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I. Ievads

Saryusz-Wolski, Ārlietu komitejas priekšsēdētājs, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta 
Reglamenta 201. pantu, AFCO komitejas priekšsēdētājam Leinen iesniedza prasību interpretēt 
vai, iespējams, grozīt šā paša reglamenta 182. pantu.

Uzsverot AFET komitejas īpašo statusu – tā ir vienīgā komiteja, kuras sastāvā ietilpst divas 
apakškomitejas, (Cilvēktiesību apakškomiteja DROI  un Drošības un aizsardzības 
apakškomiteja SEDE), Saryusz-Wolski pamatoja savu prasību ar vēlēšanos piešķirt abām 
apakškomitejām lielāku ietekmi, atzīstot to priekšsēdētājus par AFET komitejas 
priekšsēdētāja vietniekiem. Šī atzīšana ļautu, piemēram, abu apakškomiteju priekšsēdētājiem
vadīt AFET komitejas darbu gadījumos, kad izskatāmie jautājumi ir viņu kompetencē.

Priekšsēdētāju konference jau bija izskatījusi (2007. gada 12. jūlija sanāksmes laikā) iespēju 
piešķirt abām apakškomitejām autonomu statusu, taču tā bija nonākusi pie noraidoša
atzinuma; līdz ar to abu apakškomiteju statuss AFET komitejas sastāvā palika nemainīts, lai 
Eiropas ārlietu politikas īstenošanā nodrošinātu saskaņotu un integrētu pieeju.

Patlaban Eiropas Parlamenta Reglamentā nav neviena īpaša noteikuma par apakškomiteju 
priekšsēdētāju lomu un statusu tās komitejas ietvaros, kuras sastāvā šīs apakškomitejas 
ietilpst. Arī AFET komiteja ir pieprasījusi AFCO komitejai izskatīt 182. pantu ar mērķi 
noteikt, vai to būtu iespējams interpretēt tā, lai apakškomiteju priekšsēdētāji tiktu atzīti par 
komitejas priekšsēdētāja vietniekiem ex officio tajā komitejā, kas izveidojusi šīs 
apakškomitejas, vai arī, ja tas nav iespējams, reglamentu grozīt tā, lai 182. panta pašreizējo 
redakciju mainītu šādi:

Pašreizējais teksts Ierosinātie grozījumi
182. pants : Komiteju prezidiji
1.   Pirmajā komitejas sanāksmē pēc 
komitejas locekļu ievēlēšanas saskaņā ar 
177. pantu komiteja ievēlē priekšsēdētāju 
un atsevišķos balsojumos vienu, divus vai 
trīs viņa vietniekus, kuri veido komitejas 
prezidiju.
Atkāpjoties no šā panta 1. punkta 
nosacījumiem, laika posmā no 2007. gada 
janvāra līdz 2009. gada jūlijam katrā 
komitejas prezidijā ir četri priekšsēdētāja 
vietnieki.

Article 182 : Komiteju prezidiji
1.   Pirmajā komitejas sanāksmē pēc 
komitejas locekļu ievēlēšanas saskaņā ar 
177. pantu komiteja ievēlē priekšsēdētāju un 
atsevišķos balsojumos vienu, divus vai trīs 
viņa vietniekus, kuri veido komitejas 
prezidiju. 
Atkāpjoties no šā panta 1. punkta 
nosacījumiem, laika posmā no 2007. gada 
janvāra līdz 2009. gada jūlijam katrā 
komitejas prezidijā ir četri priekšsēdētāja 
vietnieki.

Apakškomiteju priekšsēdētāji uzskatāmi par 
priekšsēdētāja vietniekiem ex officio tajā 
komitejā, kuras ietvaros šīs apakškomisijas 
tikušas izveidotas.
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II. Iespējamās atbildes no AFCO komitejas puses

No juridiskā viedokļa AFET komitejas paredzētais mērķis, ņemot vērā 182. panta noteikumu 
izsmeļošo raksturu, nav pilnīgi sasniedzams ar interpretatīvās procedūras palīdzību. Attiecībā 
uz šo Parlamenta sasaukumu ir skaidri paredzēts, ka katrā prezidijā ir četri priekšsēdētāja 
veitnieki, bet nākamajiem sasaukumiem noteikti ne vairāk kā trīs priekšsēdētāja vietnieki.

Atsakoties no risinājuma ar interpretācijas palīdzību, jāizskata, kādas citas iespējas pastāv
izpildīt AFET komitejas formulētās prasības.

