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PASKAIDROJUMS

Lisabonas līguma ietekme uz Eiropas Savienības iestāžu līdzsvara attīstību

Politiska analīze par attīstību attiecībās starp Eiropas Parlamentu, Eiropadomi, 
Ministru padomi un Komisiju 

Lisabonas līgums nodibina politisku Savienību, kas ir juridiska persona, kā arī tai ir vienota 
iestāžu struktūra. Pēc paplašināšanās, kas tai ļāva realizēt atkalapvienošanos, Eiropai bija 
vajadzīgs šis jaunais pamats, lai spētu reaģēt uz 21. gadsimta izaicinājumiem, jo īpaši 
attiecībā uz globalizāciju. Zināmā mērā var uzskatīt, ka līdzīgi kā ar Romas līgumu pēc Otrā 
pasaules kara, tā arī ar Lisabonas līgumu Eiropa mēģina stāties pretim jaunajai videi, kura 
izveidojusies pēc aukstā kara. Turpinot Eiropas miera un stabilitātes projektu, pilnībā 
nostiprinot tās sociāli ekonomisko integrāciju, Eiropas Savienība piedāvā saviem pilsoņiem 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un iesaistās kā galvenais dalībnieks tiesiskākas un 
ilgtspējīgākas pasaules veidošanā. Lai sasniegtu šo mērķi, ES-27 vajadzētu kļūt 
„demokrātiskākai, atklātākai un efektīvākai” (Lākenas deklarācija). 

Lisabonas līgums groza Līgumu par Eiropas Savienību (Māstrihta) un Eiropas Ekonomikas 
Kopienas dibināšanas līgumu (pakāpeniski grozot Romas līgumu), kuri attiecīgi kļūst par 
Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD). 
Pirmais no tiem nosaka Savienības konstitucionālo ietvaru, bet otrs - praktisko darbību. 
Abiem līgumiem ir vienāds juridiskais spēks. Turpmāk būtu loģiskāk līgumu par darbību 
pakļaut pamata līgumam, kas veido Eiropas Savienību, - tas attaisnotu, ja būtu nepieciešami 
iespējami darbības līguma grozījumi, vienkāršotākas procedūras piemērošanu nekā pamata 
līgumam. 

Lisabonas līgums stājas spēkā tikai tad, kad to ir ratificējušas visas dalībvalstis. Nav runa tikai 
par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ratifikāciju, bet arī par līguma ieviešanas sagatavošanu. 
Izvairīšanās no šīs sagatavošanas, gluži pretēji, varētu aizkavēt līguma ieviešanu pēc tā 
ratifikācijas. Tādēļ pilnīgi pamatoti katrai Savienības iestādei ir jāpasteidzina ratifikācija, 
izpētot līguma sekas gan attiecībā uz to darbību, gan uz iestāžu attiecībām.

Šajā ziņojumā analizēta Lisabonas līguma ietekme uz Eiropas Savienības iestāžu līdzsvara 
attīstību. Tiek uzsvērts jauno noteikumu ieviešanas un pirmo amatpersonu iecelšanas 
nozīmīgums. 

Ziņojumā uzmanība tiek vērsta uz attiecībām starp Eiropas Parlamentu, Eiropadomi, Padomi 
un Komisiju. Ziņojumā vērtēts vispārējais līdzsvars starp šīm iestādēm. Ziņojumā netiek 
skatītas tikai attiecības ar Eiropas Parlamentu. Tā ir politiska analīze. Ziņojumā tiek formulēti 
konkrēti ieteikumi.

Ziņojums neattiecas uz Parlamenta iekšējiem organizatoriskiem pasākumiem, kas 
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nepieciešami līguma ieviešanai. Par tiem būs runa nākamajos ziņojumos. Lai arī tas skata 
Savienības ārējās darbības organizēšanu, tas nepievēršas Eiropas ārējās darbības dienesta 
organizēšanai, par ko būs runa atsevišķā ziņojumā.1 Visbeidzot, šajā ziņojumā netiek pētītas 
arī attiecības ar valstu parlamentiem. Lai gan tiem ir ļoti būtiska nozīme - , nozīme, kuru 
pastiprina līgumam pievienotie protokoli - , tomēr valstu parlamenti kā tādi nav Eiropas 
Savienības iestāde. Par attiecībām ar valstu parlamentiem runa būs atsevišķā ziņojumā. 

Šajā ziņojumā tiek analizēta paredzamā attīstība attiecībās starp Savienības politiskajām 
iestādēm saskaņā ar jauno līgumu. Pēc vēsturiskā kopsavilkuma pirmajā daļā tiek analizēti 
galvenie līguma noteikumi attiecībā uz katru no iestādēm. Turklāt ziņojumā ir apskatītas 
iestāžu attiecības, (pirmās) amatpersonu iecelšanas, darba plānošana starp iestādēm un 
Savienības ārējā darbība.

A. IESTĀŽU LĪDZSVARA ATTĪSTĪBA

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir trīs politiskas iestādes, kas izveidotas ar Romas 
līgumu Eiropas Kopienas pirmsākumos.
Parlamentam bija galvenokārt konsultatīva nozīme un tā sastāvu veidoja valstu 
parlamentārieši. Padome lēmumus pieņēma pēc vienprātības principa. Komisijai bija tiesības 
iniciēt likumdošanu un uzraudzīt tās īstenošanu. 

Pirmās tiešās Eiropas Parlamenta vēlēšanas notika 1979. gadā. 

Vienotais Eiropas akts 1986. gadā paredzēja, ka Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var 
pieņemt lielāko daļu direktīvu attiecībā uz kopējā tirgus veidošanai nepieciešamo 
harmonizāciju.

Māstrihtas, Amsterdama un Nicas līgumi sistemātiski paplašināja ar vairākumu pieņemtos 
lēmumus Padomē, paralēli iedibināja, tad paplašināja koplēmuma procedūru ar Eiropas 
Parlamentu.

Māstrihtas līgums pagarināja Komisijas mandātu no četriem uz pieciem gadiem, lai tas 
sakristu ar Eiropas Parlamenta mandātu. Eiropas Parlamenta loma Komisijas priekšsēdētāja 
un locekļu ievēlēšanā tika uzsvērta nākamajos līgumos, tāpat līgumi un jo īpaši prakse 
nostiprināja Komisijas priekšsēdētāja pozīciju kolēģijā.

Līdz Māstrihtas līgumam Eiropas integrācija tika galvenokārt attiecināta uz sociāli 
ekonomisko jomu. Vienotais Eiropas akts un, vēl jo vairāk, Māstrihtas līgums, radot Eiropas 
Savienību ar nolūku atrisināt ārpolitikas, tiesiskuma un pilsonības jautājumus, Eiropas 
integrācijai radīja jaunu politisku dimensiju. Diviem jaunajiem darbības „pīlāriem” bija tomēr 
galvenokārt starpvaldību dimensija, kas ievērojami ierobežoja Komisijas un Eiropas 
Parlamenta lomu. Amsterdamas līgums iedibināja KĀDP Augstā pārstāvja amatu. Šis līgums 
arī spēra pirmo soli pretim vienotai Kopienas nostājai tieslietās un iekšlietās (JAI) attiecībā uz 
migrācijas politiku.

                                               
1 E. Brok ziņojums par topošās ārējās darbības Eiropas dienesta dibināšanas institucionālajiem aspektiem 
Konstitucionālo jautājumu komitejā.
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Pirmās Eiropas sanāksmes – samiti – būtībā bija neformālas valstu un valdību vadītāju 
tikšanās. Kopš 1975. gada šīs sapulces tika noturētas regulāri zem nosaukuma Eiropadome, un 
tās pakāpeniski ieguva formālāku raksturu. Māstrihtas līgums formalizēja Eiropadomes 
impulsa devēja un vispārējās politikas pamatnostādņu noteicēja lomu. Eiropadome nekļuva 
par iestādi juridiskā nozīmē, un vēl jo vairāk tā nebija atsevišķs Padomes veidojums.

Pārņemot svarīgāko no Eiropas Konventa priekšlikumiem, Lisabonas līgums no jauna nosaka 
Savienības iestāžu līdzsvaru. Jaunais Līgums par Eiropas Savienību formāli atceļ pīlārus. 
Eiropas Savienība pēc būtības ir juridiska persona. Kopienas iestādes kļūst par Savienības 
iestādēm. Līgums no jauna nosaka katras iestādes lomu un pilnvaras. Līgums Eiropadomi 
izveido par Savienības iestādi, kas ir atšķirīga no Padomes. Tas padara (izņemot atsevišķus 
gadījumus) koplēmumu pieņemšanu par parastu likumdošanas procedūru, tajā iekļaujot, gan 
ar īpašu procedūru, budžeta pieņemšanu.

Lisabonas līgums pārveido, vienlaikus nostiprinot, tā saukto „Kopienas” metodi par 
„Savienības metodi”, kurā svarīgākais ir:

– Eiropadome nosaka vispārējās politikas vadlīnijas un prioritātes (impulsa devēja loma); 

– Komisija sekmē Savienības kopējās intereses un atbilstīgi tām uzņemas iniciatīvu 
(iniciatīvas tiesības); 

– Eiropas Parlaments un Padome kopīgi veic likumdošanas un budžeta pieņemšanas 
funkcijas (divpalātu parlaments);

Šī metode galvenokārt attiecas uz budžeta jomu, kā arī uz tā dēvēto tieslietu un iekšlietu jomu 
(JAI), kuras vietā jaunais līgums izveido brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Vienīgi 
kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) paliek galvenokārt starpvaldību kompetencē.

B. (JAUNO) GALVENO NOTEIKUMU ANALĪZE ATTIECĪBĀ UZ KATRU IESTĀDI

1. Eiropas Parlaments (LES 14. pants)

1.1. Eiropas Parlaments kopīgi ar Padomi veic likumdošanas un budžeta pieņemšanas 
funkcijas, kā arī politiskās kontroles un padomdevēja funkcijas.

Līgums par Eiropas Savienību apstiprina, ka Savienība lielā mērā darbojas pēc 
parlamentārā režīma principiem. 

1.2. „Parasta likumdošanas procedūra” ir Eiropas Parlamenta un Padomes koplēmums par 
Komisijas priekšlikumu. Šī procedūra, ar dažām niansēm, attiecas arī uz budžeta 
apstiprināšanas izdevumu pozīcijas daļu. 

Lisabonas līgums apstiprina un pastiprina arī „Kopienas” metodi, jo īpaši nostiprinot 
„divpalātu sistēmu” Eiropas Parlaments – Padome. 
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1.3. Eiropas Parlamenta pilnvaras tāpat tiek paplašinātas, jo tiek atcelti pīlāri. Brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā parastā likumdošanas procedūra tiek piemērota (pat tad, ja ir 
īpaši noteikumi).

Tāpat Lisabonas līgums skaidro Savienības kompetences enerģētikas jomā. 

Pat attiecībā uz KĀDP, kas joprojām paliek starpvaldību kompetencē, Eiropas Parlaments 
ir aicināts pildīt svarīgu lomu (sk. turpmāk tekstā).

Šajā sakarā Eiropas Parlamentam ir nostiprinātas pilnvaras attiecībā uz starptautisko 
nolīgumu pieņemšanu, jo tā apstiprinājums ir nepieciešams visiem nolīgumiem, kas 
attiecas uz parastajai likumdošanas procedūrai pakļautajām jomām iekšējā plānā. 

1.4. Pilnīga Eiropas Parlamenta iesaistīšana vienādā līmenī ar Padomi Komisijai deleģēto 
pilnvaru izpildes kontrolē ir apstiprināta un precizēta. Lisabonas līgums ievieš atšķirību starp 
deleģētajiem un leģislatīvajiem aktiem. LESD 290. pantā Parlamentam tiek piešķirtas tādas 
pašas pilnvaras kā Padomei, proti, atsaukt deleģētos aktus, ko pieņēmusi Komisija saskaņā ar 
likumīgu deleģēšanu. LESD 291. pantā noteikts, ka Eiropas Parlaments un Padome nosaka, 
atbilstoši regulai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru normas un vispārējos principus 
par kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. 
Saskaņā ar pašreizējiem LEK 202. panta noteikumiem tikai Padome var pieņemt šādu 
lēmumu (lēmums saskaņā ar „komitoloģijas” procedūru) pēc Eiropas Parlamenta viedokļa 
uzklausīšanas.

1.5. Eiropas Parlaments tiek aicināts sniegt savu apstiprinājumu virknei Eiropadomes un 
Padomes lēmumu, kuriem ir liela politiska ietekme uz Savienības dzīvi: lēmumi attiecībā 
uz dažādu klauzulu lietošanu, kas ļauj pāriet no vienprātības principa uz kvalificēto 
vairākumu (vai no īpašām likumdošanas procedūrām uz parasto likumdošanas 
procedūru), lēmumi par elastības mehānismiem utt. 

Ieteikumi

Eiropas Parlamentam vajadzēs piemērot savu struktūru un procedūras 
kompetenču paplašināšanai. Tiek gatavoti vairāki ziņojumi, kuros tiek formulēti 
ieteikumi par šo jautājumu .

1.6. Parlaments ievēlē Komisijas priekšsēdētāju.

Šīs vēlēšanas izmaina Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanu saturu. Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas piešķir ievēlētajam priekšsēdētājam ievērojamu demokrātisku leģitimitāti un 
nostiprina tā pozīciju Savienības iestāžu vidū. 

Līgums precizē to, ka „ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas un pēc atbilstīgas 
apspriešanās, Eiropadome piedāvā Eiropas Parlamentam kandidātu Komisijas priekšsēdētāja 
amatam” (LES 17. panta 7. punkts). Šis noteikums apstiprina un formalizē to, kas de facto
notika, ievēlot Komisijas priekšsēdētāju 2004. gadā. 
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Deklarācijā Nr. 11 (pievienota attiecībā uz 17. panta 6.  un 7. punktu) precizēts, ka „Eiropas 
Parlaments un Eiropadome ir līdzatbildīgi par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanas 
procesa veiksmīgu norisi. Tādēļ, pirms Eiropadomes lēmuma pieņemšanas, Eiropas 
Parlamenta un Eiropadomes pārstāvji veiks nepieciešamo apspriešanos tādā veidā, kāds ir 
atzīts par vispiemērotāko. Saskaņā ar 17. panta 7. punkta 1. daļu šāda apspriešanās 
galvenokārt attieksies uz Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu kvalifikāciju, ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Šādas apspriešanās kārtību nosaka atbilstošā laikā, Eiropas 
Parlamentam un Eiropadomei abpusēji vienojoties”.

Tātad steidzami ir jāprecizē noteikumi. Ziņojumā daži ir norādīti (sk. turpmāk D punktu).

1.7. Priekšsēdētājs, Augstais pārstāvis un citi Komisijas locekļi kā kolēģija ir pakļauti 
Parlamenta atbalsta balsojumam.

Vienā no ziņojumiem Parlaments precizēja procedūras attiecībā uz komisāru kandidātu 
uzklausīšanu, lai tās varētu saskaņot.1

1.8. Parlamentam jāapstiprina priekšlikumi par ciešāku sadarbību (LESD 329. pants).

Ieteikumi

Parlamenta lomu attiecībā uz ciešākas sadarbības uzsākšanu un jo īpaši tā 
darbību nākotnē vajadzētu iekļaut Konstitucionālo jautājumu komitejas 
iniciatīvas ziņojumā.

1.9. Lisabonas līgums piešķir Parlamentam iniciatīvas tiesības attiecībā uz līgumu 
grozījumiem.

Eiropas Parlaments, tāpat kā Komisija vai jebkura dalībvalsts, var iesniegt Padomei līgumu 
grozījumu projektu (LES 48. panta 2. punkts). Ja pieņem lēmumu par labu ierosināto 
grozījumu izskatīšanai, Eiropadomes priekšsēdētājs sasauc Konventu. Parlaments piedalās 
Konventā.

Eiropadome var izlemt nesasaukt Konventu, bet tādā gadījumā pirms tam ir nepieciešams 
Parlamenta apstiprinājums.

Taču līgumā nekas nav teikts par Parlamenta lomu dalībvalstu Starpvaldību konferences 
norisē (CIG). Varbūt būtu noderīgi, ja iestādes precizētu principus attiecībā uz šo dalību, 
ko vajadzētu uzturēt vismaz pēdējās CIG līmenī. 

Ieteikumi

                                               
1 A6 - 0179/2005: Ziņojums par pamatnostādnēm Eiropas Komisijas apstiprināšanai (2005. gada 7. jūnijs, 
Andrew Duff).
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Šo jauno grozījumu procedūru, kas piešķir Parlamentam lielākas pilnvaras, 
vajadzētu iekļaut Konstitucionālo jautājumu komitejas iniciatīvas ziņojumā.
Parlaments varētu ierosināt, lai iestāžu nolīgums precizē CIG organizēšanu un 
norisi, vienlaikus precizējot arī Eiropas Parlamenta lomu.

2. Eiropadome (LES 15. pants)

2.1. Saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropadome kļūst par iestādi.

Tā tas nebija pašreizējā līgumā. Daži uzskatīja, ka Eiropadome ir augstākā Padome. Kaut 
arī cieši sadarbojoties ar Padomi, proti, Padomes sekretariāts pildīja Eiropadomes 
sekretariāta funkcijas, Eiropadome nekad nav bijusi Padomes veidojums. 

