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PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAI

par likumdevēja vēl neizlemto tiesību aktu priekšlikumu izvērtēšanas rezultātu
(2005/2214 (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 27. septembra paziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam par likumdevēja vēl neizlemto tiesību aktu priekšlikumu izvērtēšanas 
rezultātu (KOM(2005)0462),

– ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētāja 2006. gada 23. janvāra vēstuli1 Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājam,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un atzinumus, ko sniedza 
Attīstības komiteja, Budžeta komiteja, Budžeta kontroles komiteja, Nodarbinātības un 
sociālo lietu komiteja, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, 
Juridisko jautājumu komiteja un Lūgumrakstu komiteja (A6–0000/2006),

tā kā

A. Komisija 2005. gada 27. septembra paziņojumā darīja zināmu savu nodomu atsaukt 
68 priekšlikumus, kurus tā uzskata par neatbilstošiem Lisabonas stratēģijas mērķiem un 
labāka regulējuma principiem, turpretim citi priekšlikumi tiks pārskatīti, lai izvērtētu to 
ietekmi uz tautsaimniecību, un galu galā tiks grozīti;

B. vēstulē, kuru Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs nosūtīja Komisijas priekšsēdētājam pēc 
tam, kad iepriekšminētais paziņojums bija izvērtēts parlamenta komitejās, kopumā tiek 
atzinīgi vērtētas Komisijas ieceres, tomēr tiek īpaši pieprasīts, lai Komisija neatsauc 
vairākus no šiem priekšlikumiem, kā arī ir izteikti iebildumi pret dažu citu priekšlikumu 
iespējamo grozīšanu;

C iepriekšminētais paziņojums sniedz lielisku iespēju rūpīgāk analizēt problēmas, kas 
saistītas ar Komisijas iecerēto likumdošanas priekšlikumu atsaukšanu vai grozīšanu;

D ar dažiem izņēmumiem, vairumu Kopienas tiesību aktu var pieņemt, vienīgi pamatojoties 
uz Komisijas priekšlikumu, kurai ir daļējas monopoltiesības likumdošanas iniciatīvas 
jomā;

E. EK līguma 250. panta 2. punktā ir noteikts: „kamēr Padome nav pieņēmusi lēmumu un 
turpinās Kopienas tiesību akta pieņemšanas procedūra, Komisija var jebkurā laikā grozīt 
savu priekšlikumu”;

F. lai gan vēsturisku iemeslu dēļ EK līguma 250. panta 2. punktā nav minēta Parlamenta 
loma, šī norma ir jāinterpretē saistībā ar 251. pantu, ciktāl tas attiecas uz šā panta 

  
1 Sk. Pres-A-Courrier D(2006)300689).
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piemērošanu koplēmuma procedūrai, un 252. pantu, ciktāl tas attiecas uz sadarbības 
procedūru;

G. līgumos nekas nav teikts par to, ka Komisijai ir iespēja atsaukt likumdošanas 
priekšlikumu;

H. lai gan nav noteikta kārtība, kādā atsaucami likumdošanas priekšlikumi, tas nav liedzis 
Komisijai regulāri atsaukt likumdošanas priekšlikumus;

I. Parlaments, Padome un Komisija, šķiet, nav vienojušies par to, cik lielā mērā Komisija ir 
tiesīga atsaukt savus likumdošanas priekšlikumus;

J. lai gan pastāv šīs domstarpības, likumdošanas priekšlikumu atsaukšana ir Komisijas 
regulāra prakse, kas ne reizi nav bijis iemesls, lai celtu prasību Eiropas Kopienu Tiesā;

K. senāk pats Parlaments dažkārt pieprasīja, lai Komisija atsauc savus priekšlikumus;

L. 2005. gada 26. maija pamatnolīgumā1 par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām ir 
noteikts:

– saskaņā ar jebkuru likumdošanas kārtību „Komisija savlaicīgi paziņo Parlamentam un 
Padomei par to, ka gatavojas atsaukt savus priekšlikumus” (32. punkts),

