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Briselē, 2006. gada 26. janvārī

PAZIŅOJUMS Jo LEINEN
Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam

Temats : Jauno deputātu uzņemšanas procedūras

Ievēlēto deputātu uzņemšana
Katrām Eiropas Parlamenta vēlēšanām Briselē un Strasbūrā tiek veidots īpašs uzņemšanas 
dienests laikposmam no ievēlēšanas dienas līdz sasaukuma pirmās sesijas nedēļas beigām, lai 
palīdzētu deputātiem pirmajos brīžos Parlamentā, pirms sākas viņu pilnvaru laiks. Deputāti 
tiek informēti dzimtajā valodā par veicamajām darbībām un dokumentiem, kas jāiesniedz, lai 
darba sākums noritētu pēc iespējas raitāk.

Katrs deputāts saņem mapi ar dokumentāciju (Parlamenta Reglamentu, Noteikumiem par 
izdevumiem un piemaksām, rokasgrāmatu u.c.), kas ļaus tiem piekļūt dažādiem informācijas 
avotiem Parlamentā.
Turklāt Parlamenta ģenerālsekretariāts saistībā ar katrām vēlēšanām rīko informatīvu 
semināru visiem jaunajiem deputātiem, lai viņiem izskaidrotu Parlamenta darbību.
Šis seminārs notiek Briselē politisko grupu sanāksmju laikā pirms pirmās sesijas vai Strasbūrā 
pirmās sesijas laikā.

Jaunajiem vai atkārtoti ievēlētajiem deputātiem veicamās formalitātes
Ierodoties Parlamentā jaunajiem vai atkārtoti ievēlētajiem deputātiem lūgs aizpildīt šādus 
dokumentus:

• personīgās informācijas veidlapa, kur jāsniedz personas dati un dzīves gājums. 
Šie dati būs pamats administratīvajām formalitātēm, kas jānokārto, pirms deputāti sāk 
pildīt savus pienākumus.
Dati tiks izmantoti arī šādās publikācijās:

- deputātu sarakstā,
- Vade-mecum
- „Eiropas Parlamenta deputāti”

kā arī tos iekļaus Eiropas Parlamenta deputātu datu bāzē, no kurienes Europarl
serveris ņem datus, kuri nav izteikti personiski, lai tie būtu publiski pieejami. 

• Deklarācija par finansiālajām interesēm, atbilstīgi Reglamenta 9. pantam un I 
pielikumam. 
Atbilstīgi Reglamenta 3. panta 2. punkta otrajai daļai, šī deklarācija, kas deputātam 
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katru gadu jāatjaunina, ir priekšnoteikums, lai apstiprinātu mandātu un ieceltu kādā 
amatā Parlamentā vai kādā no tā struktūrvienībām.

• Deklarācija par tāda amata neieņemšanu, kas nav savienojams ar Eiropas 
Parlamenta deputāta amatu (7. pants aktā par Eiropas Parlamenta pārstāvju 
ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās).
Šī deklarācija ir priekšnoteikums arī deputāta mandāta apstiprināšanai.

Nesavienojamība
Šī Parlamenta sasaukuma pirmās sesijas laikā Prezidentūras ģenerāldirektorāta dienestiem 
nācies risināt grūtības, ko izraisa jaunie Akta par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu 
tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta noteikumi, kurā noteikti jauni nesavienojamības gadījumi, 
tostarp nacionālā parlamenta un Eiropas Parlamenta deputāta mandāta nesavienojamība.

Ņemot vērā iespēju, ka jaunievēlētie deputāti varētu nonākt situācijā, kas ir nesavienojama ar 
iepriekšminētā 7. panta 1, un 2. punktu sasaukuma pirmās sesijas laikā Ģenerālsekretārs un 
ģenerālsekretāra vietnieks dažas nedēļas pirms jaunā Parlamenta pirmās sanāksmes vērsās to 
valstu kompetentajās iestādēs, kurās bija neatbilstības gadījumi. Viņi vērsa šo iestāžu 
uzmanību uz to, ka deputāti, kuri uz 20. jūliju bija amatos, kas nav savienojami ar Eiropas 
Parlamenta deputāta mandātu, nevar piedalīties Eiropas Parlamenta šī sasaukuma pirmajā 
sesijā.
Turklāt Parlamenta ģenerālsekretārs pārliecinājās, ka visi ievēlētie deputāti pirms pirmās 
sesijas ir iesnieguši deklarāciju, kas apliecina, ka uzsākot pildīt pienākumus, viņiem nebija 
nekādu pienākumu, kuri nebūtu savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu. 

Jānorāda arī, ka vēlēšanu sagatavošanas laikā 2003. gada 8. oktobrī Parlamenta 
ģenerālsekretārs vērsās pie vairāku dalībvalstu pastāvīgajiem pārstāvjiem ar lūgumu paziņot 
viņam valstu kompetento iestāžu nosaukumus un koordinātes, lai varētu paziņot Eiropas 
Parlamentam ievēlēto deputātu vārdus. 2003. gada 3. decembrī līdzīga vēstule tika nosūtīta arī 
veco dalībvalstu pastāvīgajiem pārstāvjiem. Divdesmit viena valsts no divdesmit piecām 
atbildēja uz šo lūgumu (Beļģija, Kipra, Francija un Luksemburga vēl nav atbildējušās).

Harald RØMER
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