Izveidojot to par iestādi un precizējot to, ka Eiropadomei nav likumdošanas funkcijas, 
Lisabonas līgums apstiprina un pastiprina sui generis Eiropadomes pozīciju iestāžu vidū. 
Tā ir uzsvērta arī prezidentūras līmenī. Šobrīd Eiropadomes prezidentūra sakrīt ar 
Padomes prezidentūru. Līgums Eiropadomei piešķir stabilu prezidentūru, kas atšķiras no 
Padomes.

Jaunajai iestādei ir nepieciešams piešķirt savu atsevišķu budžetu, līdzīgi kā pārējām 
iestādēm. Priekšlikumi visdrīzāk tiks iekļauti 2009. gada budžetā.

Līgums paredz, ka sekretariāta funkcijas pilda Padomes sekretariāts (LESD 235. panta 
5. punkts). Tātad nav jaunas administrācijas. Šķiet, Eiropadomes budžetā ir jāparedz 
izmaksas par Eiropadomes priekšsēdētāja kabinetu, ko varētu veidot līdzīgi, izdarot 
nepieciešamās izmaiņas, EP priekšsēdētāja kabinetam.

Padomes sekretariātam, kas pilda Eiropadomes sekretariāta funkcijas, būs de facto liela 
nozīme attiecībās starp Padomi un Eiropadomi. Tā savā ziņā ir kā „interfeiss".

2.2. Sastāvs

Eiropadomi veido valstu un valdību vadītāji, kā arī tās priekšsēdētājs un Komisijas 
priekšsēdētājs. Savienības Augstais pārstāvis ārlietās arī piedalās darba procesā.

Lisabonas līgums veic izmaiņas Eiropadomes sastāvā. Pašreizējais līgums paredz, ka 
Eiropadomes locekļiem asistē viņu valstu ārlietu ministri. Toties Lisabonas līgums paredz 
to, ka Eiropadomes locekļi var izlemt par kāda ministra iesaistīšanu. Tātad nav 
automātisma (Eiropadome varētu lieliski pieņemt lēmumus katrā konkrētā gadījumā 
atsevišķi). 

Ņemot vērā dalībvalstu skaita pieaugumu, vajadzētu norādīt, ka, lai Eiropadome spētu 
veiksmīgi darboties, pie konferences galda vajadzētu būt tikai Eiropadomes locekļiem, 
uzaicinātajiem vajadzētu atrasties aizmugurē. 

2.3. Galvenais uzdevums
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Eiropadomes uzdevums ir dot Savienībai nepieciešamos impulsus tās attīstībai un noteikt 
vispārējo politiku vadlīnijas un prioritātes. Līgumā precizēts, ka Eiropadomei nav 
likumdošanas funkcijas1.

Eiropadomes galvenā uzdevuma definīcija ir identiska tam, kāda tā ir esošajā līgumā. 
Precizējumā paskaidrots, ka Eiropadomei nav likumdošanas funkcijas, ko piešķīra 
Konvents un pēc tam SVK, lai netiktu sajaukta Eiropadomes funkcija ar Padomes 
funkciju.

2.4. Īpašas pilnvaras

Papildus galvenā impulsa devēja funkcijai Lisabonas līgums uztic Eiropadomei svarīgu 
lomu attiecībā uz kopējo ārējo un drošības politiku, kā arī nozīmīgus konstitucionālus 
uzdevumus. Šie uzdevumi pašreizējā līgumā tika uzticēti Padomei, kas apvieno valstu un 
valdību vadītājus. Šī prasība vairs neparādās Lisabonas līgumā.

Teorētiski Eiropadome pieņem lēmumus pēc konsensa principa, šis jēdziens ir daudz 
plašāks nekā vienprātība. Īpašu uzdevumu gadījumā Lisabonas līgumā precizēts, ar kādu 
balsu vairākumu Eiropadome pieņem lēmumu. Šādos gadījumos Eiropadomes un arī 
Komisijas priekšsēdētājs nepiedalās balsošanā.

2.4.1. Eiropadome atbilstīgi Līgumam pieņem konstitucionāla rakstura lēmumus.

2.4.1.1. Vienprātīgi lēmumi

– Eiropas Parlamenta sastāvs (LES 14. panta 2. punkts);
– Rotācijas sistēma attiecībā uz komisāru iecelšanu. Komisijas sastāvs, sākot 

no 2014. gada 1. novembra (LES 16. panta 9. punkts);
– Grozījumi Eiropas Centrālās bankas padomes balsošanas sistēmā 

(protokols, 40. panta 2. punkts);
– Eiropas prokuroru pārvaldes kompetenču radīšana un paplašināšana 

(LESD 86. panta 4. punkts);
– „Pārejas” nosacījumu piemērošana: pāreja no vienprātības uz kvalificētu 

balsu vairākumu (Eiropas Parlamenta apstiprināšana) vai no īpašas 
likumdošanas procedūras uz parastu likumdošanas procedūru (Eiropas 
Parlamenta apstiprināšana) (LES 48. panta 7. punkts)2; 

– Grozījumi Līguma par Eiropas Savienības darbību visā vai daļā no 3. daļas 
„Savienības iekšpolitika un rīcības” (dalībvalstu apstiprināšana) (LES 
48. panta 6. punkts).

2.4.1.2. Lēmumi, kas tiek pieņemti ar kvalificētu balsu vairākumu.
                                               
1 Eiropadomes mijiedarbība dažādu likumdošanas procedūru norisē (sk. turpmāk) nevar tikt uzskatīta kā 
likumdošanas funkciju izpilde, jo runa ir vienīgi par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz procedūras norisi, uz 
īpašiem blokādes gadījumiem, un nevis iesaistīšanos būtiskos attiecīgo tiesību aktu satura formulējumos.
2 Ir arī īpaši citi līdzīgi noteikumi, piemēram, LESD 312. panta 2. punkta, 2. apakšpunkts par pārēju uz 
kvalificētu balsu vairākumu attiecībā uz daudzgadu finanšu plāna pieņemšanu vai LES 31. panta 3. punkts par 
pārēju uz kvalificētu balsu vairākumu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu KĀDP jomā. 
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– Padomes veidošana (LESD 236. pants);
– Trijotnes, kas veido Padomes prezidentūru, rotācija( LESD 236. pants).

2.4.2. „Eiropadome nosaka Savienības ārējās darbības stratēģiskās intereses un mērķus (LES 
22. pants).” „Eiropadome nosaka Savienības stratēģiskās intereses un kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas mērķus un vispārējās pamatnostādnes, arī jautājumos, kas saistīti ar 
aizsardzību”.(LES 26. pants). Abos gadījumos Eiropadome var pieņemt lēmumus, kas nevar 
būt leģislatīvi akti.

Līguma noteikumi, kas attiecas uz Savienības ārējo darbību, ir analizēti turpmāk 
punktā F.

2.4.3. „Eiropadome nosaka likumdošanas un operatīvās plānošanas stratēģiskās 
pamatnostādnes brīvības, drošības un tiesiskuma telpā” (ar konsensu) (LESD 68. pants).

Pretēji tam, kas attiecas uz kopējo ārpolitiku, nav noteikta stingra saistība starp 
Eiropadomes un Padomes darbu.

2.4.4. Eiropadome var apstādināt likumdošanas procesu atbilstīgi emergency brake, kas 
attiecas uz sociālo drošību (LESD 48. pants) un tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās (LESD 82. un 83. pants).

Ja Eiropadome nepiekrīt, procedūra de facto ir apstādināta. Šāds lēmums diemžēl 
ir saistīts ar principu, ka Eiropadomei nav likumdevējas varas. 

Attiecībā uz 82. un 83. pantu ir iespējams JAI jomā uzsākt ciešāku sadarbību ar 
vienkāršotu procedūru1.

2.4.5. Eiropadome pieņem lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu:

– Eiropadomes priekšsēdētāja vēlēšanas (LES 16. panta 5. punkts);
– Priekšlikums par Komisijas priekšsēdētāja kandidātu Parlamentam (LES 

17. panta 7. punkts);
– Komisijas iecelšana pēc Parlamenta apstiprinātā komisāru kandidātu saraksta, 

ko ar Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu (ievēlē Parlaments) iesaka 
Eiropadome. (LES 17. panta 7. punkts);

– Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jomā iecelšana ar 
Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu. Šo iecelšanu apstiprina Parlaments līdz ar 
piedāvātā komisāru saraksta apstiprināšanu (LES 18. panta 1. punkts);

– Eiropas Centrālās bankas direktorāta locekļu iecelšana (LESD 283. panta 2. 
punkts).

2.4.6. Eiropadome pieņem savu iekšējās kārtības reglamentu ar vienkāršu balsu 
vairākumu (LESD 235. panta 3. punkts).

                                               
1 Tas pats attiecas uz 86. pantu par nākamās Eiropas prokuroru pārvaldes kompetenču paplašināšanu. Bet tādā 
gadījumā Eiropadomes iesaistīšanās būs vairāk kā katalizators nekā „emergency brake”. 
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Ir norādīts, ka šis reglaments arī nosaka kārtību, ar kādu tiek veidotas attiecības 
starp Eiropadomi un Parlamentu, jo īpaši kas attiecas uz Parlamenta priekšsēdētāja 
piedalīšanos Eiropadomē.

2.5. Prezidentūra

2.5.1. Eiropadome ievēlē priekšsēdētāju ar kvalificētu balsu vairākumu uz divarpus 
gadiem, ar iespējamu vienu termiņa pagarinājumu.

Kopējais (iespējamais) priekšsēdētāja mandāts sakrīt ar Eiropas Parlamenta un 
Komisijas mandātu. Būtu svarīgi (ņemot vērā neizbēgamo politisko saikni starp 
dažādiem amatiem), lai sakristu arī mandāta sākotnējais piešķiršanas laiks. 

Eiropadomes priekšsēdētājs nevar pildīt ar nacionālo mandātu saistītus 
pienākumus. Taču līgums neizslēdz, ka viņš var saņemt citu Eiropas mandātu. 
Konvents ar to nepārprotami vēlējās atļaut Eiropadomes priekšsēdētāja funkcijas 
pildīšanu uzticēt Komisijas priekšsēdētājam. Taču līgums nepārņēma Konventa 
izteikto ierosinājumu, kas Eiropadomes prezidentūru uzticēja tādam 
premjerministram, kurš bija vismaz divus gadus piedalījies Eiropadomes darbā. 
Eiropadomes prezidentūras kandidātu atlasīšanas lauks tādejādi ir ļoti plašs. 

2.5.2. Eiropadomes priekšsēdētāja pirmais uzdevums ir vadīt un aktivizēt Eiropadomi, 
nodrošināt tās darba sagatavošanu, uzraudzību un atvieglot kohēziju un konsensu 
(LES 15. panta 6. punkts).

Kā noteikts līgumā, priekšsēdētāja uzdevums ir vadīt (chair) Eiropadomi. Viņš 
nav, kā daži to vēlējās, Savienības priekšsēdētājs. Ja viņu ievēlē tikai Eiropadome,
tas viņam nedod to demokrātisko leģitimitāti, ko pieprasītu Savienības 
prezidentūra. 

Viņa amats arī skaidri atšķiras no Padomes prezidentūras. 

Eiropadomes sagatavošanai un uzraudzībai būs nepieciešama regulāru kontaktu 
organizēšana starp Eiropadomes priekšsēdētāju, Komisijas un „Vispārējo lietu” 
padomes priekšsēdētājiem. Tur vajadzēs arī piesaistīt Augsto pārstāvi. Ir norāde, 
ka vajadzētu strukturizēt šos kontaktus.

2.5.3. Padomes priekšsēdētājs sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam pēc katras 
Eiropadomes sanāksmes (LES 15. panta 6. punkts).

Šis noteikums apstiprina tradīciju. Tomēr Parlamentam vajadzēs būt uzmanīgam 
attiecībā uz faktu, ka Eiropadomes prezidentūra atšķiras no Padomes 
prezidentūras. Padomes, kas kopā ar Parlamentu ir likumdevējs, darbiem ir vismaz 
tikpat liela nozīme priekš Parlamenta kā Eiropadomes darbiem. Ja pat tas skaidri 
nav noteikts līgumā, ir pamats uzaicināt Padomes priekšsēdētāju premjerministra 
personā iepazīstināt Eiropas Parlamentu ar savu programmu mandāta sākumā un 
novērtēt prezidentūru mandāta nobeigumā. 
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2.5.4. „Eiropadomes priekšsēdētājs, ievērojot attiecīgo kompetenci, savā līmenī nodrošina 
Savienības ārējo pārstāvību jautājumos, kas attiecas uz tās kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku, neskarot pilnvaras, kas piešķirtas Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un 
drošības politikas jautājumos.” (LES 15. panta 6. punkts).

Šis noteikums citādā kontekstā apstiprina esošo praksi. Dalībvalsts 
premjerministram, kas nodrošina Padomes prezidentūru, kopā ar ārlietu ministru 
pašreiz ir šī reprezentatīvā loma. Jāatzīmē, ka nevienam no šiem diviem nākotnē 
nebūs šī ārējās reprezentācijas loma.

Ārējā reprezentācija, ko veic Eiropadomes priekšsēdētājs, attiecas tikai uz 
ārpolitiku un kopējo drošību. Komisija šo reprezentāciju nodrošina citās 
Savienības ārējās darbības jomās (attiecībā uz Kopienas kompetences jomu). 

Lai izvairītos no pārpratumiem un pat kompetenču konflikta, attiecībā uz 
ārpolitiku un kopējo drošību ir jāprecizē tas, ko nozīmē „reprezentācija savā 
līmenī un savā amatā”, par ko atbild Eiropadomes priekšsēdētājs, un neskarot 
Augstā pārstāvja funkcijas, kam ar 27. panta 2. punktu piešķirtas ļoti plašas 
reprezentācijas pilnvaras.

2.5.5. Jāatzīmē, ka dalībvalsts premjerministram, kas pilda Padomes prezidentūras 
funkcijas, saskaņā ar līgumu nav īpašas lomas Eiropadomē, taču pirms tam tā 
galvenais uzdevums bija Eiropadomes prezidentūra. Daži pieļauj, ka šī nepilnība 
tiks atrisināta, uzticot viņam„Vispārējo lietu” padomes vadīšanu, kurai līgums 
piešķir nozīmīgu lomu Eiropadomes sagatavošanā un uzraudzībā. Tas ļautu tās 
valsts premjerministram, kas pilda Padomes prezidentūras funkcijas, sagatavot 
Eiropadomes sapulces un nodrošināt darba pēctecību kopā ar Eiropadomes un 
Komisijas priekšsēdētājiem. 

2.5.6. Eiropadomes priekšsēdētājs pēc Eiropadomes lēmuma jautājumā par  līgumu 
grozījumiem sasauc Konventu un/vai SVK (LES 48. panta 2. punkts).

Līgumā nav precizēts, vai tajā Eiropadomes priekšsēdētājam ir sava nozīme.

Agrāk Konventa priekšsēdētāju ievēlēja vai nu Konvents, vai Eiropadome. Katru 
reizi priekšsēdētāja loma bija ļoti būtiska. Būtu vēlams noturēt prezidentūru ad 
hoc.

Starpvaldību konferenci vada Padome, kas prezidē arī Eiropadomi. Līgums to 
nenosaka, bet nav šķēršļu tam, lai Eiropadome nevarētu uzaicināt Eiropadomes 
priekšsēdētāju prezidēt SVK. Tāpat saskaņā ar jauno līgumu nav pretrunas tajā, ka 
Padomes prezidentūra turpina vadīt SVK.

Ieteikums

Parlaments varētu piedāvāt Eiropadomei ar starpvaldību nolīgumu formalizēt 
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Eiropas Parlamenta lomu SVK. Vajadzētu nodrošināt, lai šī loma nebūtu 
piedalīšanās līmenī, ko Eiropas Parlaments jau sasniedzis pēdējā SVK.

3. Padome (LES 16. pants)

3.1. Eiropas Parlaments kopīgi ar Padomi veic likumdošanas un budžeta pieņemšanas 
funkcijas.

Līgumā Padomei, tāpat kā Eiropas Parlamentam, tiek piešķirta likumdošanas palātas 
loma. Tas loģiski izriet no koplēmuma vispārināšanas.

Loģiskas sekas šai jaunajai situācijai ir fakts, ka Parlamentam vajadzētu būt tām pašām 
privilēģijām kā Padomei attiecībā uz Eiropas Parlamenta darbiem un Komisiju; domājam 
par dažu darba grupu piedalīšanos un piekļuvi dažiem dokumentiem.

Līgumā noteikts, ka Padome notur publisku sēdi, ja notiek pārrunas un balsošana par 
likumprojektu. 

3.2. Padome nosaka kvalificēto balsu vairākumu, izņemot gadījumus, kad līgums nosaka citu 
procedūru.

Līgums attiecas uz vairākiem „pārejas” nosacījumiem, kas ļauj Eiropadomei (vienprātīgi) 
dažās jomās pāriet no vienprātības uz kvalificētu balsu vairākumu un no īpašas 
likumdošanas procedūras uz parastu procedūru. Ja pat pārejas nosacījumi ir maz vai 
netika izmantoti, to esība norāda attīstības virzienu, ko vēlas dalībvalstis SVK.