– saskaņā ar likumdošanas kārtību, kas neietver koplēmuma procedūru, Komisija 
„attiecīgā gadījumā” apņemas atsaukt Parlamenta noraidītos likumdošanas 
priekšlikumus, kā arī paskaidrot iemeslus, kādēļ tā atsakās to darīt, ja nolemj uzturēt 
priekšlikumu spēkā;

M. vienošanās, kura balstīta uz triju iestāžu kopīgām pamatnostādnēm, par kārtību, kādā 
Komisija atsauc un vajadzības gadījumā groza likumdošanas priekšlikumus, būtu pozitīvs 
ieguldījums, kas veicina likumdošanas procedūru netraucētu norisi un ļauj dinamiskāk 
veikt kodifikāciju,

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2005. gada 27. septembra paziņojumu un uzskata, ka vairuma 
šajā paziņojumā minēto priekšlikumu atsaukšana vai grozīšana faktiski palīdzētu 
vienkāršot Kopienas likumdošanas vidi, taču pieprasa, lai Komisija pienācīgi ņem vērā 
iebildumus, kas saistībā ar dažiem priekšlikumiem izklāstīti priekšsēdētāja J. Borrell
vēstulē priekšsēdētājam J. M. Barroso;

2. uzsver, ka turpmāk, veicot šāda veida darbības, Komisijai vajadzētu izklāstīt konkrētus 
iemeslus katra priekšlikuma atsaukšanai vai grozīšanai, nevis tikai atsaukties uz 
vispārējiem principiem, kas tieši nepaskaidro, kāpēc Komisija uzskata par vajadzīgu 
atsaukt vai grozīt konkrēto priekšlikumu;

3. aicina Komisiju iekļaut to priekšlikumu sarakstu, kurus tā ir iecerējusi atsaukt vai grozīt, 
savā ikgadējā likumdošanas un darba programmā, lai ļautu Parlamentam izteikt viedokli 
saskaņā ar līgumos paredzētajām Parlamenta prerogatīvām un 2005. gada 26. maija 
pamatnolīgumā noteikto kārtību;

  
1 Parlamenta pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0194, pielikums.
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4. atzīmē, ka nevienā no spēkā esošajiem līgumiem nav atrunāta iespēja Komisijai atsaukt 
likumdošanas priekšlikumu, turpretim iespēju grozīt likumdošanas priekšlikumu paredz 
princips, saskaņā ar kuru Komisija drīkst grozīt savu priekšlikumu, kamēr turpinās
Kopienas tiesību akta pieņemšanas procedūra, kā tas skaidri noteikts EK līguma 
250. panta 2. punktā; atzīst, ka šis princips ir piemērojams arī koplēmuma procedūrai, kā 
noteikts 251. pantā, un sadarbības procedūrai, kā noteikts 252. pantā;

5. tomēr atzīst, ka līdz zināmai robežai iespēja Komisijai atsaukt likumdošanas 
priekšlikumu, kamēr turpinās tā pieņemšanas procedūra,

– izriet no Komisijas tiesībām uz likumdošanas iniciatīvu un ir loģisks papildinājums 
iespējai grozīt priekšlikumu,

– var palīdzēt stiprināt Komisijas lomu likumdošanas procesā, un

– to var uzskatīt par pozitīvu elementu, kas nodrošina, lai Kopienas tiesību akta 
pieņemšanas procedūru un iestāžu savstarpējā dialoga mērķis ir veicināt „Kopienas 
intereses”;

6. tomēr apgalvo, ka šī iespēja ir jāapsver, ņemot vērā dažādo iestāžu prerogatīvas 
likumdošanas procesā, kā noteikts līgumos, un saskaņā ar iestāžu lojālas savstarpējās 
sadarbības principu;

