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1. Vispārējais konteksts 

Valstu robežu pastāvēšana no ekonomikas, sociālā un kultūras viedokļa šķir pierobežu 
kopienas un rada šķēršļus šo teritoriju konsekventai pārvaldei. Līdz šim brīdim nacionālās 
politikas bieži vien neņēma vērā šīs zonas, kas tika uzskatītas par nacionālo teritoriju 
perifērijas zonām. Tomēr kopīgais tirgus un Ekonomikas un monetārā savienība (EMS) ar 
paplašināšanās perspektīvu pakāpeniski maina šo tendenci, un pārrobežu sadarbība ir kļuvusi 
par vienu no lielākajiem Eiropas integrācijas izaicinājumiem.

Viens no Eiropas Savienības pamatmērķiem ir ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas 
pastiprināšana caur pārrobežu,  transnacionālo un starpreģionu sadarbību. Vienlaikus tas 
sekmē Eiropas teritorijas sabalansētu integrāciju un harmonisku attīstību.

Lai sasniegtu Eiropas Kopienas līguma 159.3. pantā paredzēto mērķi par ekonomisko un 
sociālo kohēziju, tiek veiktas īpašas darbības, kas izrādās nepieciešamas ārpus Fondiem, 
tomēr nekaitējot pasākumiem, kas veicami citu kopienas politiku ietvaros.  

Uz šādas juridiskās bāzes un saskaņā ar strukturālo fondu vispārējo regulu, 1989. gadā tika 
dibināta kopienas iniciatīva INETRREG. Tā ir darbības programma, kas papildina strukturālo 
fondu pasākumus, lai veicinātu pārrobežu, transnacionālo un starpreģionu sadarbību. 
INTERREG III  patlaban ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīva sadarbības 
veicināšanai starp Eiropas Savienības reģioniem, laikposmam no 2000. līdz 2006. gadam. 
INTERREG III sastāv no trim daļām : A daļa (pārrobežu sadarbība), B daļa (transnacionālā 
sadarbība) un C daļa (starpreģionu sadarbība). A daļas mērķis ir pārrobežu sadarbība starp 
blakus esošām teritoriālajām kopienām, un tās uzdevums ir attīstīt pārrobežu ekonomiskos un 
sociālos centrus, pamatojoties uz kopīgo ilgtermiņa teritoriālās attīstības stratēģiju. B daļas, 
kas attiecas uz transnacionālo sadarbību starp nacionālajām, reģionālajām un vietējām varas 
institūcijām, mērķis ir veicināt augstākas teritoriālās integrācijas pakāpes sasniegšanu plašajos 
Eiropas reģionu grupējumos un panākt ilglaicīgu, harmonisku un līdzsvarotu kopienas 
attīstību un labāku teritoriālo integrāciju ar kandidātvalstīm un citām kaimiņvalstīm. 
Visbeidzot, C daļa ir koncentrēta uz starpreģionu sadarbību un tās mērķis ir uzlabot reģionu 
attīstības un kohēzijas politikas efektivitāti, iekļaujot tīklā pārstrukturētos reģionus un 
mazattīstītos reģionus.

Savā trešajā ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju1 Eiropas Komisija piedāvāja 
laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam koncentrēt kohēzijas politikas prioritātes uz trim 
galvenajiem mērķiem : konverģenci, konkurētspēju un sadarbību. « Teritoriālā sadarbība » 
balstās uz trīs INTERREG daļu (A,B, un C) pieredzi harmoniskas un līdzsvarotas attīstības 
veicināšanā visā Eiropas Savienības teritorijā, atbalstot sadarbību starp dažādām tās 
sastāvdaļām kopienas nozīmes jautājumos pārrobežu, transnacionālajā un starpreģionu līmenī 
(tā sauktā « mainstream » jeb galvenā virziena loģika). Šajā kontekstā Komisija piedāvāja 
jaunu juridisku instrumentu Eiropas sadarbības (« reģionālās pārrobežu grupas ») struktūras 
formā, lai dalībvalstis, reģioni un vietējās varas institūcijas varētu to izmantot gan kopienas 
programmu ietvaros, gan ārpus tām, kā arī izprast juridiskās un administratīvās problēmas, 
kas bieži sastopamas, izstrādājot pārrobežu programmas un projektus. Tās mērķis būs piešķirt 

  
1 Eiropas Komisijas paziņojums. Trešais ziņojums par sociālo un ekonomisko kohēziju COM (2004) 107 gala 
ziņojums, 17.02.2004
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šai jaunajai juridiskajai struktūrai spēju rīkoties sabiedrisko institūciju vārdā, lai īstenotu 
sadarbības mērķus. 