3.3. Padomei ir dažādi sastāvi. Eiropadome apstiprina to sarakstu. 

Tomēr līgumā ir minēti divi tās sastāvi: Vispārējo lietu padome un Ārlietu padome (LES 
16. panta 6. punkts). Tā nav nejaušība. Līgumā uzsvērts, ka šiem diviem sastāviem ir 
galvenā nozīme Padomes darbībā. Līgums dod šiem diviem sastāviem īpašu uzdevumu.

Šobrīd gan Vispārējo lietu padomi, gan Ārlietu padomi veido ārlietu ministri. Kopš
kopējās drošības politikas ieviešanas saskaņā ar Māstrihtas līgumu Ārlietu padomes 
darbība nomāca Vispārējo lietu padomi. Konvencijā tika uzsvērtā galvenā Vispārējo lietu 
padomes nozīme jaunajā iestāžu grupējumā. 

3.3.1. Vispārējo lietu padomes uzdevums ir svarīgs jaunajā iestāžu līdzsvarā. Tai ir 
trīskāršs uzdevums:

– uzraudzīt Padomes darbu un darbību konsekvenci tās dažādajos Padomes 
sastāvos;

– koordinēt Padomes darbu kopā ar Komisijas un Eiropas Parlamenta darbu;
– sagatavot un nodrošināt Eiropadomes uzraudzību attiecībās ar Padomes un 

Komisijas priekšsēdētājiem.

Turklāt Vispārējo lietu padomei ir savi materiāli: iestāžu jautājumi, horizontāli 
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materiāli, kas skar vairākus politikas virzienus, piemēram, paplašināšanu.

Varētu vēl vēlēties, lai Vispārējo lietu padomei tiktu uzticēta budžeta un 
daudzgadu finanšu plāna pieņemšana;

Vispārējo lietu padomei ir jābūt Coreper ekvivalentam politiskā ziņā. Tam 
saskaņā ar savām funkcijām ir jāsadala diskutējamie jautājumi, kas šobrīd 
Vispārējo lietu padomes trūkuma dēļ ir ļoti viegli nosūtāmi uz Eiropadomi.

3.3.2. Ārlietu padome ir atbildīga par Savienības ārējo darbību kopumu un ne tikai 
attiecībā uz KĀDP.

Īpaša problēma rodas attiecībā uz kopējo drošības politiku. Līgumā precizēts (LES 
42. pants), ka drošības un aizsardzības politika ir daļa no KĀDP. Tāpēc nav 
norādes uz to, ka būtu jāizveido īpašs Padomes sastāvs attiecībā uz drošību un 
aizsardzību. Būtu ieteicams, kā jau tas notiek šobrīd, uzaicināt aizsardzības 
ministrus uz Padomi, turklāt ņemot vērā faktu, ka Augstais pārstāvis atbild par 
šiem diviem politikas virzieniem. Deklarācijā Nr. 9 (pievienota 16. panta 
9. punktam) precizēts, ka politikas un drošības komitejas prezidentūru nodrošina 
kāds Augstā pārstāvja pārstāvis. 

3.3.3. Ņemot vērā, ka Vispārējo lietu padomei un Ārlietu padomei ir atšķirīgi uzdevumi, 
ir norādīts uz to, ka to sastāvs ir jādiferencē. Ja ir acīmredzams, ka ārlietu ministri 
ir daļa no Ārlietu padomes, ir mazāk redzams, ka tie ir Vispārējo lietu padomes 
locekļi, kā tas (vēsturisku iemeslu dēļ) šobrīd arī ir. Ārlietu padomes darbība ir 
pieņēmusi tādu apjomu, ka nav reāli apvienot šīs padomes. Var cerēt, ka 
dalībvalstu valdība no tā izdarīs secinājumus. 

Premjerministrs pats varētu iesaistīties Vispārējo lietu padomē, jo īpaši 
sagatavojot Eiropadomi laikā, kad tās valsts pilda Padomes prezidentūru. Viņš 
varētu arī sadarboties tāpat kā Komisijas priekšsēdētājs, sagatavojot un turpinot 
Eiropadomes darbus.

3.4. Padomes sastāvu prezidentūru (izņemot Vispārējo lietu padomi) nodrošina dalībvalstu 
pārstāvji pēc vienlīdzīgas rotācijas sistēmas.

Lisabonas līgums apstiprina esošo situāciju. Tomēr Eiropadomes lēmuma projektam par 
dažu līguma pantu īstenošanu, jo īpaši deklarācija Nr. 9 (pievienota 16. panta 
9. punktam), ir īpaša specifikācija, proti, prezidentūru nodrošina iepriekš noteikti trīs 
dalībvalstu pārstāvji. Pretēji aktuālajai Troïka, kas ik pēc sešiem mēnešiem redz vienu 
dalībvalsti nākam un ejam, Lisabonas līgumā ir runa par stabilu grupu uz 18 mēnešiem.

Pats par sevi saprotams, ka Eiropadomes lēmums precizē to, ka šīs grupas tiks veidotas, 
ņemot vērā to dažādību, kā arī ģeogrāfisko un demogrāfisko līdzsvaru.

Troïka varētu izveidot sadarbībā ar Komisiju un Parlamentu saskaņā ar daudzgadu 
programmām vienu programmu uz 18 mēnešiem, kas nodrošinātu lielāku darbu 
ilgtspējību (skatīt turpmāk E punktu). 
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Ieteikums

Parlamentam vajadzētu uzaicināt dalībvalstu premjerministrus, kas veido Troïka,
lai viņi izklāstītu savu 18 mēnešu programmu. Šo astoņpadsmit mēnešu laikā 
valsts premjerministrs, kas pilda prezidentūru, varētu savas prezidentūras sākumā 
un beigās EP iepazīstināt ar savas prezidentūras darbībām. 

3.5. Jauns protokols attiecas uz Eirogrupas pastāvēšanu, kam ir stabila prezidentūra uz 
divarpus gadiem.

Priekšsēdētāju ievēl grupa. Eirogrupas vadītājam pirmām kārtām vajadzētu uzraudzīt 
informācijas apmaiņu un koordinēšanu ar ECOFIN padomi. Ir norādīts, ka priekšsēdētājs 
tiek uzaicināts uz Eiropadomi, ja tiek izskatīts ekonomikas politikas un monetārās 
politikas jautājums. 

Kaut arī tiek lietots jēdziens „īpaši noteikumi ciešākam dialogam”, šis protokols varētu 
būt modelis ciešai sadarbībai. Tas būtu vērtīgi arī tiem noteikumiem, kas attiecas uz 
dalībvalstīm, kurās ieviests eiro. „Noteikumi, kas attiecas uz dalībvalstīm, kurās ieviests 
eiro”, ir sagrupēti 4. nodaļas VIII sadaļā (LESD) Ekonomikas politika un monetārā 
politika.

Jāatzīmē, ka šie noteikumi ļauj Eirogrupai pieņemt „attiecīgus pasākumus”, lai nodrošinātu 
vienotu pārstāvību starptautiskās finanšu iestādēs un konferencēs. (LESD 138. panta 
2. punkts).

4. Komisija (LES 17. pants)

4.1. Līgums par Eiropas Savienību (LES 17. pants) apstiprina Komisijas misiju un 
uzdevumus, to paskaidrojot vairāk nekā spēkā esošajā līgumā. Tas apstiprina un 
paskaidro praksi visā tās attīstībā.

Ir svarīgi, ka līgums uztic Komisijai uzdevumu uzsākt gada un daudzgadu Savienības 
programmas un ierosina, ka tam ir jābūt iekļautam iestāžu nolīgumos. Ņemot vērā 
Kopienas kompetenču pieaugumu, jo īpaši JAI jomā, būtu ļoti svarīgi, ja jaunā Komisija 
formulētu kopš tās iecelšanas likumdošanas programmu (skatīt turpmāk E punktu). 

Līgums Komisijai uztic arī reprezentatīvo funkciju saskaņā ar kompetences jomām. Tātad 
kopā ar Eiropadomes priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi šī ir trešā instance, kas pārstāv 
Savienību. Ir skaidrs, ka tam ir nepieciešama koordinēšana. 

Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 2. punkts apstiprina Komisijas iniciatīvas 
tiesības likumdošanas jomā, kas, spriežot pēc pašreizējās situācijas, tur savu 
kvazimonopolu. 

4.2. Jaunie Lisabonas līguma galvenie noteikumi, kas attiecas uz Komisiju, ir saistīti ar tās
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veidošanu. Sākot ar 2014. gada 1. novembri, Komisiju vajadzētu veidot tādam locekļu 
skaitam, kas atbilst 2/3 no dalībvalstu skaita.

Kopš 2004. gada Līguma par Konstitūciju Eiropai, Eiropas Parlaments pauž uzskatu, ka 
komisāru skaita samazināšana ir jauna svarīga reforma, bet ar nožēlu atzīst, ka tā tiks 
pieņemta tikai, sākot ar 2014. gadu.

Patiesībā Eiropas Parlaments ir atzinis, ka Komisijas locekļu skaitļa samazināšana ir 
nepieciešama, lai saglabātu Komisijas koleģiālo raksturu.

Tomēr Eiropadome 2008. gada decembrī, paturot prātā, ka spēkā esošie līgumi paredz 
Komisijas locekļu skaita samazināšanu, piekrita, ka, ja Lisabonas līgums stāsies spēkā, 
saskaņā ar vajadzīgajām juridiskajām procedūrām būs jāpieņem lēmums, lai tā rezultātā 
Komisijas sastāvā arī turpmāk būtu viens katras dalībvalsts valstspiederīgais.

Eiropadomes 2008. gada decembra secinājumos skaidri atgādināts, ka gadījumā, ja 
Lisabonas līgums netiek ratificēts, Nicas līguma 213. pants paliek spēkā.

4.3. Lisabonas līgums pastiprina Komisijas priekšsēdētāja lomu, kas līgumu pēc līguma 
attīstījās no „primus inter pares”, līdz kļuva par īstu priekšsēdētāju. Eiropadomē 
2008. gada decembrī panāktais nolīgums saglabāt komisāru no katras dalībvalsts vēl 
vairāk pastiprinās priekšsēdētāja lomu. Tāpat līgumā uzsvērts, ka priekšsēdētājs pieņem 
lēmumu par Komisijas iekšējo organizāciju. Viņam ir jādod sava piekrišana attiecībā uz 
Augstā pārstāvja ievēlēšanu. Komisāriem jādemisionē pēc viņa lūguma. Lisabonas 
līgums pastiprina likumību faktam, ka to ievēlējis Eiropas Parlaments, kā arī Eiropadome 
pirms kandidāta iecelšanas ir spiesta ņemt vērā EP vēlēšanu rezultātus. Komisijas 
priekšsēdētājs no tā brīža var atsaukties uz demokrātisku likumību. Daži uzskata, ka 
politiskās partijas varētu pastiprināt šo likumību, iepazīstinot ar savu kandidātu 
priekšsēdētāja amatam EP vēlēšanu kampaņas laikā. 

Secinājums

Saskaņā ar Lisabonas līgumu Savienības politiskajām iestādēm ir jāmeklē jauns iestāžu 
līdzsvars. 

Līgums apstiprina un akcentē to, ka Savienība darbojas pēc parlamentārā režīma principiem.

Eiropas Parlaments pilnībā piedalīsies likumdošanas darbā, pateicoties koplēmuma 
procedūras vispārināšanai. Tā likumdevējvara attiecas arī uz JAI jomu. Tam būs pilnīga 
budžeta kompetence vismaz attiecībā uz izmaksām. Eiropas Parlaments būs iesaistīts
Savienības ārējā darbībā. 

Eiropadome kļūs par iestādi. Tai būs jāatrod vieta iestāžu līdzsvarā attiecībā uz pastāvošajām 
iestādēm, turklāt, ņemot vērā to, ka tā nepiedalīsies likumdošanas darbā, kas būs vienīgā 
Eiropas Parlamenta un Padomes kompetence pēc Komisijas priekšlikuma. Eiropadomei būs 
svarīga impulsa devēja loma, un tā noteiks intereses, kā arī stratēģisko Savienības ārējās 
darbības mērķi.
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Padome, tāpat kā Eiropas Parlaments, būs likumdošanas palāta; tai pat būs likumdevēja 
pilnvaras, kas ir plašākas par Eiropas Parlamenta pilnvarām, it īpaši budžeta jomā, kā arī tai 
būs svarīga nozīme attiecībā uz KĀDP. Jāuzsver tās svarīgā loma Vispārējo lietu padomes 
koordinēšanā.

Lai arī tika meklēti veidi, kā Padomes prezidentūru padarīt stabilāku un vienkāršāku, šis 
līgums noved pie vēl lielākiem sarežģījumiem, ar kuriem jātiek galā. Turpmāk būs trīs stabilas 
prezidentūras (Eiropadome, Vispārējo lietu padome un Komisija), kurām jāpievieno Euro 
groupe priekšsēdētājs un Troïka rotējošā prezidentūra. Saikne un sapratne starp šo funkciju 
atbildīgajiem tiks noteikta, lai Savienība varētu veiksmīgi darboties. Ir vēlams, lai šī sadarbība 
būtu vairāk vai mazāk strukturizēta.

C. IESTĀŽU ATTIECĪBAS

1. Lai dažādo Savienības iestāžu attiecības tiktu veiksmīgi organizētas, ir svarīgi, ka līgums 
(LESD 295. pants) izveido juridisko pamatu attiecībā uz iestāžu nolīgumu slēgšanu. Līgumā 
paredzēts, ka šiem nolīgumiem var būt ierobežojošs raksturs. 

2. Daudzgadu un gada programmu attiecībā uz likumdošanas un budžeta darbiem plānošana 
ir svarīga, lai labi darbotos iestāžu līmenis. Līgums piešķir atbildību Komisijai uzsākt gada un 
daudzgadu programmas. Līgums ierosina, ka šīs programmas var novest pie iestāžu nolīguma. 
Ziņojumā ierosināts (skatīt turpmāk E punktu) noslēgt pamata nolīgumu starp Komisiju, 
Padomi un Parlamentu saskaņā ar LES 17. panta 1. punktu. 

3. Līgums par Eiropas Savienību nosaka Eiropas Parlamenta (14. pants) un Padomes 
(16. pants) uzdevumus, kas ir ļoti līdzīgi, uzsverot „divpalātu” parlamentāru Savienības 
sistēmu. Tādējādi ir jāapvieno savstarpēji līdzīgi noteikumi attiecībā uz informāciju un darba 
grupu piedalīšanos.

4. Eiropadome kļūst par atsevišķu iestādi, kas izmaina iestāžu attiecības, it īpaši attiecības ar 
Padomi. Šīs attiecības ievērojami ietekmēja fakts, Ka Eiropadomei un Padomei bija viena un 
tā pati prezidentūra. Lisabonas līgums nodibina atsevišķu prezidentūru katrai no iestādēm. 

4.1. Eiropadomes prezidentūru ievēl Eiropadome ar kvalificētu balsu vairākumu uz diviem ar 
pusi gadiem ar vienu termiņa pagarinājumu. Eiropadomes priekšsēdētājs nodrošina 
Eiropadomes darbu sagatavošanu un nepārtrauktību sadarbībā ar Komisijas 
priekšsēdētāju un pamatojoties uz Vispārējo lietu padomes darbiem.

4.2. Līgums par Eiropas Savienību reorganizē Padomes prezidentūru.

4.2.1. Saskaņā ar Eiropadomes lēmuma projekta 1. pantu (deklarācija nr. 9) Padomes 
prezidentūru, izņemot Ārlietu padomes sastāvu, nodrošina iepriekš noteiktas 
grupas no trīs dalībvalstīm (Troïka) uz 18 mēnešiem. Katrs grupas loceklis 
nodrošina sešus mēnešus visu Padomes sastāvu prezidentūru, kā arī Coreper. 

Troïka ir jauns faktors, kas varētu veicināt likumdošanas darba ilgtspējību.
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4.2.2. Savienības Augstais pārstāvis ārlietās vada Ārlietu padomi.

Secinājums: Eiropadomei, Komisijai un Vispārējo lietu padomei ir stabila prezidentūra 
attiecībā uz tiesību aktu kopumu. Padomei ir rotējoša prezidentūra.

5. Padomes rotējošajai prezidentūrai ir risks nonākt novājināta stāvoklī attiecībā uz trim 
stabilajām prezidentūrām. Tas nav līguma mērķis, bet tās var būt sekas. Prezidentūras 
novājināšanās var izraisīt arī Padomes pavājināšanos. Padomes prezidentūrai ir svarīga 
nozīme gan Padomes darbu koordinēšanā, gan sadarbībā un koplēmumā ar Parlamentu, gan 
Eiropadomes sagatavošanā. Parlaments ir ieinteresēts, lai brīdī, kad koplēmums tiks 
vispārināts, Padome ir labi organizēta. 

6. Līgums uzsver Vispārējo lietu padomes un tās prezidentūras svarīgo nozīmi Padomes 
darbu koordinēšanā. Vispārējo lietu padomei ir svarīga nozīme gan iekšējā Padomes 
koordinēšanā, gan attiecībās ar citām iestādēm. Tā ir ekvivalents Coreper. Tai ir jāuzņemas 
arī konfliktu risināšanas instances loma Padomē, izvairoties no ieraduma Eiropadomē risināt 
daudzus konfliktus, kas nelietderīgi noslogo darba kārtību. 

