Ierosinātais grozījums attiecas uz iespēju Juridiskajai komitejai lūgt atbildīgajai komitejai 
sniegt atzinumu kā novērtējuma sastāvdaļu, izskatot priekšlikumu par  kodifikāciju. Tas 
atspoguļo pašreiz piemērojamo praksi un jebkurā gadījumā varētu ļaut atbildīgajai komitejai, 
ja tai tiek lūgts,  piedalīties procesā, sniedzot savu atzinumu. Tā rezultātā procedūras pirmais 
posms, kas attiecas uz Juridisko komiteju, būs vienkāršāks un noteiktāks.

Grozījums Nr. 3
80. panta 3. punkts

3. Atkāpjoties no 43. panta 3. punkta 
noteikumiem, jautājumā par priekšlikumu 
oficiālajai kodifikācija nevar piemērot 
vienkāršotu procedūru, ja par juridiskajiem 
jautājumiem atbildīgās komitejas vai par 
konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas 
locekļu vairākums ir pret šo procedūru.

3. 3 Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, secina, ka priekšlikumā nav 
ietvertas nekādas būtiskas izmaiņas 
attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem, tā 
iesniedz to Parlamentam apstiprināšanai ar 
vienu balsojumu, ievērojot, ka jebkādi 
grozījumi priekšlikuma tekstā nav 
pieļaujami.
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Pamatojums

Reglamenta 43. un 131. pantā, kuri attiecas uz „vienkāršotu procedūru” un „plenārsēdes 
procedūru, ja nav grozījumu un debašu”, ir ietverti noteikumi, kuri tomēr pieļauj grozījumus 
priekšlikumā. Jebkura tāda iespēja tomēr pilnībā nesaskan ar kodifikācijas koncepciju un nav 
atbilstīga spēkā esošajam iestāžu nolīgumam par šo jautājumu, jo īpaši tā 6. punktam, no kā 
var secināt, ka Parlaments un Padome ir apņēmušies neizdarīt būtiskas izmaiņas kodifikācijas 
priekšlikumos.

Grozījums Nr. 4
80. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, secina, ka priekšlikumā ietvertas 
būtiskas izmaiņas attiecībā uz Kopienas 
tiesību aktiem, tā iesaka priekšlikumu 
noraidīt.

Pamatojums

Priekšlikuma noraidīšana būtu saprātīgāks risinājums nekā tā novirzīšana atpakaļ parastajai 
procedūrai.  Ja Komisijas priekšlikums nav atbilstīgs kodifikācijas noteikumiem, noteikti ir 
loģiskāk, ievērojot vienkāršošanas procesu, iesniegt šo priekšlikumu atpakaļ Komisijai un 
lūgt „pārdomāt" šo priekšlikumu (piemēram, to aizstājot ar priekšlikumu, kas paredzēts 
pārstrādāšanai), nevis uzlikt Parlamentam papildu darbu.

Grozījums Nr. 5
80.a pants (jauns)

80.a pants
Pārstrādāšana
1. Kad Komisija Parlamentam iesniedz 
priekšlikumu oficiālai Kopienas tiesību 
aktu tekstu pārstrādāšanai, tas tiek nodots 
komitejai, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi un kura to izskata.  Priekšlikums 
oficiālai Kopienas tiesību aktu tekstu 
pārstrādāšanai nozīmē tādu priekšlikumu 
normatīvā tiesību akta pieņemšanai, kura 
vienotajā tekstā ir ietvertas būtiskas 
izmaiņas attiecībā uz spēkā esošajiem 
tiesību aktiem un kurā vienlaikus kodificēti 
tie noteikumi, kurus paredzēts atstāt 
nemainītus. Ar jauno tiesību aktu aizstāj 
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iepriekšējos tiesību aktus, kurus atceļ.

2. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, secina, ka priekšlikums neietver 
nekādas citas būtiskas izmaiņas attiecībā uz 
Kopienas tiesību aktiem kā vienīgi tās, kas 
skaidri norādītas pašā priekšlikumā, šī 
komiteja informē Parlamenta 
priekšsēdētāju, kurš saskaņā ar 
Reglamenta 40. pantu nodod attiecīgo 
priekšlikumu komitejai, kas atbildīga par 
jautājuma izskatīšanu, lai to izskatītu 
atbilstoši parastajai procedūrai saistībā ar 
normatīviem priekšlikumiem. Šajā 
gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, 
kuri noteikti Reglamenta 150. un 
151. pantā, grozījumi priekšlikumam tikai 
tad ir pieņemami, ja to saturs tieši attiecas 
uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās 
ietvertas būtiskas izmaiņas. Tāpēc nav 
pieņemami grozījumi attiecībā uz 
noteikumiem, kurus paredzēts atstāt 
nemainītus.
3. Par jautājuma izskatīšanu atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs tomēr var pieņemt 
izskatīšanai šādus grozījumus, ko 
izstrādājuši atsevišķi deputāti, ja tas 
nepieciešams objektīvu iemeslu dēļ saistībā 
ar konsekvenci tekstā, kurā ar 
priekšlikumu ir izdarītas būtiskas izmaiņas. 
Šo noteikumu, attiecīgi mainot, piemēro arī 
plenārsēdēs.
4. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, secina, ka priekšlikumā ir 
ietvertas citas būtiskas izmaiņas, nevis tikai 
tās, kas skaidri noteiktas pašā 
priekšlikumā, tā iesaka priekšlikumu 
noraidīt.

Pamatojums

Priekšlikuma noraidīšana būtu saprātīgāks risinājums nekā tā novirzīšana atpakaļ parastajai 
procedūrai.  Ja Komisijas priekšlikums nav atbilstīgs kodifikācijas noteikumiem, noteikti ir 
loģiskāk, ievērojot vienkāršošanas procesu, iesniegt šo priekšlikumu atpakaļ Komisijai un 
lūgt „pārdomāt" šo priekšlikumu (piemēram, to aizstājot ar priekšlikumu, kas ir atbilstīgs 
pārstrādāšanai), nevis uzlikt Parlamentam papildu darbu.
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