Eiropas Parlaments vienmēr ir uzsvēris pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības 
nozīmību Eiropas veidošanā1, kā arī to, cik svarīgi ir nospraust atsevišķus mērķus teritoriālajai 
sadarbībai, pamatojoties uz INTERREG iniciatīvas panākumiem, kas veicināja sadarbības 
kultūras izveidošanu un nostiprināšanu. Parlaments ir arī atbalstījis jauna, vienreizēja 
juridiska instrumenta radīšanu, kas ļauj dalībvalstīm, reģioniem un vietējām varas institūcijām 
daudz efektīvāk izpildīt pārrobežu programmas.2

Teritoriālā kohēzija, un ne vairs tikai ekonomiskā un sociālā kohēzija, ir vairākkārt pieminēta 
Eiropas Konstitūcijas projektā, un tā ir atzīta par vienu no Eiropas Savienības dalītajām 
kompetencēm3. Konstitūcijas projekta III-220. pants (pašreizējais Eiropas Kopienas līguma 
158. pants) paredz pievērst īpašu uzmanību pārrobežu reģioniem.

Vēl viens instruments, kas domāts, lai atvieglotu savstarpējo pārrobežu sadarbību, ir Eiropas 
Ekonomisko interešu grupējums. Šis grupējums ir kopienas tiesībās atzīta juridiska persona, 
kuras mērķis ir atvieglot un veicināt savu locekļu ekonomiskās aktivitātes, apvienojot 
resursus, darbības un kompetences. Tos apvienojot, tiks panākti labāki rezultāti, nekā tad, ja 
locekļi darbotos individuāli.

2. Eiropas grupas pārrobežu sadarbībai (EGPS) dibināšanas regulas priekšlikuma 
apraksts

Ņemot vērā lielās grūtības, ar kādām jāsastopas, lai realizētu un vadītu pārrobežu, 
transnacionālo un starpreģionu sadarbību atšķirīgu nacionālo tiesību un procesu ietvaros, ir 
nepieciešami kopienas līmenī saskaņoti pasākumi šo grūtību pārvarēšanai.

Jauno regulas priekšlikumu ietvaros, lai izveidotu fondus un strukturālos instrumentus 
laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam, Eiropas Komisija pagājušā gada 14. jūlijā iesniedza 
jaunu regulu, kurā paredzēta iespēja dalībvalstīm, reģioniem un vietējām varas institūcijām 
izveidot organizācijas pārrobežu sadarbībai, kas nosauktas par Eiropas grupu pārrobežu 
sadarbībai (EGPS) ª. Regulas priekšlikums par EGPS iekļaujas Komisijas priekšlikumu loģikā 
nospraust jaunu mērķi Nr. 3 (teritoriālā sadarbība). Tas iekļaujas arī regulas priekšlikumā, 
kurā definēti divu strukturālo fondu (FEDER un FSE), kā arī kohēzijas fonda vispārējie 
noteikumi.

Ņemot vērā to, ka dalībvalstis nevar efektīvi nodrošināt tādus pārrobežu sadarbības apstākļus, 
kādi tie precizēti šajā regulā, un labāk būtu tos realizēt kopienas līmenī, Kopiena var veikt 
pasākumus, saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas atzīts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar 

  
1 Rezolūcija par pārrobežu un starpreģionu sadarbību 16.05.1997 (A4-161/1997, ziņotājs : Miller kungs) ; 
rezolūcija par pārrobežu sadarbību Eiropas Kopienas iekšējās robežās 12.03.1987 (A2-170/86, ziņotājs : 
Poetschi kungs).
2 Rezolūcija par Komisijas paziņojumu attiecībā uz trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju, 
22.04.2004 (A5-272/2004, ziņotājs : Hatzidakis kungs), no 40. līdz 47. punktam.
3 I-3.3., I-14 un II-96 panti. Konstitūcijas projekta panti, doti pēdējā pieejamajā versijā : CIG 87/04, Brisele, 
2004. gada 6. augusts.
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proporcionalitātes principu, kāds noteikts šajā pašā pantā, šī regula nepārsniedz to, kas 
nepieciešams šo mērķu sasniegšanai, un iestāšanās EGPS notiek pēc izvēles, ievērojot katras 
dalībvalsts konstitucionālo kārtību.