Līgums uzsver arī Vispārējo lietu padomes nozīmi Padomes attiecībās ar citām iestādēm un jo 
īpaši Eiropadomes sagatavošanā un uzraudzībā.

Pēdējos gados Vispārējo lietu padome, kam ir tāds pats sastāvs kā Ārlietu padomei, ir tikusi 
nobīdīta malā sakarā ar to, ka Ārlietu padome no tās pārņēmusi lielu darbu apjomu. Jācer, ka 
dalībvalstu vadītāji sapratīs, ka Vispārējo lietu padomes nozīmes vērtības atgūšana ir 
panākama ar atšķirīgu sastāvu, nekā tas ir Ārlietu padomei.

Parlamentam jāuzaicina uz Padomi katra prezidentūra, lai tā iepazīstinātu ar programmu un 
novērtētu to vispārējā asamblejā. Ir jāuztur un jāstiprina prezidentūras kontakts ar 
parlamentārajām komisijām. Padome kopā ar Komisiju ir Parlamenta partneris koplēmumā.

7. Deklarācijā Nr. 6 tiek uzsvērta nepieciešamība respektēt personu izvēlē trijām stabilajām 
prezidentūrām „Savienības, kā arī dalībvalstu ģeogrāfisko un demogrāfisko daudzveidību”. 
Pat tad, ja deklarācijā tas nav minēts, vajadzētu ņemt vērā politisko līdzsvaru, kā arī sieviešu 
līdzsvaru ar vīriešiem. Turpmāk D punktā ir ierosināts kalendārs un procedūra, lai optimizētu 
šo līdzsvaru. 

Ieteikums

1. Līgums nodrošina „konstitucionālu” pamatu iestāžu nolīgumiem, kas savukārt 
rada juridisko pamatu nolīgumiem starp iestādēm. Tiek ieteikts saskaņā ar Līgumu 
veikt sarunas par noteiktu skaitu pamatnolīgumu, kam būtu jānosaka 
pamatattiecības starp iestādēm.

2. Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jāvienojas par daudzgadu 
plānošanu (Parlamenta likumdošana) un gada plānošanu, kā arī par amatpersonu 
izvirzīšanas grafiku Parlamenta pilnvaru termiņa sākumā (sk. D. un E. punktu).
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3. Parlamentam kā otram likumdevējam līdztekus Padomei vajadzētu būt tādām 
pašām tiesībām un citām pilnvarām attiecībā uz piekļuvi noteiktiem dokumentiem 
un līdzdalību noteiktās darba grupās.

4. Parlaments uzskata, ka Padomes sekretariātā, kas saskaņā ar Līgumu nodrošina 
Eiropadomes sekretariāta funkcijas, jābūt īpašam dienestam, kas sniegtu atbalstu 
Eiropadomei. Turklāt tiek ieteikts Eiropadomes budžetā paredzēt finansējumu 
birojam, kuru izmantotu Eiropadomes priekšsēdētājs, līdzīgi birojam, ko izmanto 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs.

5. Eiropadomes reglamentā būtu jāparedz kārtība, kādā tiek veidotas Eiropadomes un 
Parlamenta attiecības, tostarp kārtība, ar kuru saskaņā Parlamenta priekšsēdētājs 
piedalās Eiropadomes sanāksmēs. Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājs par to attiecīgi vienosies.

6. Eiropas Parlamenta Reglamentā jāparedz, ka tās dalībvalsts premjerministrs, kura 
veic Padomes prezidējošās valsts pienākumus, savu pilnvaru termiņa sākumā 
Eiropas Parlamentam iesniedz prezidentūras programmu un pilnvaru termiņa 
beigās novērtē tās sasniegtos rezultātus. Arī prezidējošo valstu trijotne iesniedz 
savu programmu par nākamajiem 18 mēnešiem.

7. Ir jāpastiprina kontakti starp Padomes priekšsēdētāju un Parlamenta komitejām.

8. Eiropas Parlaments uzsver to, cik svarīga loma saskaņā ar Līgumu jaunajā 
līdzsvara sistēmā starp iestādēm ir Vispārējo lietu padomei un tās prezidentūrai. 
Tā ir Coreper politiskais līdzinieks. Tās lomai ir svarīga nozīme gan attiecībā uz 
Padomes darba iekšējo koordināciju, gan attiecībā uz koordināciju ar citām 
iestādēm.

Vispārējo lietu padomei nākotnē būs jāpilda būtiska funkcija, kas saistīta ar 
dažādo Padomes sastāvu darbības koordināciju, un jārisina iespējamie konflikti, 
kas varētu rasties šajos sastāvos un ko vairs nevajadzēs sistemātiski sūtīt 
Eiropadomei. Eiropas Parlaments uzsver, ka ir svarīgi iesaistīt premjerministrus, jo 
īpaši brīžos, kad to valsts ir atbildīga par Padomes pusgada prezidentūru.

Eiropas Parlaments uzstāj, ka saskaņā ar Līgumu Vispārējo lietu padomei jābūt 
tādam padomes sastāvam, kas atšķiras no Ārlietu padomes sastāva. Tās ir divas 
galvenās padomes, kam ir ļoti atšķirīgi uzdevumi un divas atšķirīgas 
prezidentūras, un tāpēc ir nepieciešams arī atšķirīgs sastāvs. Apvienota līdzdalība 
abās Padomes jaunajā iestāžu struktūrā vairs nevar darboties, jo viena no tām 
vienmēr darbosies uz otras rēķina. Eiropas Parlaments aicina dalībvalstis 
apzināties nepieciešamību no jauna izvērtēt Vispārējo lietu padomi un veikt šajā 
nolūkā nepieciešamos pasākumus. 

9. Parlaments uzsver svarīgo nozīmi, kas Komisijai ir kā daudzgadu un gada 
plānošanas ierosinātājai gan likumdošanas, gan finanšu un budžeta jomās.

Parlaments uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt regulāru un strukturētu saskaņošanu starp 
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Parlamentu, Padomi (Vispārējās lietas) un Komisiju, lai organizētu likumdošanas 
un budžeta darbu.

D. (PIRMO) AMATPERSONU IZRAUDZĪŠANA

1. 6. deklarācija nosaka, ka, izraugoties „personas, kurām piedāvā stāties Eiropadomes 
priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības 
politikas jautājumos amatā, atbilstīgi jāņem vērā vajadzība respektēt Savienības un tās 
dalībvalstu ģeogrāfisko un demogrāfisko daudzveidību”. Var piebilst: „kā arī politisko 
daudzveidību un dzimumu līdzsvaru”.

Tā kā 18. pants (LES) nosaka, ka Eiropadome kandidātu Komisijas priekšsēdētāja amatam 
piedāvā, „ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas”, šķiet, ka izraudzīšanās process būtu 
jāsāk tikai pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai būtu pieejami visi dati, kas nepieciešami 
6. deklarācijā minētā līdzsvara nodrošināšanai.

Komisijas priekšsēdētāja izraudzīšanai (jūlijā) vispirms sekotu Komisijas iecelšana, tostarp 
Augstā pārstāvja, Komisijas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana (oktobrī). Eiropadomes 
priekšsēdētāja vēlēšanas šo ciklu noslēgtu (novembrī). 

Šādai secībai ir tāda priekšrocība, ka procesa sākumā būs zināmi Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
rezultāti. No otras puses, Eiropadomes priekšsēdētājs (kuru nevar atkārtoti izvirzīt, ja viņam ir 
otrais pilnvaru termiņš), kuram beidzas pilnvaru termiņš, ir vispiemērotākā amatpersona, kas 
var organizēt nepieciešamo saskaņošanu starp Parlamentu un Eiropadomi pirms 
iepazīstināšanas ar Komisijas priekšsēdētāja, Augstā pārstāvja un pārējo komisāru 
kandidātiem. Saskaņā ar šādu hronoloģisko secību tieši Eiropadomes priekšsēdētājs, kuram 
beidzas pilnvaru termiņš, vada saskaņošanu ar Parlamentu, pirms Eiropadomes lēmuma par 
kandidāta izvirzīšanu, kas būs jāapstiprina Eiropas Parlamentam.

Iepriekš minēto ieteikumu dēļ būtu nepieciešams šāds grafiks:

Jūnija pirmā nedēļa: Eiropas Parlamenta vēlēšanas

– 1. un 2. nedēļa: politisko grupu veidošana;
– 3. nedēļa: Eiropadomes priekšsēdētājs ar politisko grupu 

priekšsēdētājiem apspriežas par Komisijas priekšsēdētāja kandidātu;
– 4. un 5. nedēļa: Eiropadome ar kvalificētu balstu vairākumu izvirza 

Komisijas priekšsēdētāja kandidātu.

Jūlija vidus: Eiropas Parlaments ievēl Komisijas priekšsēdētāju, pirms tam notiek 
uzklausīšana.

– Jūlijs-augusts-septembris: Komisijas priekšsēdētājs iesniedz Eiropadomei 
apstiprināšanai komisāru sarakstu. Eiropadome pēc Komisijas 
priekšsēdētāja apstiprinājuma izvirza Augstā pārstāvja kandidātu.

– Līdz oktobra vidum: Komisijas sastāvu, tostarp priekšsēdētāju un Augsto 
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pārstāvi, apstiprina Eiropas Parlaments.

Oktobra vidū Eiropadome ieceļ Komisiju.

Novembris: Jaunā Eiropadomes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Jāatgādina, ka Eiropas Parlaments vienā no savām rezolūcijām1 aicināja vēlēšanas rīkot vienu 
mēnesi agrāk, maija vidū, lai atvieglotu iepriekš ierosināto procedūru. Tādējādi tiešām būtu 
vairāk laika, lai veiktu apspriešanos, kas nepieciešama, gatavojot Komisijas priekšsēdētāja 
vēlēšanas. 

Ieteikums

Starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju būtu jānoslēdz nolīgums par 
amatpersonu iecelšanas grafiku un procedūru. Eiropas Parlaments varētu ierosināt 
sākt ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā ierosināts iepriekš.

2. LES 17. pants nosaka, ka Komisijas priekšsēdētāju ievēl Eiropas Parlaments. Kandidātu 
šim amatam piedāvā Eiropadome, „ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas un pēc 
atbilstīgas apspriešanās”. Līgumā pilnīgi pamatoti nav minēta oficiāla apspriešanās ar 
Parlamentu. Taču 11. deklarācijā ir skaidri norādīts, ka runa ir arī par Eiropas Parlamentu: 
„Eiropas Parlaments un Eiropadome ir līdzatbildīgi par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšanas procesa veiksmīgu norisi. Tādēļ pirms Eiropadomes lēmuma pieņemšanas Eiropas 
Parlamenta un Eiropadomes pārstāvji veiks nepieciešamo apspriešanos tādā veidā, kāds ir 
atzīts par vispiemērotāko. Saskaņā ar 17. panta 7. punkta 1. daļu šāda apspriešanās 
galvenokārt attieksies uz Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu kvalifikāciju, ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Šādas apspriešanās kārtību nosaka atbilstošā laikā, Eiropas 
Parlamentam un Eiropadomei abpusēji vienojoties.” 

Eiropas Parlaments un Eiropadome varētu vienoties par šādu procedūru. Eiropadome tiksies 
ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju, kam beidzas pilnvaru termiņš, un atsevišķi ar katru no 
politisko grupu priekšsēdētājiem (kam var pievienoties vai ne partijas priekšsēdētājs vai 
ierobežota sastāva delegācija). Šī apspriešanās notiks trešajā nedēļā pēc vēlēšanām, tādējādi 
ļaujot politiskajām grupām organizēt pirmo un otro nedēļu. Eiropadome varētu pilnvarot savu 
priekšsēdētāju veikt apspriešanos un ziņot Eiropadomei. Šāda procedūra ļauj Eiropas 
Parlamentam nepieņemt oficiālu nostāju, kas būtu pretrunā Līgumam, taču dod Eiropadomei 
iespēju pilnībā noskaidrot Parlamenta politisko grupu nostāju.

Šī procedūra notiks, pastāvot lielam spiedienam laika ziņā. Ir skaidrs, ka tad, ja Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas notiktu maija vidū, kā to vēlas Eiropas Parlaments, — nevis jūnija vidū, 

                                               
1 Rezolūcija par Eiropas Komisijas apstiprināšanas pamatnostādnēm (3. punkts), par ko balsoja 2005. gada 
11. decembrī, pamatojoties uz A. Duff ziņojumu.
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kā tas ir tagad —, šīs procedūras norises grafiks būtu mazāk saspringts.

Ieteikums

Attiecībā uz „atbilstīgu apspriešanos” (LES 17. panta 7. punkts) pēc vēlēšanām, lai 
Eiropadome varētu piedāvāt Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu, tiek 
ierosināta šāda kārtība: dot Parlamentam divas nedēļas laika pēc Parlamenta 
vēlēšanām, lai izveidotu politiskās grupas. Trešās nedēļas laikā Eiropadome 
(Eiropadomes priekšsēdētājs) tiekas ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju, kam 
beidzas pilnvaru termiņš, kā arī atsevišķi ar katru no politisko grupu priekšsēdētājiem 
(kam var pievienoties vai ne partijas priekšsēdētājs vai ierobežota sastāva delegācija).

3. Komisija

Jāpatur prātā, ka līdz ar A. Duff ziņojumu1 par pamatnostādnēm Eiropas Komisijas 
apstiprināšanai, tika izdarīti grozījumi Parlamenta regulā par Komisijas apstiprināšanu2.

4. Pirmo amatpersonu izraudzīšana

Ir kļuvis skaidrs, ka pat gadījumā, ja ratifikācijas process Īrijā noslēgsies veiksmīgi, pirmo 
amatpersonu izraudzīšana nenotiks pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā. 
Tātad labākajā gadījumā Lisabonas līguma stāšanās spēkā notiks tikai pēc 2009. gada jūnija 
vēlēšanām, kad jau būs apstiprināts jaunais Parlaments. Tāpēc cita starpā rodas arī jautājums, 
kādas sekas tas atstās uz pašu Parlamentu, kā arī uz nākamās Komisijas izraudzīšanu.

Eiropadomes 2008. gada decembra secinājumos par ratifikācijas procesa atsākšanu šajā valstī 
sniegti jauni pagrieziena punkti, ar kuriem varam no jauna saskaņot šo pāreju, ņemot vērā 
iespējamo Lisabonas līguma stāšanos spēkā šī gada beigās vai 2010. gada pašā sākumā.

4.1. Eiropas Parlaments

Šajā ziņojumā principā netiek aplūkota Eiropas Parlamenta izveidošana. Tomēr nav 
veltīgi ātri pārbaudīt, vai pozīcija, ko Eiropas Parlaments paudis Lamassoure-Severin
ziņojumā, ir ņemta vērā 2008. gada Eiropadomes secinājumos. Atcerēsimies, ka 
Lisabonas Eiropadome, palielinot deputātu skaitu par vienu („... septiņsimt piecdesmit 
plus priekšsēdētājs...”3), ratificēja politisko priekšlikumu, ko Eiropas Parlaments 
formulējis šajā ziņojumā. Loģiskā kārtā Eiropadome paredz, ka vēlēšanām jebkurā 
gadījumā vajadzētu notikt saskaņā ar Nicas līgumu (kas paredz 736 deputātu vietas ar 
maksimālo skaitu 99 - Vācijai un minimālo skaitu 5 - Maltai). Tas nozīmē, ka gadījumā, 
ja Līgums stājas spēkā kādu laiku pēc vēlēšanām, saskaņā ar Parlamenta priekšlikumu

                                               
1 A6 - 0179/2005: ziņojums par pamatnostādnēm Eiropas Komisijas apstiprināšanai (2005. gada 7. jūnijs, 
Andrew Duff).
2 A6 - 0198/2008: ziņojums par grozījumiem Parlamenta regulā par Komisijas apstiprināšanu (2008. gada 
29. maijs).
3 Deputātu pārstāvniecību īsteno pēc „degresīvas proporcionalitātes principa”, katrai dalībvalstij ir vismaz seši 
deputāti, bet nevienai no dalībvalstīm nepiešķir vairāk par 96 deputātu vietām.



PE407.666v02-00 22/40 DT\764564LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

dažām dalībvalstīm vajadzēs palielināt deputātu skaitu1. Tomēr nebūs iespējams 
samazināt Vācijas deputātu skaitu Parlamenta pilnvaru laikā. Tādējādi vienīgais 
saprātīgais risinājums patiesībā ir tas, ko paredzēja Eiropadome, proti, uz laiku (līdz 
2014. gada vēlēšanām) paredzēt, ka deputātu skaits ir palielināts līdz 754 (+3). Tas būtu 
iespējams, izdodot, piemēram, protokolu ar pārejas noteikumiem, kuru ratificēšana 
nesagādātu problēmas2.

Tikmēr šie ievēlētie deputāti varētu piedalīties kā novērotāji bez balsstiesībām, ar 
noteikumu, ka Lisabonas līgums tiek ratificēts. 

4.2. Komisijas iecelšanas procedūra

4.2.1. Eiropadome 2008. gada decembrī nosaka, ka turpmāk Komisijas iecelšanas 
process un it īpaši tās priekšsēdētāja izraudzīšana, tiks uzsākta nekavējoties pēc 
Eiropas Parlamenta ievēlēšanas, kas notiks 2009. gada jūnijā.

