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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja uzskata, ka Lisabonas līgums sniedz pozitīvu ieguldījumu Parlamenta 
pilnvaru nostiprināšanā gan likumdošanas jomā, gan Komisijas likumdošanas, deleģēto un 
īstenošanas pilnvaru uzraudzīšanā, un aicina Konstitucionālo jautājumu komiteju kā par 
jautājumu atbildīgo komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Lisabonas līgums ar divu specifisku mehānismu palīdzību nodrošina 
dalībvalstu parlamentiem ievērojami lielāku lomu subsidiaritātes principa ievērošanas 
pārbaudē; katrā gadījumā dalībvalstu parlamentiem ir atvēlētas astoņas nedēļas (Komisijai 
ir pienākums nodrošināt šo laika periodu), kurās jāpauž nostāja par likumdošanas 
priekšlikumiem; pirmkārt, ja viena trešdaļa no ES parlamentu palātām sniedz argumentētu 
atzinumu, ka likumdošanas priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam, Komisijai ir 
pienākums to pārskatīt; otrkārt, ja lielākā daļa no Eiropas Savienības parlamentu palātām 
sniedz argumentētu atzinumu, kurā tās iebilst pret tiesību akta projektu, pamatojoties uz 
to, ka tas neatbilst subsidiaritātes principam, Eiropas Parlaments un Padomei jābalso par 
šo jautājumu, pirms Parlaments sniedz jebkādu paziņojumu par tā saturu pirmajā lasījumā;

2. uzskata — ņemot vērā, ka protokolā paredzētie noteikumi par subsidiaritāti būs 
piemērojami jaunajiem likumdošanas priekšlikumiem, tiklīdz Lisabonas līgums stāsies 
spēkā, Parlamenta Reglamentā ir jāparedz atbilstoša iekšējā procedūra, lai tas varētu 
sniegt paziņojumus par subsidiaritātes jautājumiem ātri un efektīvi un lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstu parlamentu argumentētie atzinumi tiek pienācīgi apsvērti, lieki nekavējot 
likumdošanas procedūru;

3. uzsver, ka Kopienas tiesību aktu atbilstība subsidiaritātes principam saskaņā ar 35. pantu 
pašlaik ir Parlamenta kompetencē, un uzskata, ka īpašā procedūra subsidiaritātes principa 
ievērošanas noteikšanai varētu būt šāda: gadījumos, kad vairākums dalībvalstu parlamentu 
iebilst pret Komisijas priekšlikumu, Juridiskā komiteja iesniedz plenārsēdē īpašu 
priekšlikumu par subsidiaritātes principa ievērošanu, pirms priekšlikums tiek novirzīts 
komitejai pirmajam lasījumam Eiropas Parlamentā;

4. norāda, ka Lisabonas līgums ietver jaunu juridisko pamatu, ar ko paredz koplēmuma 
procedūru attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 118. pantā nosakot sekojošo: „Veidojot iekšējo tirgu un nodrošinot tā 
darbību, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 
nosaka pasākumus, ar ko ieviest Eiropas intelektuālā īpašuma tiesības apliecinošus 
dokumentus, kuri nodrošinātu vienotu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību visā 
Savienībā un centralizētas atļauju piešķiršanas, koordinācijas un uzraudzības kārtības 
izveidi visā Savienībā.”; pauž nožēlu par faktu, ka vienprātīgs lēmums un apspriešanās ar 
Parlamentu ir saglabāta kā likumdošanas procedūra attiecībā uz valodas noteikumiem, kas 
attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām;

5. uzskata, ka Komisijai jāizmanto priekšrocības, ko sniedz jaunais juridiskais pamats, lai 
atjaunotu ideju par Eiropas Savienības patentu, kā arī lai pabeigtu un nostiprinātu Eiropas 
Savienības tiesību aktus par intelektuālā īpašuma tiesībām;

6. atzinīgi vērē jauno juridisko pamatu, kas izklāstīts LESD 298. pantā, saskaņā ar kuru 
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„veicot uzdevumus, Savienības iestādes un struktūras saņem atvērtas, efektīvas un 
neatkarīgas Eiropas administrācijas atbalstu”, jo tas nodrošina Eiropas Savienībai 
nepieciešamo pamatu administratīvi procesuālo tiesību regulējumam;