Šis jaunais juridiskais instruments, kas balstās uz Līguma 159. panta 3. rindkopu, sniedz 
izvēles iespēju Eiropas pārrobežu sadarbības organizāciju radīšanai, lai pārvarētu pastāvošos
šķēršļus. Kā jauns instruments, tas ietekmēs dalībvalstu nacionālo likumdošanu. Turklāt, ir 
jāuzsver, ka iesaistīšanās grupā nav obligāta, bet pēc izvēles, kas parāda tās sadarbības 
ambīcijas : saskaņā ar regulas projekta 7. preambulu, « iestāšanās EGPS nav obligāta ».
Organizācijām tiks piešķirts juridiskas personas statuss pārrobežu sadarbības īstenošanai, 
pamatojoties uz nolīgumu starp dalībvalstīm, kas var būt gan reģionāla, vietēja, sabiedriska vai 
kāda cita tipa. Tātad šis instruments ļaus veicināt un atvieglot pārrobežu sadarbību starp 
reģionālajām un vietējām pašpārvaldēm abās robežas pusēs un pārvarēt juridiskās un 
institucionālās grūtības šajā jomā.  

Viens no pastāvošo finanšu instrumentu jaunajiem elementiem ir fakts, ka EGPS tiks uzticēta 
ne vien Eiropas Savienības līdzfinansēto pārrobežu sadarbības programmu izpilde, bet arī 
jebkuras citas darbības veikšana ar Eiropas Savienības iesaistīšanos vai bez tās. EGPS 
galvenie mērķi, kas izklāstīti regulas projekta 6. preambulā (pārrobežu sadarbība bez 
Kopienas finansiāla atbalsta), apstiprina, ka tas var būt lietderīgi ne vien strukturālās politikas 
mērķu īstenošanai, bet arī daudziem citiem mērķiem.   

Citi regulas projekta elementi, kas pelnījuši, lai tiktu pieminēti, ir sekojoši :  

- EGPS sastāvs (2. pants) : EGPS sastāvā var ietilpt gan dalībvalstis, gan reģionālās un 
vietējās pašpārvaldes, un/vai citas vietējās sabiedriskās organizācijas. Tās sastāvs tiek noteikts 
pēc grupas locekļu iniciatīvas, kuri var lemt par atsevišķas juridiskas vienības izveidošanu, 
vai arī uzticēt vadību kādam no sava vidus. 

- EGPS kompetences (3. pants) : EGPS kompetences tiek noteiktas, saskaņā ar Eiropas 
pārrobežu sadarbības konvenciju, kas noslēgta tās locekļu starpā.  Tādēļ EGPS tiek piešķirts 
juridiskas personas statuss, ko atzīst nacionālo likumdošanu fiziskās personas. EGPS var veikt 
sekojošas funkcijas :  

• Pārrobežu sadarbības programmu izpilde ar Kopienas līdzfinansējumu, galvenokārt caur 
strukturālajiem fondiem ;  

• Jebkādas citas pārrobežu sadarbības īstenošana ar Kopienas finansējumu vai bez tā.   

- Eiropas pārrobežu sadarbības konvencija (4. pants) : EGPS ir radīta saskaņā ar 
konvenciju, kurā jābūt precizētai tās darbībai, pastāvēšanas ilgumam un darbības 
pārtraukšanas noteikumiem. Konvencijā, kas aprobežojas ar pārrobežu sadarbības sektoru, ir 
jābūt precizētai katra locekļa atbildībai EGPS un trešo personu priekšā. Tajā jāfiksē 
dalībvalstīm piemērojamie statūti, kā arī kompetenta jurisdikcija strīdu gadījumā, kas būs no 
tās dalībvalsts, kuras tiesības tiks izraudzītas. Visbeidzot, konvencijā jābūt norādītam visu 
locekļu kopumam, kā arī grupas sastāvā esošajām dalībvalstīm.   