Principā tas nozīmē, ka nākamās Komisijas iecelšanas process tiktu uzsākts 
saskaņā ar Nicas līguma nosacījumiem. Tā kā 2008. gada decembra Eiropadomes 
lēmumā tiek skaidri minēta tikai Komisijas priekšsēdētāja izraudzīšana, rodas 
jautājums, vai Eiropadomes nodoms ir ļaut procesu kopumam norisināties pēc 
tiem pašiem noteikumiem.

Tāpēc ir jānoskaidro šis jautājums, lai zinātu, kā organizēt nākamās Komisijas 
iecelšanas procedūru, it īpaši attiecībā uz kalendāru un iesaistīšanos dažādos 
procedūras posmos, kas atšķiras Nicas un Lisabonas līgumos.

4.2.2. Ja nākamās Komisijas un it īpaši tās priekšsēdētāja iecelšanas process tiek uzsākts 
bez kavēšanās pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā, šis process 
sāksies brīdī, kad Lisabonas līgums vēl nebūs ratificēts. Taču Lisabonas līgumā ir 
ievērojami paplašinātas Eiropas Parlamenta pilnvaras attiecībā uz Komisijas 
priekšsēdētāja izraudzīšanās kārtību. 

Patiesībā saskaņā ar Nicas līgumu Komisijas priekšsēdētāju ieceļ valstu vai 
valdību vadītāju līmeņa Padome un pēc tam to apstiprina Parlaments. Savukārt 
Lisabonas līgums paredz, ka priekšsēdētāju ievēl Parlaments pēc Eiropadomes 
priekšlikuma un pēc atbilstīgas apspriešanās. 

                                               
1 A6-0351/2007: ziņojums par Eiropas Parlamenta sastāvu (2007. gada 3. oktobris, Alain Lamassoure - Adrien 
Severin). 
2 Dažu Eiropas valstu vadītāju, tostarp prezidenta N. Sarkozy, publiskajos paziņojumos minēta iespēja to darīt, 
parakstot līgumu par Horvātijas pievienošanos. Tā varētu būt iespēja, ja šis līgums tiktu parakstīts un ratificēts 
savlaicīgi, lai ļautu pietuvināt Eiropas Parlamenta izveidošanu Lisabonas līguma spēkā stāšanās datumam. 
Tomēr šādu pietuvināšanu vajadzētu īstenot reizē ar deputātu skaita palielināšanu, piešķirot to arī Horvātijai, un 
rezultātā deputātu skaits būtu lielāks nekā 754 arī pilnvaru periodā no 2009. līdz 2014. gadam. Tas būtu 
iespējams, ja ar Eiropas Parlamentu neformāli tiek panākts politisks nolīgums (kā tas bija pirms Lisabonas 
līguma pieņemšanas), ņemot vērā, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Parlamentam pēc savas 
iniciatīvas, panākot Eiropadomes apstiprinājumu, būs jālemj par Eiropas Parlamenta izveidošanu, it īpaši par 
jaunu pārdalīšanas veidu, lai saskaņā ar Lisabonas līgumā paredzētajiem principiem 2014. gada vēlēšanās tiktu 
atkal izmantots Parlamenta 751 deputāta modelis. 
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Līdz ar to Parlamentam jāpievērš sevišķi liela nozīme, lai tā prerogatīvas netiktu 
apšaubītas un lai neizveidotos situācija, ka Komisijas priekšsēdētājs tiek izvirzīts 
„saskaņā ar Nicas procedūru”, bet tam ir „pilnvaras saskaņā ar Lisabonas līgumu”. 

Ja Eiropadome paliek pie sava 2008. gada decembra lēmuma, Eiropas 
Parlamentam ir jāuzstāj, ka valstu vai valdību vadītāji (neformāli) ņem vērā jaunās 
Eiropas Parlamenta pilnvaras attiecībā uz Komisijas priekšsēdētāja izraudzīšanu, 
kuras tas ir ieguvis saskaņā ar Lisabonas līgumu. It īpaši būtu jāņem vērā vēlēšanu 
rezultāti un būtu jāveic apspriešanās ar galvenajām Eiropas Parlamentā 
pārstāvētajām politiskajām grupām. Ja Eiropadome tā vēlas rīkoties, tai jāparedz 
apspriešanām vajadzīgais laiks pēc Eiropas Parlamenta ievēlēšanas, pirms tā 
Eiropas Parlamentam piedāvā Komisijas priekšsēdētāja amata kandidatūru. Šīs 
procedūras priekšrocība būtu tāda, ka tā lielā mērā saskan ar Lisabonas līguma 
jaunajiem nosacījumiem, nepieļaujot nevienlīdzību attiecībā uz spēkā esošo Nicas 
līgumu1.

Lisabonas līguma ratificēšanas gadījumā Eiropas Parlaments varēs formāli ievēlēt 
Komisijas priekšsēdētāju, kura iecelšanu tas jau iepriekš būs apstiprinājis saskaņā 
ar Nicas līgumā paredzēto procedūru. Turklāt Eiropadome būtu neformāli 
uzraudzījusi Lisabonas līgumā paredzēto apspriešanās procedūru kandidāta 
izraudzīšanās brīdī pēc Parlamenta vēlēšanām. 

4.2.3. Attiecībā uz Komisiju situācija ir atšķirīga, jo saskaņā ar Nicas līgumu komisāru 
skaits būs mazāks par dalībvalstu skaitu (kas saskaņā ar Eiropadomes 2008. gada 
decembra deklarāciju vairs nebūs spēkā, ja spēkā stāsies Lisabonas līgums). 
Turklāt Nicas līgums, pretēji Lisabonas līgumam, neparedz priekšsēdētāja 
vietnieka/Augstā pārstāvja amatu.

Pieņemot, ka Īrijā atkārtotā referendumā tiktu ratificēts Lisabonas līgums, jaunas 
Komisijas iecelšana saskaņā ar Nicas līguma kārtību nešķiet loģiska. Formāli 
Komisiju vajadzētu iecelt un tai vajadzētu sākt darbu saskaņā ar Lisabonas līgumā 
paredzētajām kompetencēm pēc šī līguma stāšanās spēkā. Tas nozīmē, ka labākajā 
gadījumā, kas paredz referenduma organizēšanu Īrijā vēlākais 2009. gada oktobrī, 
tas būtu 2010. gada sākumā. 

4.2.4. Taču saskaņā ar Nicas līgumu2 pašreizējās Komisijas pilnvaras beidzas 2009. gada 

                                               
1 Patiesībā tas lielākā vai mazākā mērā būtu 2004. gada scenārija atkārtojums, kas neformāli lielā mērā atbilda 
tam, kas jau tika ieteikts Konstitucionālajā līgumā (kurš tolaik bija tikko noslēgts) un vēlāk apstiprināts 
Lisabonas līgumā. Tādējādi Eiropadome pauda politisko gribu, izrādot vēlēšanos ņemt vērā Eiropas vēlētāju 
paustās vēlmes. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka, nemaz neparedzot, ka Eiropas Parlaments varētu ievēlēt Komisijas 
priekšsēdētāju, Nicas līgumā jau noteikts, ka Eiropadomes izvirzītu kandidātu apstiprina Eiropas Parlaments, 
kura lēmums ir ne tikai politisks, bet arī juridiski saistošs (ar kādu citu svarīgu atšķirību – Lisabonas līgums 
paredz tā ievēlēšanu ar absolūto balsu vairākumu, bet saskaņā ar Nicas līgumu apstiprināšanai pietiek ar 
vienkāršu balsu vairākumu).

2 Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Aktu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas 
Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas 
Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas 
Savienības pamatā (45. panta c) punkts).
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31. oktobrī. Vienīgā iespēja mainīt šo noteikumu būtu primāro tiesību aktu 
(protokolu u. c.) grozīšana, kas nešķiet prioritāra 27 dalībvalstīm. Tomēr, ja šajā 
datumā vēl nebūtu iecelta jauna Komisija, pašreizējai Komisijai būtu jāturpina 
darbs, bet tās pilnvaras visticamāk būtu ierobežotas līdz operatīvās darbības 
īstenošanai. Ir paredzams, ka tāda situācija varētu ilgt dažas nedēļas, pat vienu vai 
divus mēnešus, bet ne ilgāk. 

Šādā kontekstā Parlamentam, apspriežoties ar Eiropadomi, no jauna vajadzēs 
uzņemties jaunas Komisijas iecelšanas procedūras vadību, lai nodrošinātu tās 
norisi, ņemot vērā Komisijas jauno konfigurāciju un jaunās kompetences, kā arī 
Eiropas Parlamenta jaunās pilnvaras, kas tam paredzētas Lisabonas līgumā. 

4.2.5. Jāparedz arī iespēja, ka referenduma rezultāti nav pozitīvi un Lisabonas līgums 
nevar stāties spēkā 2010. gada sākumā. Jāpatur prātā, ka Nicas līguma noteikumi
turpinātu būt spēkā, un tādā gadījumā Eiropadomei, kā to paredz protokols par 
Eiropas Savienības paplašināšanos, būtu jāpieņem lēmums par nākamās 
Komisijas locekļu skaitu (kam noteikti jābūt mazākam par Savienības dalībvalstu 
skaitu) un noteikumi, pēc kuriem tiktu organizēta šajā paša protokolā minētā 
vienlīdzīgā rotācija.

Ieteikums

Politiskajai lomai, kas Parlamentam tiek piešķirta līdz ar Komisijas 
priekšsēdētāja ievēlēšanas tiesībām un tās locekļu, tai skaitā Augstā 
pārstāvja, izvirzīšanas tiesībām, jebkurā gadījumā jāņem vērā Lisabonas 
līgumā paredzētie noteikumi, pat ja procedūra tiek uzsākta saskaņā ar Nicas 
līgumu. Lai īstenotu šo mērķi, iestāžu starpā vajadzētu panākt politisku 
nolīgumu.

5. Attiecībā uz Eiropadomes prezidentūru – deklarācijā, kas pievienota 2008. gada 
decembra Eiropadomes secinājumiem, ir paredzēti turpmāk minētie pārejas pasākumi.

Gadījumā, ja Lisabonas līgums stājas spēkā dienā, kad Padomes sešu mēnešu posma
prezidentvalsts jau ir sākusi darbu, Eiropadome vienojas par šādiem pagaidu pasākumiem, lai 
ņemtu vērā sagatavošanas darbus un nodrošinātu saskaņotu darba turpinājumu:

− tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kura attiecīgajā laikā ir sākusi sešu mēnešu prezidentūru, 
līdz semestra beigām turpinās vadīt visas sanāksmes saistībā ar Padomi un Eiropadomi, kā arī 
sanāksmes ar trešajām valstīm;

− Padomes nākamā sešu mēnešu posma prezidentvalsts attiecīgā semestra laikā būs atbildīga 
par visiem vajadzīgajiem konkrētajiem pasākumiem, kas saistīti ar Eiropadomes 
prezidentūras un Ārlietu padomes prezidentūras organizatoriskiem un materiāliem 
aspektiem saskaņā ar līgumu. Attiecībā uz šiem jautājumiem tiks veidota cieša sadarbība
starp minēto prezidentvalsti un (ievēlēto) Eiropadomes priekšsēdētāju un (izraudzīto) 
Eiropas Savienības Ārlietu un drošības politikas Augsto pārstāvi.
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E. CEĻĀ UZ KOPĒJU LIKUMDOŠANAS DARBA PLĀNOŠANU STARP IESTĀDĒM

Līdz šim vairāki finanšu gadi bija samērā šķirti no stratēģiskās un operatīvās plānošanas starp 
iestādēm. Komisija veido vienu dialogu par stratēģisko un normatīvo plānošanu ar Eiropas 
Parlamentu un paralēlu dialogu ar Padomi. Taču abas likumdošanas varas nozares nav nekad 
iesaistījušās būtiskā dialogā par to politiskajām prioritātēm un to attiecīgo darbību operatīvo 
plānošanu. Koplēmuma procedūras vispārēja piemērošana un Lisabonas līguma jaunie 
noteikumi aicina īstenot šādu kopēju plānošanu starp iestādēm.

1. Ar Lisabonas līgumu ieviestie jauninājumi

Izmaiņas, kas ar Lisabonas līgumu ieviestas attiecībā uz plānošanu, ļauj šo situāciju uzlabot, 
ja vien ir atbilstoša politiska griba.

1.1. Attiecībā uz Komisiju — iestādi, kurai būtībā pieder likumdošanas iniciatīvas tiesības, —
17. pantā noteikts, ka tā „ierosina Savienības gada un daudzgadu programmu izstrādi, lai 
panāktu iestāžu savstarpējas vienošanās”.

1.2. Attiecībā uz Eiropadomi LES 15. pants nosaka, ka: „1. Eiropadome rosina Savienības 
attīstību un nosaka atbilstīgus šīs attīstības vispārējos politiskos virzienus un prioritātes. 
Tā neveic likumdošanas funkciju.” 

Šo vispārējo uzdevumu papildina viens īpašs uzdevums brīvības, drošības un tiesiskuma 
jomā: LESD 68. pants paredz, ka „Eiropadome nosaka likumdošanas un operatīvās 
plānošanas stratēģiskās pamatnostādnes brīvības, drošības un tiesiskuma telpā”.

1.3. Attiecībā uz Padomi LES 16. pants precizē, ka tā pilda „politikas veidošanas un 
koordinēšanas funkcijas saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Līgumos”.

9. deklarācijā ir iekļauts projekts Eiropadomes Lēmumam par Padomes prezidentūru, 
kura 1. panta 2. punkts paredz, ka: „2. Katrs grupas loceklis pēc kārtas pilda visu 
padomes sastāvu prezidentūras pienākumus sešus mēnešus, izņemot Ārlietu padomes 
prezidentūras pienākumus. Pārējie grupas locekļi palīdz prezidentūrai visu tās pienākumu 
izpildē, pamatojoties uz kopīgu programmu. Grupas locekļi var, savstarpēji vienojoties, 
paredzēt citus noteikumus.”

Minētā projekta 3. pants paredz, ka „Vispārējo lietu padome sadarbībā ar Komisiju 
nodrošina dažādu Padomes sastāvu darba saskaņotību un nepārtrauktību, izstrādājot 
daudzgadu programmas. Prezidējošās dalībvalstis ar Padomes Ģenerālsekretariāta 
palīdzību veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Padomes darba 
organizēšanu un sekmīgu norisi”.

1.4. Lisabonas līgums paredz arī juridisko pamatu daudzgadu finanšu programmām (sk. 
3. punktu). Saikne starp politisko un likumdošanas plānošanu veidojas pat tad, ja tā 
Līgumā nav nepārprotami minēta.

2. Daži jautājumi attiecībā uz plānošanas apjomu un saturu
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2.1. Plānošana pēc būtības ir darbība, kas iestādēm ir katrā ziņā jāveic kopīgi: ja katra 
Savienības iestāde bez saskaņošanas ar pārējām iestādēm īstenotu pati savu politisko 
darba kārtību, kas būtu pilnīgi autonoma, un noteiktu pati savu grafiku atkarībā no savām 
prioritātēm, būtu ļoti grūti saskaņot iestāžu darbu un no tā ciestu Savienības politiku 
konsekvence, kā arī noteiktu procedūru norise. Tādēļ plānošana ir praktiska 
nepieciešamība koordinēt dažādo iestāžu darbību, pamatojoties uz kopējiem pieņemtiem 
mērķiem. Taču tā nekādā veidā neskar ne katras iestādes konkrēto kompetenci, ne 
Līgumos noteiktās lēmumu pieņemšanas procedūras, tostarp Līgumā paredzētos 
termiņus, kuri ir obligāti.

2.2. Tas ir skaidri izteikts 17. panta formulējumā. Komisijai ir plānošanas iniciatīva, kura var 
novest pie tā (tas nav pienākums), ka starp iestādēm tiek noslēgti nolīgumi. 

Jāatgādina, ka iestāžu nolīgumi beidzot ir oficiāli atzīti LESD 295. pantā: „Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija savstarpēji apspriežas un kopīgi vienojas par sadarbības 
kārtību. Šajā nolūkā tās var atbilstīgi Līgumiem noslēgt iestāžu nolīgumus, kas var būt 
saistoši”.

No šī noteikuma formulējuma skaidri izriet, ka iestāžu nolīgumi var būt vai nebūt saistoši 
atkarībā no pušu paustās gribas: ir arī skaidrs, ka pat tajos gadījumos, kad iestāžu 
nolīgumiem ir atzīts saistošs raksturs, tie nevar ierobežot iestāžu kompetenci, kas tām 
noteikta Līgumos.

2.3. Attiecībā uz plānošanas apjomu un saturu var nošķirt arī:

a) stratēģiskās plānošanas iniciatīvas, kurām ir drīzāk politisks saturs, kas nosaka 
Savienības politiskās prioritātes un mērķus noteiktajam laikposmam; 

b) iniciatīvas, kas vairāk attiecas uz darbību operatīvo plānošanu (darba organizācija, 
grafiku noteikšana, informācijas apmaiņa par procedūru norisi u. c.). Šajā ziņojumā 
tiek aplūkotas tikai tās vajadzības, kas saistītas ar pirmā veida plānošanu, neaizmirstot 
par svarīgumu, kas otrā veida plānošanai būs attiecībā uz stratēģiskajā plānošanā 
noteikto mērķu izpildi.

