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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā jau kopš vairāk nekā desmit gadiem iniciatīvas, kuru tēma ir „normatīvās vides 
vienkāršošana” (turpmāk – vienkāršošana), ir viens no Eiropas iestāžu darba kārtības 
jautājumiem, un šā jautājuma risinājums ir meklēts daudzos veidos un virzienos, 

B. tā kā Komisija 2005. gada 25. oktobra paziņojumā „Kopienas Lisabonas programmas 
ieviešana: normatīvās vides vienkāršošanas stratēģija” (KOM(2005)0535) pamatoti 
pasniedz vienkāršošanu nevis kā likumdošanas paņēmienu, kas ir atšķirīgs no 
kodifikācijas, pārstrādāšanas vai vienkārši atcelšanas, bet kā globālu metodi, kura ietver 
savus līdzekļus un kuras mērķis ir padarīt Kopienas un nacionālās normas vieglāk 
piemērojamas, kā arī samazināt to izmaksas,

C. tā kā šo metodi Komisija izmanto Lisabonas stratēģijas īstenošanā,

D. tā kā šādai metodei ir nepieciešama, pirmkārt, Eiropas iestāžu savstarpēja sadarbība šajā 
jomā un, otrkārt, arī ar šo iestāžu sadarbība ar valstu iestādēm,

E. tā kā Komisijas, Padomes un Parlamenta pieredze tiesību aktu pārstrādes jomā nesen tika 
novērtēta visu trīs iestāžu juridisko dienestu ziņojumā, izceļot dažas „jaunības nepilnības” 
un lietas, kas ņemamas vērā turpmāk1,

F. tā kā kopš otrās vienkāršošanas programmas uzsākšanas 2003. gada februārī 
(KOM(2003)0071) veiktās vienkāršošanas iniciatīvas ir bijušas ļoti atšķirīga rakstura un 
apjoma – no vienkāršas punktuālas direktīvu pārskatīšanas līdz veselas nozares normatīvu 
reorganizācijai, kas dara sarežģītu procesuālās pieejas vienādošanu,

1. norāda, ka dažas jomas ir „pārāk reglamentētas”, un tā cēlonis lielākoties meklējams 
dalībvalstu likumdošanas procesā, tādēļ, ja tiek atceltas Kopienas normas, attiecīgi jāatceļ 
arī atbilstošās nacionālās normas;

2. ir pārsteigts, ka pašreiz pastāvošās normatīvās funkcijas deleģēšanas sistēmas reforma 
(„komitoloģijas” sistēma) iepriekšminētajā Komisijas paziņojumā ir skatīta tikai īsi un 
virspusēji2, lai gan šai reformai varētu būt liela nozīme Kopienas sekundāro tiesību aktu 
vienkāršošanā, radot iespēju Komisijai ar ātrāku procedūru palīdzību pieņemt 
piemērošanas noteikumus;

3. konstatē, ka veiksmīgu vienkāršošanas iniciatīvu skaits kopš 2003. gada ir apmierinošs un 
vidējais procedūras norises garums nav pārmērīgs, ņemot vērā jomu sarežģītību3;

  
1 2005. gada 21. septembra Iestāžu nolīguma piemērošanas novērtējuma ziņojums par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantomanu.
2 3.d punktā in fine.
3 Iepriekšminētajā Komisijas paziņojumā 26. lappuses zemsvītras piezīmē ir norādīts, ka 15 likumdošanas 
priekšlikumi, kas iesniegti saskaņā ar 2003. gadā uzsākto vienkāršošanas programmu, joprojām „atrodas 
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4. konstatē, ka kopš norādītā brīža uzsākto vienkāršošanas iniciatīvu skaits ir ļoti neliels un 
ka acquis communautaire iepriekš noteiktais apjoma samazinājums vēl ne tuvu nav 
sasniegts; 

5. norāda arī, ka procedūras, kas nosaka dažu vienkāršošanas stratēģijā izmantoto 
instrumentu, īpaši pārstrādes procedūru darbību, varētu tikt skaidrotas no katras iestādes 
kompetenmu viedokļa, lai izvairītos no strīdiem par procedūru un no tiem izrietošiem 
procesa pārtraukumiem; 

6. paziņo, ka ir gatavs palielināt atdevi, kas nepieciešama, lai visas trīs iestādes kopīgi 
varētu atsākt vienkāršošanas procesu;

7. apņemas meklēt risinājumu, lai uzlabotu iekšējās likumdošanas procedūras un 
paņēmienus, lai paātrinātu „vienkāršošanas” lietas, joprojām ņemot vērā procedūras, kas 
noteiktas primārajos tiesību aktos, šajā gadījumā – Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā;

8. uzskata, ka šādas pieejas sākuma punktam ir jābūt kopš 2003. gada uzsākto 
vienkāršošanas iniciatīvu analīzei, kas ļautu turpmāk noteikt to, kādas ir Parlamentā 
izmantoto paņēmienu un procedūru uzlabošanas iespējas; 

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt atbildīgajai komitejai izskatīšanai jautājumu par 
nepieciešamajiem grozījumiem Eiropas Parlamenta reglamentā.

    
likumdevēju iestādēs”. Pamreiz notiekošā dienestu veiktā datu atjaunināšana atklāj, ka vairāk nekā puse no tiem 
jau ir pieņemti vai arī drīz tiks pieņemti.