- EGPS statūti (5. pants) : EGPS izstrādā savus statūtus, pamatojoties uz konvenciju. 
Statūtos jāatspoguļo noteikumi attiecībā uz :
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• Locekļu sarakstu ;  
• EGPS mērķiem un darbību, saistību ar grupas locekļiem ;  
• Nosaukumu un adresi ;  
• Tās orgāniem, kompetencēm, darbību, orgānus pārstāvošo locekļu skaitu ;  
• Lēmumu pieņemšanas procedūru ;   
• Darba valodas(u) noteikšanu ;  
• Darbības nosacījumiem ;  
• Locekļu finansiālā ieguldījuma nosacījumiem, kā arī piemērojamiem grāmatvedības un 

budžeta likumiem ;  
• Neatkarīgas finanšu kontroles un ārējā audita organizācijas iecelšanu. 

- EGPS orgāni (6. pants) : EGPS pārstāvēs tās direktors, kurš rīkosies tās vārdā un tās labā. 
EGPS var nodibināt asambleju no savu locekļu pārstāvjiem. Statūtos var paredzēt arī papildu 
orgānu veidošanu.  

- EGPS budžets (7. pants) : EGPS izstrādā plānoto gada budžetu, ko nosaka tās locekļi. 
Turklāt, tā izstrādā gada ziņojumu par no locekļiem neatkarīgu ekspertu sertificētu darbību. 
Locekļi ir finansiāli atbildīgi, atbilstoši savam ieguldījumam budžetā, līdz EGPS parādu 
dzēšanai. EGPS pastāvēšana tomēr neskars dalībvalstu un citu institūciju finansiālo atbildību. 

- Publicēšana un stāšanās spēkā (8. un 9. pants) : Konvencija, ar kuru tiek dibināta EGPS, 
tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. No šī brīža tās juridiskais spēks tiks 
atzīts ikvienā Eiropas Savienības dalībvalstī. EGPS stāsies spēkā, sākot no 2007. gada 1. 
janvāra.   

3. Strīdīgie punkti

Mērķis: Saskaņā ar piedāvātās regulas 1. panta 2. punktu EGKP mērķis ir atvieglot un 
veicināt pārrobežu sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī reģionālajām un vietējām iestādēm ar 
mērķi pastiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.  Tomēr rodas jautājums: Kāds 
ir dokumenta galvenais mērķis? Ir jāizskata trīs iespējas:

Ø Tas ir juridisks dokuments, kas piemērojams struktūrfondu 3 mērķa ietvaros, 
saskaņā ar kuru dalībvalstis, kas piedalās darbības programmā, tai drīkst uzlikt 
atbildību par vadību un piešķirt programmai vadošās iestādes un apvienotā 
tehniskā sekretariāta pienākumus. Šajā kontekstā vajadzētu atzīmēt, ka katra 
dalībvalsts turpina nodrošināt finansiālo atbildību (Regulas priekšlikuma 18.p)

Ø Tas ir Eiropas Komisijas piedāvāts dokuments, kas, esot konstitucionāls 
piedāvājums, kalpo iepriekšminēto mērķu realizēšanai bez Kopienas finanšu 
intervences 

Ø Trešā iespēja ir veidot pārvaldes institūciju, kas iepriekšminētos mērķus realizē ar  
Kopienas finanšu intervenci vai bez tās.
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- Tiesiskais pamats: divas iespējas: 

-
RĪCĪBAS , KAS BALSTĀS UZ ES LĪGUMA 159. PANTA 3. DAĻU.
Šis pants atļauj veikt īpašu rīcību ārpus struktūrfondu ierobežojumiem, lai sasniegtu ciešākas 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas1 mērķi. Šai rīcībai ir jābūt atsevišķa Komisijas 
priekšlikuma priekšmetam un jābūt pakļautai koplēmuma procedūrai (251. p.) un kvalificētam 
balsu vairākumam.

ALTERNATĪVS TIESISKAIS PAMATS VAR BŪT ES LĪGUMA 308. PANTS.
308. pants ļauj Kopienai darboties, lai sasniegtu vienu no tās mērķiem, kad Līgums nedod 
nepieciešamās īpašās pilnvaras.  Šajā gadījumā Padomes lēmums ir jāpieņem ar vienprātību.
Turklāt tas arī izslēdz koplēmuma procedūras piemērošanu šajā gadījumā  un, ciktāl tas skar 
procedūras, tas prasīs pilnīgi jaunu Komisijas priekšlikumu.