2.4. 9. deklarācija var radīt noteiktas neskaidrības, jo tās 3. pantā ir minētas „daudzgadu 
programmas” attiecībā uz Vispārējo lietu padomes lomu, bet tās 1. panta 2. punktā 
„kopīgas programmas” (uz 18 mēnešiem) trīs prezidējošo valstu grupām. Šķiet, ka tas 
būtu jāinterpretē tā, ka daudzgadu programmas ir tās, ko ierosina Komisija (LES 
17. panta 1. punkts), bet triju prezidējošo valstu kopīgās programmas ir jāiekļauj 
daudzgadu programmās. Būtu vēlams, lai Padome precizētu saikni starp abiem šiem 
programmu veidiem.

2.5. Runājot par plānošanu, parasti domā par Komisijas, Parlamenta un Padomes trijotni. 
Taču ir jāņem vērā arī abi pārējie dalībnieki: Eiropadome, no vienas puses, ņemot vērā 
tās politiskās rosināšanas lomu, un, no otras puses, Augstais pārstāvis kā Ārlietu padomes 
priekšsēdētājs.

3. Saikne starp stratēģisko plānošanu un finanšu plānošanu (daudzgadu finanšu plāns)
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3.1. Ir arī svarīgi noteikt saikni starp stratēģisko plānošanu un finanšu plānošanu, kas pirmo 
reizi ir nepārprotami atzīta Līgumos. Tie pat gada budžetam nosaka juridiski saistošu 
raksturu. Līgums paredz, ka Padome ar Parlamenta piekrišanu pieņem regulu, kurā 
ietverts daudzgadu finanšu plāns, kura ilgumam jābūt vismaz pieciem gadiem. Faktiski 
daudzgadu finanšu plānošanai tiek piešķirts acīmredzams politisks un normatīvs raksturs: 
tā nosaka Savienības politiskās prioritātes (tajās darbības jomās, kurām jāsniedz 
finansiāls atbalsts), kā arī līdzekļus, ar ko tās sasniegt. Daudzgadu finanšu plāna 
noteikšanu turklāt papildina normatīva pakete, kurā Komisija konkrēti norāda iniciatīvas, 
kas nepieciešamas, lai Savienībai būtu darbības programmas, kurām ir paredzētas 
apropriācijas. 

3.2. Tomēr tiesību akti ar finansiālu ietekmi nav vienīgā Savienības likumdošanas darbība 
attiecīgajā laika posmā. Var uzskatīt, ka pusei no Eiropas tiesību aktiem nav finansiālas 
ietekmes, piemēram, liela daļa to tiesību aktu, kas attiecas uz iekšējā tirgus izveidi, 
tiesību akti par valstu tiesību aktu tuvināšanu/saskaņošanu dažādās jomās, tiesību akti 
fiskālajā jomā, par tiesu sadarbību civillietās un krimināllietās u. c., un tāpēc ir svarīgi, lai 
stratēģiskajā plānošanā tiktu pienācīgi ņemti vērā arī šāda veida tiesību akti. Turklāt 
jāņem vērā, ka attiecībā uz dažām liela apjoma šāda tipa tiesību aktu paketēm procedūras 
ilgums dažreiz ievērojami pārsniedz Komisijas un Parlamenta pilnvaru termiņu 
(piemēram: saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem izveidotas sabiedrības statuss) un ka tām ir 
nepieciešama īpaša uzmanība. Turklāt ilgtermiņa politiskās programmas, kas attiecas uz 
Savienības nākotni, piemēram, „Lisabonas stratēģija”, tiek īstenotas vairāku pilnvaru 
termiņu garumā.

4. Ceļā uz likumdošanas līgumu/programmu?

4.1. Šajā sakarībā ir ieteicams plānošanu starp iestādēm ierakstīt īstā „līgumā” vai 
„likumdošanas programmā”, kurā ietverta likumdošanas stratēģiskā plānošana, par kuru 
vienojušās iestādes. Šajā nolūkā Komisijai tās pilnvaru termiņa sākumā ir jāiepazīstina ar 
politiskajām prioritātēm un stratēģiskajiem mērķiem tās pilnvaru termiņa pirmajos piecos 
gados.

Šajā iepazīstināšanā, kurai būtu jānotiek līdz tā gada beigām, kurā sākušās tās pilnvaras, 
Komisijai būtu jāiekļauj arī pirmie apsvērumi par to, kā jāattīstās Eiropas finansēm, lai 
varētu atbalstīt tās stratēģiskos mērķus. 

Pamatojoties uz Komisijas iesniegtajām prioritātēm un mērķiem, iestādes — Komisija, 
Parlaments un Padome — tad varētu panākt nolīgumu par īstu „likumdošanas 
programmu” vai „līgumu”, kas noteiktu Savienības rīcību minētajā laika posmā. 

Šis „līgums” vai „programma” varētu ar laiku pārtapt par „kopēju programmu”, kas būtu 
īpašs „kopējas deklarācijas” veids. 

Vai varētu paredzēt tam piešķirt saistošu raksturu? Pat ja par to var domāt kā noteikta
veida iestāžu nolīgumu, šķiet loģiskāk par to domāt kā par politiskām saistībām, kuru 
neizpilde ir saistīta tikai ar politiskās uzticības zaudēšanu starp iestādēm. Taču tad, kad 
šīs uzticības attiecības tiek institucionalizētas, kā tas ir starp Eiropas Parlamentu un 
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Komisiju, tās zaudēšanai, protams, var būt nopietnas politiskās sekas. 

4.2. Pamatojoties uz šo kopējo „līgumu” vai „programmu”, Komisijai tad būtu līdz tā gada 
jūnija beigām, kurš seko pēc tās pilnvaru termiņa sākuma, jāiesniedz priekšlikumi par 
daudzgadu finanšu plānu, kuriem būtu pievienots saraksts ar likumdošanas iniciatīvām, 
kas nepieciešamas, lai īstenotu šī finanšu plāna īpašās izpildes programmas. Tādējādi 
sarunas par šo daudzgadu finanšu plānu varētu notikt arī šī gada otrajā pusgadā, bet to 
pieņemtu līdz gada beigām un tas stātos spēkā nākamā gada sākumā (N+2, N ir Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu gads1). 

Tā kā Lisabonas līgums paredz vismaz 5 gadu finanšu plānu, šim grafikam būtu tāda 
priekšrocība, ka laika posms, ko aptvertu daudzgadu finanšu plāns, atbilstu Eiropas 
Parlamenta un Komisijas pilnvaru termiņam. 

Lai to panāktu, ir tomēr jāpāriet no esošās 7 gadu finanšu programmu sistēmas uz 5 gadu 
programmām, bet tam ir vajadzīgs pārejas laiks: vispiemērotākais risinājums būtu 
paredzēt pašreizējā finanšu plāna pagarinājumu par diviem papildu gadiem, lai tas 
aptvertu laika posmu līdz 2015. gada beigām2, jo pašlaik programmas beigas ir 
paredzētas 2013. gada beigās. 

Tas ir viegli īstenojams, jo Lisabonas līgums nosaka, ka ir jāpāriet no pašreizējās ad hoc 
sistēmas, kuras pamatā ir iestāžu nolīgumi, uz tiesību aktu (regulu), ko pieņem saskaņā ar 
īpašu normatīvo procedūru. Šī pāreja jebkurā gadījumā ir jāveic pēc tam, kad Līgums ir 
stājies spēkā. Tas būtu izdevīgs brīdis tam, lai panāktu vienošanos par ierosināto 
pagarinājumu. Tas varētu notikt vienlaikus ar pašreizējā iestāžu nolīgumā paredzēto 
novērtēšanu.

4.3. Šis likumdošanas „līgums” vai „programma” kopā ar daudzgadu finanšu plānu veidotu 
galveno saturu daudzgadu plānošanai, kas 9. deklarācijā iekļautā lēmuma projekta 
1. panta 2. punktā un 3. pantā paredzēta attiecībā uz Komisiju un Vispārējo lietu padomi.

No šāda viedokļa tie kalpotu par pamatu citu programmu izstrādei, kas paredzētas 
Lisabonas līgumā, tostarp:

– katras triju prezidējošo valstu grupas kopīgajām programmām to pilnvaru termiņa 
18 mēnešiem (kuras savukārt kalpo par pamatu individuālajām programmām, ko katra 
no trim prezidējošajām valstīm pieņem savas darbības pusgadam)3; šajā sakarībā no 
Eiropas Parlamenta viedokļa, kurš jau būtu apstiprinājis „likumdošanas līgumu” vai 
„programmu” un daudzgadu finanšu plānu, būtu vietā pastiprināt dialogu ar Vispārējo 
lietu padomes prezidentūru/trīs secīgām prezidējošām valstīm, lai panāktu, ka tā 
viedoklis tiek pietiekami ņemts vērā šo programmu sagatavošanā. Eiropas Parlaments 
varētu arī, iespējams, rīkot debates (komitejās + plenārsēdē) un pieņemt nostāju (ar 
rezolūciju?) par katru no šīm programmām.

                                               
1 Sk. šajā sakarībā R. Böge ziņojumu par paplašinātās Savienības politiskajiem uzdevumiem un budžeta 
līdzekļiem 2007.-2013. gadā un C. Guy-Quint ziņojumu.
2 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību.
3 No šāda viedokļa Komisijas loma attiecībā uz Vispārējo lietu padomes daudzgadu plānošanu atbilst tai, kas 
paredzēta vai nu iepriekš minētajā 9. deklarācijā, vai iestāžu nolīgumā par „labāku likumdošanu”. 
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– ikgadējā plānošana, kas izpaužas Komisijas iesniegtajā darba un likumdošanas 
programmā; šajā sakarībā Eiropas Parlamentam ir jāuzstāj uz to, ka ir jāpastiprina 
dialoga mehānismi saistībā ar Komisijas programmas iesniegšanu, kuri pašlaik 
paredzēti pamatnolīgumā starp Parlamentu un Komisiju. Komisija savu programmu 
sīki apspriež arī ar Padomi. Varētu vēlēties, lai tiktu pastiprināts šīs procedūras iestāžu 
sadarbības aspekts un lai šī programma galu galā būtu trīs iestāžu saistību rezultāts, vai 
arī lai visas trīs iestādes attiecībā uz gada programmu pieņemtu kopēju nostāju.

4.4. Šie atšķirīgie stratēģiskās plānošanas īstenošanas veidi ir jāpapildina ar nepieciešamajiem 
mehānismiem attiecībā uz pastāvošo operatīvo plānošanu un likumdošanas koordinēšanu, 
kas pat būtu jāpastiprina, lai panāktu intensīvāku dialogu starp Eiropas Parlamentu un 
dažādajiem dalībniekiem. Tas var notikt plenārsēdes līmenī, kā arī politisko grupu un 
Parlamenta komiteju priekšsēdētāju konferences līmenī. Viens no pieņēmumiem, kas 
būtu jāaplūko tuvāk, būtu izveidot augsta līmeņa iestāžu grupu (piemēram, viens no 
Parlamenta priekšsēdētāja vietniekiem un/vai Priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs + 
Vispārējo lietu padomes priekšsēdētājs + viens no Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem), 
kura varētu regulāri sanākt, lai nodrošinātu operatīvo plānošanu, informācijas apmaiņu 
par prioritāriem jautājumiem u. c.

Saistībā ar šo saskaņošanu ir vēlreiz jāuzsver Vispārējo lietu padomes un tās 
priekšsēdētāja svarīgums. Šī loma tiktu pastiprināta, ja, kā ierosināts šajā ziņojumā, 
Vispārējo lietu padomei tiks uzdota budžeta un daudzgadu finanšu plāna apstiprināšana.

Ieteikums

1. Plānošanas darbības varētu paredzēt šādā veidā:

– pēc pilnvaru termiņa sākuma jaunā Komisija līdz gada beigām iepazīstina ar 
savām politiskajām prioritātēm un stratēģiskajiem mērķiem savu pilnvaru piecu 
gadu laika posmam, tos papildinot ar vispārēju pārskatu par likumdošanas 
iniciatīvām, ko tās paredzējusi izvirzīt, un ar novērtējumu par Savienības 
finanšu līdzekļiem, kas nepieciešami ierosināto mērķu sasniegšanai;

– šo programmu apspriež ar Eiropas Parlamentu un Padomi, un par to noslēdz 
„likumdošanas līgumu”, par kuru vienojušās visas trīs iestādes;

– Komisija līdz tā gada pirmā pusgada beigām, kas seko pēc tās pilnvaru termiņa 
sākuma, iesniedz priekšlikumus par daudzgadu finanšu plānu, kura ilgumam 
jābūt 5 gadiem. Šiem priekšlikumiem pievieno paketi, kurā norādītas 
likumdošanas iniciatīvas, kas nepieciešamas, lai konkretizētu finansiālo 
lēmumu īstenošanas programmas. Daudzgadu finanšu plāns tad līdz attiecīgā 
gada beigām būs jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei, tā lai tas varētu 
stāties spēkā nākamā gada sākumā (N+2, N ir Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
gads).

– tas nozīmē, ka ir vajadzīgs laiks pārejai no pašreizējās finanšu 
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plānošanas, kura paredz 7 gadu iestāžu nolīgumus, uz juridiski saistošu 
5 gadu plānošanu; šajā nolūkā iestādēm ir jāvienojas par pašreizējā 
iestāžu nolīgumā ietvertā finanšu plāna pārveidošanu par regulu, kas 
ietver daudzgadu plānu, un par pašreizējā finanšu plāna termiņa 
(2007-2013) pagarināšanu līdz 2015. gada beigām, lai nākamais 
daudzgadu finanšu plāns varētu stāties spēkā 2016. gada sākumā un 
aptver laika posmu līdz 2020. gadam.

– pamatojoties uz „likumdošanas līgumu” un daudzgadu finanšu plānu:

– trīs prezidējošo valstu grupas sadarbībā ar Komisiju un, apspriežoties ar 
Eiropas Parlamentu, izstrādā kopēju programmu saviem 18 darbības 
mēnešiem; pamatojoties uz šo programmu, katra no trim prezidējošajām 
valstīm sadarbībā ar Komisiju un apspriežoties ar Eiropas Parlamentu 
izstrādā savu programmu prezidentūras darbības pusgadam;

– Komisija izstrādā savu darba un likumdošanas gada programmu, 
īstenojot padziļinātu dialogu ar Padomi un Eiropas Parlamentu;

– Eiropas Parlaments un Padome pieņem gada budžetu;

– visas trīs iestādes padziļina iestāžu dialogu, lai koordinētu savu operatīvo 
programmu un savus attiecīgos grafikus, jo īpaši attiecībā uz likumdošanas 
grafiku.

2. Iestādes pieņem pamatnolīgumu, kas nosaka šo dažādo plānošanas darbību 
pamatnostādnes.

F. SAVIENĪBAS ĀRĒJĀ DARBĪBA

1. Pretēji Konstitucionālajam līgumam Lisabonas līgumā noteikumi par Savienības ārējo 
darbību nav apkopoti vienā nodaļā. Konstitucionālajā līgumā tā trešās daļas V sadaļā (kas 
vispārēji atbilst Līgumam par Eiropas Savienības darbību) bija apkopoti visi noteikumi par 
Savienības ārējo darbību. Šādi rīkojoties, Konvents vēlējās uzsvērt ārējās darbības vienotību. 

Noteikumus par kopējo ārpolitiku un drošības politiku apkopojot Līgumā par ES (LES 
V sadaļa)1, bet noteikumus, kuri uz ārējo darbību attiecas citās jomās, nevis KĀDP jomā 
iekļaujot LESD V sadaļā, 2007. gada starpvaldību konference ir nepārprotami vēlējusies 
nošķirt vienu no otra. Turklāt LES 40. pants nosaka, ka abu šo politiku īstenošana nevar 
ietekmēt procedūras un iestādēm piešķirto pilnvaru apjomu, kas noteiktas attiecībā uz katru no 
šīm politikām.

Lai gan atšķirība būtībā ir tikai simboliska un tai nav lielas praktiskās nozīmes — jo īpaši 

                                               
1  Lai gan tās nosaukums ir „Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo 
ārpolitiku un drošības politiku”, tajā ir tikai divi panti, kas vispārējā veidā nosaka principus, kuri ir visas ES 
ārējās darbības pamatā, un visi pārējie panti attiecas uz KĀDP.
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tāpēc, ka Savienība iegūst savu tiesībspēju, pīlāri tiek atcelti un LESD 1. punkta 2. punkts 
nepārprotami nosaka, ka abiem Līgumiem ir pilnīgi vienāds juridiskais spēks — , tā liecina 
par atšķirīgu pieeju un attieksmi. 

Tomēr ir skaidrs, ka mērķis ir ārējās darbības vispārēja konsekvence, ko Lisabonas līgums 
nepārprotami uzsver LES 21. pantā, atkārtojot to pašu ievada pantu abās daļās, kuras attiecas 
uz ārpolitiku (LES 23. pants un LESD 205. pants): „Saskaņā ar šo nodaļu Savienības 
starptautiskās darbības virzītājspēks ir 1. nodaļā izklāstītie principi, Savienība tiecas sasniegt 
tur minētos mērķus un rīkojas saskaņā ar tur izklāstītajiem vispārīgiem noteikumiem” (LES 
21.-22. pants) (no Līguma par ES V sadaļas). 