1. Pirmā iespēja ir veikt šā reglamenta noteikumu grozījumus. AFET komitejas 
priekšsēdētājs pieprasa grozīt 182. pantu, tomēr izdevīgāk būtu grozīt 181. pantu, kas 
attiecas tieši uz apakškomitejām, pievienojot tam noslēguma punktu, kurš precizē 
apakškomiteju priekšsēdētāju lomu „mātes” komitejas ietvaros un piešķir tiem 
priekšsēdētāja vietnieka funkcijas.

2. Otrā izskatāmā iespēja paredz lielāku piesardzību. Tā ļautu daļēji izpildīt AFET 
komitejas formulētās prasības bez reglamenta grozīšanas. Šis risinājums pamatotos uz 
vienkāršu konstatējumu, ka reglamentā nav noteikumu, kas skaidri aizliedz 
pamatkomitejas priekšsēdētājam prezidija darbā iesaistīt apakškomiteju 
priekšsēdētājus vai pilnvarot tos vadīt debates par jautājumiem, kurus izskata tieši 
attiecīgās apakškomitejas. Tāpēc ir pieņemams, ka praksē „mātes” komitejas 
priekšsēdētājs izmanto pilnvaras, kas viņam netieši jau ir, lai apakškomiteju 
priekšsēdētāju darbībai un lomai piešķirtu lielāku ietekmi. Protams, izmantojot šīs 
netiešās pilnvaras, priekšsēdētāja lēmumus jāizskata prezidijā un jāsaņem tā 
piekrišana.

III. Komitejas ietvaros notikušās debates

Šā gada 26. maijā komisijas ietvaros notikušo sagatavošanas debašu gaitā referents izklāstīja 
abas iepriekšminētās iespējas, lai uzzinātu, kuru no tām komiteja atbalsta. Neskatoties uz 
sākotnējiem nodomiem, debašu galvenais temats lielā mērā bija izteikti vispārīgāks 
jautājums – par SEDE un DROI apakškomiteju statusu. Vairāki locekļi izmantoja šo iespēju, 
lai pieprasītu šo abu apakškomiteju pārveidošanu par pilntiesīgām komitejām. Taču, kā 
atgādināja priekšsēdētājs Leinen, šis jautājums nekādā ziņā nav AFCO komitejas kompetencē. 
Šāda lēmuma pieņemšana un tā nodošana Parlamenta plenārsēdes balsojumam būtu 
Priekšsēdētāju konferences pienākums.

Taču, runājot tieši par AFET komitejas izvirzīto prasību, referents tikai uzsvēra, ka komitejas 
ietvaros notiekošā diskusija neļauj secināt, ka priekšlikumam par grozījumu izdarīšanu ir 
vienbalsīgs atbalsts.

IV. Secinājumi

Ievērojot no komisijā notikušajām debatēm izrietošos konstatējumus, referents iesaka 
piemērot piesardzīgāku pieeju, kas ņem vērā to, ka iespējamam reglamenta grozījumam nav 
pietiekami liela atbalsta.

Turklāt, ņemot vērā svarīgo politisko līdzsvaru, kuru attiecīgie noteikumi to pašreizējā veidolā 
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ļauj sasniegt un uzturēt, 182. vai 181. panta grozījumi nav vēlami. Īpašos noteikumos par 
prezidiju sastāvu nosaka arī netieši izteiktā vēlme visās komisijās kopumā garantēt
Parlamentu veidojošo galveno politisko spēku vienlīdzīgu un proporcionālu pārstāvniecību. 
Ieceļot amatā vienu vai vairākus priekšsēdētāja vietnieku/-us ex officio, pastāvētu risks, ka 
šāds politiskais līdzsvars dažādu Parlamenta komiteju ietvaros tiktu izjaukts vai arī katrā ziņā 
būtu sasniedzams grūtāk.

Tādēļ referents uzskata, ka uz AFET komitejas prasībām var atbildēt, neizdarot reālus 
grozījumus Reglamentā. Pēdējais katras komitejas priekšsēdētājam netieši garantē pietiekami 
lielu rīcības brīvību pašas komitejas iekšienē notiekošo darbību vadībā.

Tādēļ tiek izteikts priekšlikums, lai AFCO komiteja Parlamentam saskaņā ar Reglamenta 
201. panta 3. punktu iesniedz šādu 182. panta 1. punkta interpretāciju:

„182. panta 1. punkts neaizliedz pamatkomitejas priekšsēdētājam prezidija darbā iesaistīt 
apakškomiteju priekšsēdētājus vai pilnvarot tos vadīt debates par jautājumiem, kurus izskata 
tieši attiecīgās apakškomitejas, ar noteikumu, ka šī procedūra tiek pakļauta visa prezidija 
izskatīšanai un saņem tā piekrišanu”.
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