Statusa problēma: Komisijas tekstā ir neskaidrs vai EGKP dokuments vienkārši veido jaunu 
juridisku personu, kura var veikt vienīgi īpaši noteiktus uzdevumus, vai arī veido publisko 
tiesību institūciju, kas savu biedru vietā sniedz sabiedrisku pakalpojumus. Šim mērķim šeit 
varētu ierosināt līdzekļus, cik tas ir attiecas uz EGKP priekšlikumu.

Dalība: Ir jānoskaidro dalībvalstu loma. Šķiet tās var būt  pilntiesīgs EGKP biedrs vai arī 
tikai iesaistīties jaunās organizācijas konvencijas un statūta apstiprināšanā. 2. panta 1. daļa 
paredz, ka dalībvalstis un/vai vietējās iestādes un/vai vietējās publiskās institūcijas var būt 
biedri, bet liekas, ka dalībvalstu iestādēm nav nekādu saistību iesaistīties.
Ir jānoskaidro vai EGKP biedriem vajadzētu būt vienlīdzīgiem partneriem gan pilnvaru, gan 
kompetences izteiksmē. 

Priekšlikumā nav definēta “vietējās publiskās institūcijas” ideja. Lai ierobežotu iespējamo 
publisko institūciju pilnvaras, varbūt ir nepieciešama lielāka precizitāte.

“Izvēles” nozīme jaunajā dokumentā: Pastāv divas šī jautājuma interpretācijas. Tās 
attiecās uz pašu EGKP veidošanas nolūku, ko var izteikt ar

Vai nu
Ø Grupējuma biedri

vai
Ø Dalībvalstis

Atbildība
Regulas projekta 1. panta 2. daļa paredz, ka EGKP tiek piešķirts juridiskas personas statuss. 
Tomēr 3. panta 2. daļa atsaucas uz atšķirīgu “tiesībspējas” jēdzienu. Turklāt noteikumu 3. 
panta 2. daļas 1. teikumā minēts: ‘EGKP darbojas savu biedru vārdā’, un 7. panta 2. daļa (par 

  
1 recital 1
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EGKP biedriem, kas ir finansiāli saistīti proporcionāli viņu ieguldījumam tā budžetā) padara 
visu situāciju vēl neskaidrāku, jo parasti juridiska persona rīkojas savā vārdā. Tas rada 
būtiskas grūtības EGKP statusa un tā biedru identificēšanā (kas ir atbildīgs pret trešajām 
pusēm? kāda veida atbildība ir EGKP biedriem pret  pašu EGKP?). Piedevām, 3. panta 3. 
daļas 2. teikums paredz, ka EGKP izveidošana neietekmē tā biedru finansiālo atbildību. 
Tomēr šo noteikumu redakcijā nav norādījumu par to, kāda veida atbildība šeit ir domāta. Tas 
arī ierosina, ka finanšu resursi var tikt pārskaitīti EGKP vienīgi caur tās biedriem. Te varētu 
būt arī kādas šaubas, īpaši no pilnvaru un atbildības viedokļa, attiecībā uz tiesisko statusu, 
visu šāda grupējuma uzdevumu piešķiršanas derīgumu un mērķi vienam no EGKP biedriem, 
kas ir paredzēts 3. panta 3. daļas 2. teikumā.

4. Sākotnējais priekšlikums

Ņemot vērā vienotības principu, Komisijas priekšlikumu un šī darba dokumenta III daļā 
minētos punktus ir nepieciešams:

Ø skaidri definēt EGKP mērķus: Referents piekrīt Komisijas viedoklim, ka EGKP 
dokuments ir jāizmanto, lai paātrinātu rīcību jaunajā 2007 – 2013 programmas  3. 
mērķī. Turklāt tādēļ Komisijai šķiet nepieciešams sniegt šai ziņā aptverošu 
priekšlikuma  pamatojumu. 

Kā iepriekš tekstā izklāstīts un Komisijas atbalstīts, uzsākot paredzēto rīcību ar struktūrfondu 
likumdošanas ierobežojumiem vai bez tiem, vienmēr par tiesisko bāzi ir jāizmanto 159. pants, 
jo tas nodrošina koplēmuma procedūru, tādejādi nodrošinot Parlamenta pilnu līdzdalību un 
kvalificēto balsu vairākumu Padomē.