Galvenais pasākums, kas veicams, lai nodrošinātu visas Savienības ārējās darbības 
konsekvenci, katrā ziņā ir Augstā pārstāvja KĀDP jautājumos amata izveide, kā arī kopēja 
ārējās darbības dienesta izveide (Eiropas Ārējās darbības dienests — EĀDD), kuram jāsniedz 
atbalsts augstā pārstāvja darbībai. Šādi rīkojoties, Līguma mērķis bija gan politiskajā līmenī, 
gan tā administratīvā atbalsta līmenī izveidot strukturālu saikni starp Savienības ārējās 
darbības dažādajām jomām, lai nodrošinātu to konsekvenci.

2. Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

2.1. Pašlaik Augstais pārstāvis (oficiāli) ir Padomes ģenerālsekretārs. De facto viņš šo amatu 
neveic un savā darbībā galveno uzmanību pievērš tam Augstā pārstāvja amatam, kas 
izveidots ar Amsterdamas Līgumu. Pateicoties Augstā pārstāvja darbībai, Savienības 
ārlietu un drošības politika ir ieguvusi jaunus apmērus. Konvents uzskatīja, ka, 
pamatojoties uz šīs bāzes, tam būtu jāpiešķir jauna dimensija.

Pirmais jauninājums: Augstais pārstāvis vada Ārlietu padomi.

Tā mērķis ir panākt Padomes darba kārtības lielāku pēctecību un konsekvenci, kura tai 
trūka rotējošas prezidentūras laikā, ko pārāk daudz ietekmēja katras prezidentūru 
īstenojošās dalībvalsts darba kārtība.  Jāuzsver, ka Lisabonas līgumā ir noteikts, ka 
gadījumā, ja Ārlietu padomē notiek balsošana, Augstajam pārstāvim nav balsstiesību.

Augstā pārstāvja pārstāvis vadīs arī Politikas un drošības komiteju (COPS) un Augstā 
pārstāvja pārstāvji var vadīt darba grupas, kuras nodarbojas ar Ārlietu padomes darba 
sagatavošanu.

Otrais jauninājums: Augstais pārstāvis vienlaikus būs arī Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks.

Tā mērķis ir panākt Savienības ārējās darbības konsekvenci, kā arī mobilizēt visus 
pieejamos līdzekļus un instrumentus, lai sasniegtu Savienības mērķus. No vienas puses, 
nedrīkst pieļaut atšķirības starp kopējo ārpolitiku, ko īsteno valdības, un tai atbilstošo 
Kopienas politiku. No otras puses, ir jāpastiprina kopējā ārpolitika un drošības politika, 
mobilizējot Kopienai raksturīgas iniciatīvas un līdzekļus.

Šīs „divas cepures” nozīmē, ka Augstajam pārstāvim vienlaikus ir nepieciešama gan 
Padomes politiskā uzticība, gan Komisijas priekšsēdētāja un Eiropas Parlamenta politiskā 
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uzticība kā Komisijas priekšsēdētāja vietniekam. Tas skaidri izriet no viņa iecelšanas 
procedūras: pēc tam, kad viņu ar kvalificētu vairākumu un Komisijas priekšsēdētāja 
piekrišanu ir iecēlusi Eiropadome (18. panta 1. punkts), uz viņu vēl attiecas visa 
Komisijas sastāva apstiprināšanas balsojums (un uzklausīšanas procedūra tāpat kā 
ikvienam komisāram) — LES 17. panta 7. punkts.

Viņu var atcelt Eiropadome saskaņā ar tādu pašu procedūru (tas nozīmē, ka gadījumā, ja 
viņš zaudē savu Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu pēc Eiropas Parlamenta veikta 
balsojuma par uzticību Komisijai, tad, lai panāktu viņa demisiju, ir nepieciešams arī 
Eiropadomes lēmums, ko pieņem ar kvalificētu vairākumu).

Ir skaidri redzams, cik svarīgas ir politiskās uzticības attiecības starp dažādajām iestādēm 
un Augsto pārstāvi. Ir sevišķi jāuzsver tas, ka uzticības attiecības starp Komisijas 
priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi ir ļoti svarīgas Savienības ārējās darbības labai norisei.  

Trešais jauninājums: Augstais pārstāvis varēs balstīties uz Eiropas ārējās darbības 
dienestu.

Tas ir viens no galvenajiem aspektiem jaunajā iestāžu struktūrā Savienības ārējās 
darbības jomā. Ziņojumā, ko sagatavos Konstitucionālo jautājumu komiteja, tiks 
formulēta Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz EĀDD.

Ceturtais jauninājums attiecas uz pārstāvību, kas Augstajam pārstāvim saskaņā ar 
Lisabonas līgumu ir tiešā veidā jāīsteno, lai gan pašreizējais Līgums paredz, ka viņš tikai 
palīdz Padomes prezidentūrai.

No tā skaidri izriet, ka Līgums būtiski izmaina Augstā pārstāvja amatu.  Faktiski viņa 
uzdevums būs vadīt Savienības kopējo ārpolitiku un drošības politiku (tostarp kopējo 
drošības un aizsardzības politiku). Viņš ar saviem ierosinājumiem piedalās gan tās 
izstrādē, gan tās izpildē kā Padomes pilnvarota persona. No otras puses, viņam jārūpējas 
par Savienības ārējās darbības konsekvenci. Tādēļ viņš Komisijā uzņemas tās 
pienākumus ārējo attiecību jomā un attiecībā uz pārējo ārējās rīcības aspektu 
koordinēšanu. 

Viņa „divām cepurēm” un tikai un vienīgi ārējai darbībai paredzēta dienesta atbalstam ir 
jāsniedz viņam iespēja nodrošināt visas Savienības ārējās darbības konsekvenci, 
pēctecību un efektivitāti. 

2.2. Pašreizējais Līgums Augstajam pārstāvim nepiešķir iniciatīvas tiesības. Jaunais LES šo 
trūkumu novērš. Izstrādājot KĀDP, gan dalībvalstis, gan Augstais pārstāvis vai arī 
Augstais pārstāvis ar Komisijas atbalstu, var vērsties Padomē un attiecīgi iesniegt vai nu 
iniciatīvas, vai priekšlikumus. Turklāt jāatzīmē, ka 22. pants nosaka, ka Augstais 
pārstāvis un Komisija var iesniegt kopējus priekšlikumus saistībā ar Savienības ārējo 
darbību. Dažos Līgumos paredzētajos gadījumos šādi kopēji priekšlikumi ir pat obligāti: 
ierobežojošu pasākumu pieņemšana (215. panta 2. punkts), solidaritātes klauzulas 
īstenošanas kārtība (LESD 222. panta 3. punkts).

Tādējādi Līguma filozofija nozīmē, ka Augstais pārstāvis pēc iespējas saskaņo savu 
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darbību ar Komisijas darbību. Lisabonas līgums veicina to, ka Augstais pārstāvis un 
Komisija rīkojas, savstarpēji vienojoties, un iesniedz apvienotus, pat kopējus 
priekšlikumus— tas attiecas gan uz KĀDP sadaļu, gan uz „Kopienas” kompetences 
sadaļu —, lai pastiprinātu visas Savienības ārējās darbības konsekvenci un, šādi 
rīkojoties, atvieglotu ierosināto aktu pieņemšanu.

2.3. Augstajam pārstāvim būs vairāk nekā saspringta darba kārtība, kā to apliecina apmeklēto 
sanāksmju skaits, kurās viņam jāpiedalās saskaņā ar Līgumā paredzētajām prerogatīvām: 
vadīt Ārlietu padomes sanāksmes, darboties kā Komisijas priekšsēdētāja vietniekam, 
pārstāvēt Savienību saistībā ar KĀDP, aizstāvēt Savienības ārējo darbību Eiropas 
Parlamentā, piedalīties Eiropadomes sanāksmēs... Lai šo uzdevumu atvieglotu, būs 
nepieciešami noteikti praktiski pasākumi. Cita starpā:

– Padomē prezidējošās valsts ārlietu ministrs pēc Augstā pārstāvja lūguma viņa 
prombūtnes laikā varētu vadīt Ārlietu padomi; Augstais pārstāvis varētu arī uzdot triju 
prezidējošo valstu ārlietu ministriem noteiktas KĀDP misijas, tostarp pārstāvības 
nodrošināšanu;

– arī citi komisāri varētu piedalīties Padomes sanāksmēs un uzņemties Komisijas 
nostājas aizstāvību (saskaņojot to ar Augsto pārstāvi), un tas atvieglotu priekšsēdētāja 
pienākumu veikšanu. Tāpat citiem komisāriem varētu uzdot arī ārējo pārstāvību 
dažādās Kopienas kompetences jomās;

– attiecībā uz KĀDP Lisabonas līgums paredz, ka Padome pēc Augstā pārstāvja 
priekšlikuma var izvirzīt īpašus pārstāvjus (LES 33. pants). Pašlaik šiem pārstāvjiem ir 
jāpilda reģionālas misijas. Jaunais Līgums to amata nozīmi saista ar „pilnvarām
konkrētos politikas jautājumos”. Ņemot vērā Savienības vēstniecību izveidi, īpašu 
reģionālo pārstāvju nepieciešamība būs mazāk jūtama, taču tiem būs jāuztic 
horizontālas misijas. Šajā saistībā tiem var uzticēt arī īpašus ārējās pārstāvības 
uzdevumus, kas saistīti ar viņu pilnvarām. Šie īpašie pārstāvji strādās Augstā pārstāvja 
vadībā, un tos varēs uzklausīt arī Parlaments. Varētu paredzēt, ka izvirzīšanas brīdī 
viņus uzklausa Eiropas Parlaments.

Ieteikums

Eiropas Parlaments uzsver, ka politiskās uzticības attiecības starp Komisijas 
priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi ir svarīgas, lai Augstais pārstāvis varētu sekmīgi 
veikt savus pienākumus.

Augstajam pārstāvim un Komisijai ir pēc iespējas jāiesniedz kopīgas iniciatīvas ārējās 
darbības jomā vai šaurākajā KĀDP jomā, lai pastiprinātu ES ārējās darbības 
konsekvenci atkarībā no Eiropas kopējām vispārējām interesēm.

Ir jāveic pasākumi, lai praktiskā ziņā atvieglotu Augstā pārstāvja uzdevumu veikšanu.

3. Eiropas Parlamenta loma ārējās darbības jomā arī tiek pastiprināta
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LES 36. pantā ir precizēta Parlamenta loma KĀDP jomā. Augstajam pārstāvim ir jāapspriežas 
ar Parlamentu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un 
aizsardzības politikas būtiskajiem aspektiem un tas jāinformē par šo politiku attīstību. Viņam 
jānodrošina tas, lai „attiecīgi ievērotu” Eiropas Parlamenta viedokli. Eiropas Parlamenta 
informēšanā ir jāiesaista arī īpašie pārstāvji. Eiropas Parlaments arī var Padomei un 
Augstajam pārstāvim sniegt ieteikumus gan KĀDP, gan KDAP jomā. Eiropas Parlamentam 
divreiz gadā jārīko debates par gūtajiem panākumiem.

Eiropas Parlamentam ir arī jāapstiprina Savienības budžets, no kura sedz KĀDP 
administratīvos un operatīvos izdevumus, tā kā atšķirība starp obligātajiem un neobligātajiem 
tēriņiem ir zudusi. 

Tas arī nepārtraukti jāinformē visā starptautisko nolīgumu KĀDP jomā slēgšanas procedūru 
laikā.

Attiecībā uz pārējām ārējās darbības jomām Eiropas Parlaments īsteno savas parastās 
prerogatīvas: tas piedalās tiesību aktu pieņemšanā saskaņā ar Līgumu nosacījumiem (parasti 
izmanto parasto likumdošanas procedūru, kura būs piemērojama arī ārējās tirdzniecības 
jomā). Tas pieņem Savienības budžetu. Attiecībā uz starptautiskajiem nolīgumiem tam ir 
jādod sava piekrišana pirms Padome pieņem: i) asociācijas nolīgumus, ii) nolīgumu par ES 
pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, iii) nolīgumus, ar ko izveido īpašu iestāžu 
sistēmu, organizējot sadarbības procedūras, iv) nolīgumus, kuriem ir ievērojama ietekme uz 
Savienības budžetu, un v) nolīgumus, kas aptver jomas, uz kurām attiecas parastā 
likumdošanas procedūra (vai īpašā likumdošanas procedūra gadījumos, kad tā nepieciešama).

Šķiet, ka ir norādīts izveidot ciešu saikni starp Eiropas Parlamentu un Augsto pārstāvi, kuru 
būs regulāri jāaicina piedalīties ne vien debatēs plenārsēdē — papildus abām ikgadējām 
debatēm par KĀDP un KDAP attīstību —, bet arī kompetentajās Parlamenta komitejās. Šāda 
prakse būs jāattiecina arī uz īpašajiem pārstāvjiem un komisāriem, kas ir kompetenti 
konkrētās ES ārējās darbības jomās, kā arī dažām EĀDD (Eiropas Ārējās darbības dienests) 
amatpersonām, kuras ieņem amatus, kam ir acīmredzama politiskā nozīme. Turklāt, lai gan 
nav šaubu, ka Eiropas Parlamentam ir jāievēro konfidencialitātes prasības saistībā ar noteiktas 
informācijas izmantošanu KĀDP jomā, jo īpaši aizsardzības jautājumos1, tas var paralēli 
uzņemties jaunu lomu ārējās darbības jomā, rīkojot jauna veida „publiskas uzklausīšanas” 
attiecībā uz ārējām attiecībām, kurās piedalītos amatpersonas no dažādām iestādēm vai no 
EĀDD, trešo valstu vai starptautisko organizāciju pārstāvji u. c.

4. Saistībā ar Savienības ārējo darbību Līgumā ir definētas trīs lēmumu kategorijas:

– lēmumi saistībā ar ārējo darbību kopumā (LES 22. pants),
– lēmumi saistībā ar KĀDP (LES 26. pants),
– lēmumi citās ārējās darbības jomās, izņemot KĀDP.

                                               
1 Kad stāsies spēkā jaunais Līgums, būs arī nepieciešams pārskatīt iestāžu nolīgumu par Eiropas Parlamenta 
piekļuvi Padomes slepenai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā (2002. gada 20. novembra 
iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Padomi par Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenai 
informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā).
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4.1. Lēmumi saistībā ar ārējo darbību kopumā (LES 22. pants),

Eiropadome pieņem lēmumus par ES stratēģiskajām interesēm un mērķiem ārējās 
darbības jomā kopumā (LES 22. panta 1. punkts), un šādi lēmumi var attiekties uz KĀDP 
vai citām ārējās darbības jomām. Tā pieņem vienprātīgu lēmumu pēc Padomes ieteikuma, 
kas pieņemts, ievērojot katrai jomai noteikto kārtību.

4.2. Lēmumi saistībā ar KĀDP (LES 26. pants)

Eiropadome pieņem lēmumus, ar kuriem nosaka stratēģiskās intereses un KĀDP mērķus 
un vispārējās pamatnostādnes (LES 26. panta 1. punkts). Padome izstrādā KĀDP un 
pieņem lēmumus, kas vajadzīgi tās noteikšanai un īstenošanai. Arī šos jautājumus pieņem 
vienprātīgi (26. panta 2. punkts).

Padome pieņem arī lēmumus par veicamajiem pasākumiem (28. panta 1. punkts) un 
lēmumus par Savienības attieksmi īpašos ģeogrāfiskos vai tematiskos jautājumos 
(29. panta 1. punkts). Arī šos lēmumus Padome pieņem vienprātīgi (31. panta 1. punkts), 
izņemot tad, ja šo lēmumu pamatā ir Eiropadomes lēmums par Savienības stratēģiskajām 
interesēm un mērķiem (LES 22. panta 1. punkts), ja tos pieņem pēc Augstā pārstāvja 
priekšlikuma, kas iesniegts pēc īpaša lūguma, ar ko pie viņa vērsusies Eiropadome (pēc 
pašas vai pēc Augstā pārstāvja iniciatīvas), vai ja ar tiem īsteno lēmumu, kas nosaka ES 
rīcību vai nostāju (31. panta 2. punkts). Eiropadome var ar vienprātīgu lēmumu noteikt, 
ka iepriekš minētos lēmumus pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu. Tomēr neviens no 
šiem izņēmumiem nav spēkā, ja attiecīgie lēmumi rada noteiktas sekas militārajā vai 
aizsardzības jomā.

Arī lēmumus par īpašā pārstāvja izvirzīšanu pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu 
(33. pants).

Lēmumu par Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi pēc Augstā pārstāvja priekšlikuma 
ar vienprātīgu lēmumu pieņem Padome pēc tam, kad saņemta Komisijas piekrišana un 
Eiropas Parlamenta atzinums (27. panta 3. punkts) (sk. infra). 

Padome arī vienprātīgi (pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu) pieņem lēmumu, ar ko 
nosaka procedūras ES budžeta apropriāciju ātrai pieejamībai steidzamām iniciatīvām 
KĀDP jomā. Savukārt lēmumus par procedūrām sākumfonda izveidei un finansēšanai, kā 
arī par tā pārvaldības un finanšu kontroles procedūrām pieņem ar kvalificētu balsu 
vairākumu (LES 41. pants).