7. uzskata, ka steidzami jāsagatavo šāds regulējums, un pauž nodomu padziļināti izpētīt 
iespējamo regulējuma veidu vēl pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, ņemot vērā 
dalībvalstīs pastāvošās dažādās juridiskās tradīcijas;

8. norāda, ka jaunie līguma noteikumi attiecībā uz tiesisko sadarbību civillietās un 
krimināllietās ietver nepieciešamo juridisko pamatu atbalsta pasākumu pieņemšanai 
tiesnešu un tiesas iestāžu darbinieku apmācībai; uzskata, ka šādus pasākumus, kurus 
jāpieņem ar koplēmuma procedūru un kuri varētu ietvert dalībvalstu tiesību aktu un 
noteikumu tuvināšanu, ir jāizskata nekavējoties, ņemot vērā Juridiskās komitejas pēdējos 
ziņojumos paustās bažas;

9. pauž nožēlu, ka turpmāku būtisku progresu saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās 
joprojām ievērojami kavēs tas, ka atbilstoši LESD 81. pantam šāda sadarbība notiks tikai 
tādās „civillietās, kurās ir pārrobežu elementi”;

10. atzinīgi vērtē Eiropas Kopienu Tiesas un Vispārējās tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu 
jauno iecelšanas procedūru, kas noteikta LESD 255. pantā, saskaņā ar kuru, pirms 
dalībvalstu valdības pieņem lēmumu par iecelšanu amatā, ir jāsniedz atzinums par 
kandidātu spēju veikt savus pienākumus, ko sagatavo speciālistu grupa, kas sastāv no 
septiņiem ekspertiem, no kuriem vienu izvirza Eiropas Parlaments; uzskata, ka Parlamenta 
Reglamentā ir jāparedz īpaša procedūra ekspertu grupas locekļa izvirzīšanai ar lēmumu, 
ko pieņem plenārsēdē, pamatojoties uz atbildīgās komitejas atzinumu;

11. uzskata, ka jaunie noteikumi attiecībā uz tiesību aktiem un tiesību normu hierarhiju, jo 
īpaši uz deleģētā akta izveidošanu, neapšaubāmi sniegs ieguldījumu Savienības 
likumdošanas kvalitātes uzlabošanā; lai veicinātu noteikumu par deleģētajiem aktiem 
piemērošanu, uzskata par nepieciešamu iestādēm vienoties par standarta formulu, kas 
varētu tikt regulāri izmantota likumdošanas priekšlikumos, turklāt uzskata, ka pēc iespējas 
ātrāk nepieciešams koplēmuma procedūrā pieņemt noteikumus par īstenošanas aktiem, 
kuru pamatā ir LESD 291. pants;

12. ņemot vērā, ka būs nepieciešams noteikts laika periods, lai veiktu nepieciešamos 
pielāgojumus jaunajam līgumam, uzskata, ka acquis saskaņošana ar neseno komitoloģijas 
lēmumu ir steidzami jāpabeidz pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā; uzskata, ka jaunā 
saskaņošana, lai ņemtu vērā deleģētos aktus, kas ir sarežģītāka prakse nekā pašlaik 
īstenotā, būs jāveic pēc jaunā līguma stāšanās spēkā, un paļaujas, ka Komisija sagatavos 
nepieciešamos priekšlikumus šā mērķa sasniegšanai; uzsver, ka, lai gan deleģētā akta 
definīcija ir līdzīga koncepcijai par „kvazi-likumdošanas” aktiem, kuriem tiek piemērota 
regulatīvā kontroles procedūra, abas koncepcijas nevar uzskatīt par vienādām, un uzskata, 
ka tāpēc uz pašreiz notiekošo saskaņošanas procedūru nevar raudzīties kā uz nākotnē 
izmantojamu precedentu;

13. pauž bažas par ievērojamo kodifikācijas procedūru daudzumu, kas jāpieņem Padomes , 
kuru sagaida smags darbs, ja kodificētie akti būs jāpieņem pirms līguma stāšanās spēkā;
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14. atzinīgi vērtē faktu, ka koplēmuma procedūra turpmāk tiks piemērota Civildienesta 
noteikumiem, jo tas nodrošinās Eiropas Parlamentam vienlīdzīgas tiesības ar Padomi šo 
noteikumu pielāgošanā; uzskata, ka tas būs jo īpaši svarīgi deputātu palīgu nākotnes 
statūtiem, kurus Parlaments ir nolēmis turpmāk attīstīt un īstenot.
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