Skaidri definēt EGKP mērķus: Referents aicina EGKP, ciktāl tas attiecās uz tā kompetenci, 
izprast kā vispārīgu juridisku personu (t.i., ne atsevišķi kā publisku institūciju), kā arī 
pastiprināt faktu, ka nekādā gadījumā nevar tikt piešķirtas administratīvās pilnvaras  un ka 
EGKP ir vajadzētu būt saistītai veikt īpašos uzdevumus. Turklāt EGKP vajadzētu pastāvēt kā 
juridiskais personai (ar juridisko personību vai bez tās) uz nacionālo likumdošanu jau spēkā 
esošo aktu bāzes (piem. asociāciju likums). Lai to panāktu vajadzētu uzsāk šīs diezgan īpašās 
EGKP sistēmas reģistrāciju, kas būtu kopīga visām dalībvalstīm, vai dalībvalstīs pastāvošo 
tiesību aktu saraksta  veidošanu, kas attiecināmi uz EGKP. 

Ø Skaidri definēt EGKP dalības kritērijus: Referents vēlas uzsvērt, ka EGKP instrumenta 
izmantošana līdz ar struktūrfondiem, nozīmē, ka valstu valdības to automātiski 
pārvalda un kontrolē. Tādejādi dalībvalstīm nav tieši jāpiedalās jaunajā EGKP 
instrumentā. 

Papildus arguments Referenta viedokļa atbalstam ir tas, ka noslēdzot starptautiskas 
vienošanās dalībvalstīm nav jāķeras pie ES Regulām, lai vienošanās darītu iedarbīgas.1

  
1 Eiropas robežreģionu asociācijas (AEBR) komentāri par Eiropas Komisijas priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, kas nosaka EGKP izveidošanos, paskaidrojuma raksts, 06.09.2004
1 Com (2004) 492 (final), 14.07.2004
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Referents arī uzsver, ka EGKP biedriem savstarpēji vajadzētu būt vienlīdzīgām pilnvarām un 
tiesībspējām. Atbalstot Referenta priekšlikumu vajadzētu atcerēties, ka Padomes Regulas 
priekšlikuma, kas nosaka galvenos noteikumus par  Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 34. panta 4. daļa izvirza par noteikumu, ka zem 
mērķa “Eiropas teritoriālajā sadarbība” iesniegtās darbības programmas ir jāizstrādā 
attiecīgam grupējumam NUTS III līmenī.

Pēc Referenta domām, “vietējo publisko institūciju”, uz kurām atsaucās kā biedru 2. panta 1. 
daļā, idejai gala Regulā ir jābūt definētai ierobežojoši. Šai nolūkā Komisijai vajadzētu veikt 
atbilstošus grozījumus. 

Ø Skaidri definēt jautājumu par EGKP izvēli: Referents skaidri atbalsta abas 
iepriekšminētās interpretācijas

Ø skaidri definēt EGKP un tā biedru atbildības veidu un loku

Referents iesaka konsekventi piemērot juridiskās personības principus, t.i., pilnu EGKP 
atbildību par tās pienākumiem, vai arī tos samazināt līdz tikai rīcībspējai, tai pat laikā 
EGKP biedri ir vienlīdz vai papildu atbildīgi par tā pienākumiem. Trešā iespēja varētu būt 
darbošanās vienīgi biedru ‘vārdā’, kas tomēr sevī neiekļauj ne juridisko personību, ne 
pilnvaras.

Ø skaidrot EGKP Konvencijas statusu un saistošo spēku

Šis ir pašsaprotams priekšlikums, kuram regulas projektā vajadzētu pievienot papildu 
noteikumus, saskaņā ar kuriem tas parādītos kā likumdevēju griba.

Ø skaidrot biedra, kas darbojās kā EGKP, kompetenci un saistības

Šis šķiet pašsaprotami augstāk minētajos noteikumos

Secinājumi:

Šis priekšlikums nevar tikt pieņemts tā pašreizējā formā, jo ir nepieciešams noskaidrot 
juridiskās definīcijas attiecībā uz dalībvalstu atbildību. Referents uzskata, ka priekšlikums ir 
pārāk nenoteikts un ir nepieciešama labāk definēta darbība.