Arī tie lēmumi, ar kuriem Padome pieņem starptautiskus nolīgumus KĀDP jomā, parasti 
jāpieņem vienprātīgi.

4.3. Lēmumi citās ārējās darbības jomās, izņemot KĀDP

Vispārējais noteikums, kas paredzēts 22. panta 1. punktā un nosaka, ka Eiropadome 
vienprātīgi pieņem lēmumus par Savienības stratēģiskajām interesēm un mērķiem, 
attiecas arī uz citām ārējās darbības jomām papildus KĀDP. Taču uz ES politikas 
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noteikšanu un īstenošanu šajās jomās attiecas Kopienas pašreizējās kompetences 
procedūras: tiesību akti, ko pieņem saskaņā ar parasto vai īpašo likumdošanas procedūru 
atkarībā no tā, kas paredzēts Līgumā; starptautisko nolīgumu slēgšana, par kuriem 
Padome saskaņā ar vispārēju noteikumu lemj ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Eiropas 
Parlamenta apstiprinājuma saņemšanas. Taču vienprātība joprojām ir nepieciešama 
attiecībā uz dažiem konkrētiem nolīgumiem kopējās tirdzniecības politikas jomā: 
pakalpojumu tirdzniecība, intelektuālā īpašuma komerciālie aspekti un ārvalstu tiešie 
ieguldījumi gadījumos, kad šajos nolīgumos paredzēti noteikumi, ar kuriem saistītu 
iekšēju noteikumu pieņemšanai ir vajadzīga vienprātība (LESD 207. panta 4. punkts); 
kultūras un audiovizuālo pakalpojumu tirdzniecība, ja šie nolīgumi draud ierobežot 
Savienības kultūru un valodu daudzveidību, kā arī ar dažiem nosacījumiem nolīgumiem 
sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu jomā (LESD 207. panta 4. punkta 
b) apakšpunkts). Vienprātīgi jāpieņem arī asociācijas nolīgumi, ekonomiskās, finansiālās 
un tehniskās sadarbības nolīgumi ar pievienošanās kandidātvalstīm un nolīgumi, kas 
attiecas uz jomām, kuriem vienprātība ir nepieciešama lēmumu pieņemšanai iekšējā 
līmenī. Tas pats attiecas uz nolīgumu par pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijai (kura apstiprināšanas lēmums pirms tā stāšanās spēkā ir jāapstiprina arī 
visām dalībvalstīm saskaņā ar to konstitucionālajiem tiesību aktiem) — sk. LESD 
218. panta 8. punktu.

Ieteikums

Katrā lēmumā ārlietu jomā būs skaidri jānorāda juridiskais pamats, saskaņā ar kuru tas 
pieņemts (un saskaņā ar kuru Līguma pantu), lai precīzi noteiktu piemērojamo 
procedūru attiecībā gan uz tā izstrādi, gan izpildi.

5. Savienības ārējai pārstāvībai, saskaņā ar Līgumu noteikumiem, ir trīs dimensijas

– Eiropadomes priekšsēdētājs, „ievērojot attiecīgo kompetenci, savā līmenī” nodrošina 
Savienības ārējo pārstāvību jautājumos, kas attiecas uz tās KĀDP, „neskarot pilnvaras, 
kas piešķirtas Savienības Augstajam pārstāvim” (LES 15. panta 6. punkts);

– Augstais pārstāvis KĀDP jautājumos „pārstāv Savienību jautājumos, kas saistīti ar
kopējo ārpolitiku un drošības politiku”. „Viņš Savienības vārdā risina politisko 
dialogu ar trešām personām un pauž Savienības nostāju starptautiskās organizācijās un 
starptautiskās konferencēs” (LES 27. panta 2. punkts).

– Komisija nodrošina Savienības ārējo pārstāvību, „izņemot kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas jomu un citus Līgumos paredzētus gadījumus” (LES 17. pants). 
Konkrētāk, Komisija ir atbildīga par ārējo pārstāvību jomās, kas saistītas ar Kopienas 
kompetencēm.

– attiecībā uz euro Līgums nosaka, ka Padome pēc Komisijas priekšlikuma var pieņemt 
attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu vienotu pārstāvību starptautiskās finanšu 
iestādēs un konferencēs. Padome pieņem lēmumu pēc apspriešanās ar Eiropas 
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Centrālo banku. Šī iemesla dēļ Komisija nesenā paziņojumā1 uzstāja, ka, lai eiro loma 
starptautiskajā līmenī atbilstu tā ekonomiskajai nozīmei, ir nepieciešams „izstrādāt 
kopējas nostājas un nostiprināt eirozonas pārstāvību, galu galā panākot vienotu vietu 
starptautiskajās finanšu iestādēs un forumos”.

No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka Līgumā nav precizēta zināmā mērā neskaidrā situācija, kas 
ir pamatā slavenajam jautājumam, ko piedēvē Henrijam Kisindžeram: „Eiropa? Kāds telefona 
numurs?” Tomēr šāds iespaids ir nedaudz jāniansē: ir jāatgādina, ka visās dalībvalstīs ir arī 
vairāki politiskie amati, kas paredz starptautiskās pārstāvības pienākumus.

No šāda viedokļa jāuzskata, ka Eiropadomes priekšsēdētājam drīzāk būs jāveic pārstāvības 
funkcijas. Jāņem vērā — kā izriet no formulējuma „ievērojot attiecīgo kompetenci, savā 
līmenī” —, ka viņam kā Eiropadomes priekšsēdētājam būs jānodrošina šīs iestādes pārstāvība 
KĀDP līmenī. Viņš tādējādi varēs pārstāvēt Eiropas Savienību KĀDP līmeņa kontaktos ar 
ārvalstu valsts vadītājiem vai nodrošināt Eiropadomes organizāciju un/vai pārstāvību augsta 
starptautiska līmeņa sanāksmēs, kā to pašlaik dara tās dalībvalsts premjerministrs, kura ir 
Eiropadomes priekšsēdētāja. Taču tas viņam nepiešķir KĀDP iniciatīvas tiesības, un viņš 
tādēļ nekļūst priviliģētais sarunu dalībnieks politisko lēmumu pieņemšanai Savienības vārdā. 
Šī funkcija attiecībā uz KĀDP ir nepārprotami piešķirta Augstajam pārstāvim.

Faktiski papildus jau iepriekš minētajiem pantiem, jo īpaši LES 27. panta 2. punktam, šī paša 
panta 1. punkts Augstajam pārstāvim uzdot pienākumu „saskaņā ar Padomes piešķirtajām 
pilnvarām” ar saviem ierosinājumiem palīdzēt izstrādāt un īstenot šo politiku. Tekstā vēl ir 
teikts, ka Augstais pārstāvis tāpat rīkojas attiecībā uz kopējo drošības un aizsardzības politiku.

Tādējādi var secināt, ka Augstajam pārstāvim ir pienākums Eiropas Savienību pārstāvēt visos 
jautājumos, kuri attiecas uz KĀDP — tostarp aizsardzības politikas — sagatavošanu un 
īstenošanu, ieskaitot arī dialogu ar trešām personām un ES nostājas paušanu starptautiskās
organizācijās. 

Sekas, ko rada Eiropadomes priekšsēdētāja un Augstā pārstāvja amata izveide, ir tādas, ka 
Lisabonas līgums ES pārstāvības jomā vairs nepiešķir nekādu lomu ne prezidējošās 
dalībvalsts premjerministram, ne tās ārlietu ministram, kurš vada tikai Ārlietu padomi. Tas 
tomēr Eiropadomes priekšsēdētājam un Augstajam pārstāvim neliedz Padomes prezidējošās 
dalībvalsts premjerministram un ārlietu ministram uzdot veikt noteiktas pārstāvības misijas.

Tas tādējādi precizē Augstā pārstāvja lomu, kas tam ir kā Komisijas priekšsēdētāja 
vietniekam. Komisijai ir pienākums Eiropas Savienību pārstāvēt ārējās attiecībās, izņemot 
KĀDP jomā. 

Attiecībā uz Augstā pārstāvja kā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka lomu Līgumā ir teikts, ka 
viņš „Komisijā atbild par tās pārziņā esošo ārējo attiecību veidošanu un citu Savienības ārējo 
darbību aspektu koordināciju”. Taču Komisijas sastāvs joprojām paliek Komisijas 
priekšsēdētāja prerogatīva. Kā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Augstais pārstāvis ir 
pakļauts Komisijas priekšsēdētājam un komisāru kolēģijā spēkā esošajiem noteikumiem. 
Tādēļ Komisijas priekšsēdētājs pats var vadīt to komisāru sanāksmes, kuri ir atbildīgi par 

                                               
1 Komisijas 2008. gada gada 7. maija paziņojums eiro ieviešanas desmitajā gadskārtā.
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jautājumiem, kas saistīti ar ārējo darbību.

Savienības ārējo pārstāvību jomās, kas ir minētās iestādes kompetencē, nodrošinās:

– vai nu tiešā veidā Komisijas priekšsēdētājs — jo īpaši premjerministru līmenī;

– vai nu Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kam uzticēti Komisijas pienākumi ārējo 
attiecību jomā un citu Eiropas Savienības ārējās rīcības aspektu koordinēšana. Tāpēc ir 
normāli, ka viņš Savienību ministru līmenī pārstāv arī saistībā ar Savienības ārējo attiecību 
„Kopienas” aspektu, jo vairāk tādēļ, ka šie aspekti dažreiz ir cieši saistīti ar KĀDP 
jautājumiem;

– vai nu viens no nozaru komisāriem konkrētās lietās ar ārējo attiecību aspektiem (faktiski 
Augstais pārstāvis koordinē Savienības ārējo attiecību pārējos aspektus, taču neaizstāj 
komisārus, kuri nodarbojas ar ārējo tirdzniecību, attīstību utt.).

Šādu interpretāciju apstiprina tas, kā formulēts LESD 218. panta 3. punkts, kurš attiecas uz 
starptautisko nolīgumu slēgšanu: „3. Ja paredzētais nolīgums vienīgi vai galvenokārt attiecas 
uz kopējo ārpolitiku un drošības politiku, Komisija vai Savienības Augstais pārstāvis ārlietās 
un drošības politikas jautājumos sniedz ieteikumus Padomei, kura pieņem lēmumu, atļaujot 
sākt sarunas un atkarībā no paredzētā nolīguma priekšmeta izvirzot Savienības sarunu 
vadītāju vai sarunu grupas vadītāju”.

Šķiet loģiski, ka tas, kas veic sarunas par nolīgumiem, kuri vienīgi vai galvenokārt attiecas uz 
KĀDP, ir tieši Augstais pārstāvis vai kāds, kas tam ir pakļauts, vai Augstais pārstāvis un 
Komisija kopā, un ka pārējos gadījumos tas ir Augstais pārstāvis kā Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks vai Komisija tā komisāra personā, kurš ir atbildīgs par attiecīgo nozari, pēc pašas 
Komisijas priekšlikuma.

Ņemot vērā iepriekš minēto, var izdarīt secinājumu, kas ir relatīvi tuvs šīs nodaļas sākumā 
izvirzītajam pieņēmumam. 

Ieteikums

Eiropas Parlaments uzskata, ka Eiropas Savienības ārējās pārstāvības pamatā jābūt 
šādiem aspektiem:

– Eiropadomes priekšsēdētājs nodrošina Eiropas Savienības pārstāvību KĀDP jomā, 
taču viņam nav politiskās vadības pilnvaru; turklāt attiecīgā gadījumā Eiropadomei 
ir vēl viens pārstāvības pienākums, proti, kontaktos ar trešo valstu valsts vadītājiem;

– Komisijai un jo īpaši tās priekšsēdētājam jānodrošina pārstāvība ārējās attiecībās 
kopumā un tajās nozaru politikās, kuras ir iekļautas ES ārējā darbībā (ārējā 
tirdzniecība, attīstība u. c.);

– Augstajam pārstāvim vienlaikus jāpilda KĀDP virzītāja funkcijas (iniciatīva un 
izpilde), tostarp pārstāvot Savienību kontaktos ar trešām personām un nodrošinot 
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pārstāvību starptautiskajās organizācijās; tas ietver arī tos pienākumus, ko pašlaik 
pilda esošais Ārlietu padomes priekšsēdētājs (principā tās dalībvalsts ārlietu 
ministrs, kura pilda prezidentūras pienākumus); viņam ir arī jānodrošina pārstāvība 
ārējā darbībā kopumā vai citās nozarēs papildus KĀDP, taču šādā gadījumā viņš būs 
pakļauts Komisijas priekšsēdētājam un viņam būs jāievēro komisāru kolēģijas 
lēmumi attiecībā uz pārējiem ārējās darbības aspektiem.

Ar Eiropadomes priekšsēdētāja vai Augstā pārstāvja piekrišanu Eiropas Savienības 
pārstāvību starptautiskajā līmenī varēs uzdot arī Padomes esošajam priekšsēdētājam, kā 
arī Ārlietu padomes esošajam priekšsēdētājam — jo īpaši tās valsts premjerministram, 
kura pilda Padome prezidentūras pienākumus.

6. Kopējā drošības un aizsardzības politika (KDAP)

Lisabonas līgums ievieš nozīmīgus jauninājumus arī kopējās drošības un aizsardzības 
politikas jomā, kas ir īpašs KĀDP sektors, piemēram, iespēju dalībvalstīm, kurām ir attiecīga 
politiskā griba un atbilstošas militārās spējas, izveidot pastāvīgu strukturētu sadarbību 
aizsardzības jomā, kas vēlāk varētu kļūt par kopīgu aizsardzību.

Taču, izņemot Augstā pārstāvja amata un tā jauno pienākumu ieviešanu, institucionālajā jomā 
nav nozīmīgu izmaiņu.

Faktiski runa joprojām ir par jomu, kura lielā mērā ir valdību kompetencē un kurā dalībvalstis 
lēmumus par jautājumu lielāko daļu pieņem vienprātīgi.

Eiropadomes uzdevums ir noteikt Savienības stratēģiskās intereses, izvirzīt KĀDP mērķus un 
noteikt KĀDP vispārējās pamatnostādnes, tostarp arī jautājumos, kas saistīti ar aizsardzību, kā 
vispārēji formulēts LES 26. panta 1. punktā. Turklāt, kad būs pienācis attiecīgais brīdis, tai 
būs jāpieņem lēmums pāriet uz īstu kopējo aizsardzību (42. panta 2. punkts). Šis lēmums būs
jāpieņem vienprātīgi, un, lai tas stātos spēkā, tas būs jāapstiprina visām dalībvalstīm saskaņā 
ar to konkrētajām konstitucionālajām prasībām.

Visi pārējie jautājumi, kas saistīti ar KDAP noteikšanu un īstenošanu, ir Padomes ziņā, un tie 
gandrīz vienmēr jāpieņem vienprātīgi (parasti pēc Augstā pārstāvja priekšlikuma vai pēc 
apspriešanās ar viņu). Izņēmumi: lēmums par pastāvīgas strukturētas sadarbības izveidi 
aizsardzības jomā dalībvalstīm, kurām ir attiecīga politiskā griba un vajadzīgie militārie 
līdzekļi; lēmums par Eiropas Bruņojuma aģentūras statusu, mītni un darbības kārtību. 

Turklāt saistībā ar Padomes būtisko lomu KDAP jomā rodas īpašs jautājums: vai drošības 
jautājumi ir jāizskata Ārlietu padomei vai arī ir jāparedz īpašs Padomes sastāvs, kurā ir 
aizsardzības ministri? Tas, ka KDAP ir daļa no KĀDP, par kuru Līgums nosaka, ka tā ir 
Ārlietu padomes kompetencē, īpaši nosakot, ka to vada Augstais pārstāvis, un tas, ka Augstā 
pārstāvja kompetencē ir arī KDAP īstenošana un ārējā pārstāvība šajā jomā, liek domāt, ka 
Padomes pilnvaras KDAP jomā ir jāuzņemas Ārlietu padomei, protams, ar aizsardzības 
ministru piedalīšanos gadījumos, kad ir jāapspriež konkrēti jautājumi šajā jomā. Tam pašam 
principam būtu jāattiecas arī uz Eiropas Parlamenta iekšējo organizāciju šajā jautājumā. 
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Šajā jomā Eiropas Parlamentam nav konkrētas lomas, taču paliek spēkā Augstā pārstāvja 
vispārējais pienākums Eiropas Parlamentu regulāri informēt par KĀDP attīstības galvenajiem 
aspektiem un ņemt vērā tā viedokli. Arī Komisijai KDAP jomā ir tikai papildinoša loma — tā 
var iesniegt priekšlikumu kopā ar Augsto pārstāvi (attiecībā uz Savienības instrumentu 
izmantošanu misijām šajā jomā (42. panta 4. punkts)) un attiecīgā gadījumā tai ir jāsadarbojas 
ar Eiropas Bruņojuma aģentūru (45. panta 2. punkts). 

Ieteikums

Lai nodrošinātu ārpolitikas un tās aizsardzības sadaļas konsekvenci, jautājumi, kas 
saistīti ar KDAP, ir jāizskata arī Ārlietu padomē, kurā būtu jāpiedalās aizsardzības 
ministriem, ja dienas kārtībā ir arī konkrēti jautājumi šajā jomā.


	764564lv.doc