7. uzsver, ka iespējas atsaukt vai grozīt likumdošanas priekšlikumu nedrīkst mainīt nevienas 
iestādes lomu likumdošanas procesā tā, lai tas apdraudētu iestāžu līdzsvaru, kā tas būtu jo 
īpaši gadījumā, ja, pastāvot iespējai atsaukt likumdošanas priekšlikumu, kaut kādā veidā 
tiktu atzīts, ka Komisijai ir zināmas „veto tiesības”;

8. uzsver, ka likumdošanas priekšlikumu atsaukšanai vai grozīšanai ir jāpiemēro tie paši 
vispārējie principi, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedz priekšlikumus, proti, ir jāņem 
vērā Kopienas intereses un šādai rīcībai ir jābūt pienācīgi pamatotai;

9. neskarot Eiropas Kopienu Tiesas kompetenci noteikt līgumos iestādēm piešķirto 
prerogatīvu precīzu jomu un robežas, uzskata — ja iestādes definētu kopīgas 
pamatnostādnes, saskaņā ar kurām Komisija atsauc vai groza likumdošanas 
priekšlikumus un kuras papildina attiecīgos principus, kas jau ir noteikti Pamatnolīgumā 
par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām un Iestāžu nolīgumā par tiesību aktu 
labāku izstrādi, tas būtu atzinīgi vērtējams solis, lai veicinātu likumdošanas procesa norisi 
un iestāžu savstarpējo dialogu;

10. ierosina izskatīt šādas pamatnostādnes, pamatojoties uz kurām ar Komisiju un Padomi 
varētu vienoties par kārtību, kādā Komisija atsauc un groza likumdošanas priekšlikumus:

a) Komisija būtībā var atsaukt vai grozīt likumdošanas priekšlikumu jebkurā brīdī, 
kamēr turpinās šā priekšlikuma pieņemšanas procedūra, ja vien Padome nav 
pieņēmusi lēmumu. Tas nozīmē, ka koplēmuma procedūras un sadarbības procedūras 
gaitā Komisija to vairs nevar darīt pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi kopējo nostāju;

b) ja Eiropas Parlaments ir noraidījis likumdošanas priekšlikumu vai ir ierosinājis tajā 
izdarīt grozījumus vai ja Eiropas Parlaments ir pieprasījis, lai Komisija atsauc vai 
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groza likumdošanas priekšlikumu, Komisija to pienācīgi apsver. Ja svarīgu iemeslu 
dēļ Komisija nolemj uzturēt savu priekšlikumu spēkā, tā paskaidro šāda lēmuma 
iemeslus, iesniedzot Eiropas Parlamentam paziņojumu;

c) ja Komisija ir iecerējusi atsaukt vai grozīt likumdošanas priekšlikumu pēc pašas 
iniciatīvas, tā šo nodomu vispirms dara zināmu Eiropas Parlamentam. Šo paziņojumu 
sniedz savlaicīgi, nodrošinot Eiropas Parlamentam iespēju izteikt savu viedokli šajā 
jautājumā, un paziņojumā skaidri izklāsta iemeslus, kādēļ Komisija uzskata par 
vajadzīgu atsaukt vai grozīt konkrēto priekšlikumu. Komisija pienācīgi apsver 
Eiropas Parlamenta viedokli. Ja svarīgu iemeslu dēļ Komisija nolemj atsaukt vai 
grozīt savu priekšlikumu pretēji Eiropas Parlamenta gribai, tā paskaidro šāda lēmuma 
iemeslus, iesniedzot Eiropas Parlamentam paziņojumu;

11. uzsver — tas, cik lielā mērā Komisija ņem vērā Eiropas Parlamenta viedokli par 
likumdošanas priekšlikumu atsaukšanu vai grozīšanu, ir šo divu iestāžu stabilas 
sadarbības pamatā esošās politiskās uzticības būtisks elements;

12. uzskata — ja iestādes pieņemtu šīs pamatnostādnes, tas palīdzētu Komisijai sekmīgāk 
iesniegt priekšlikumus kodifikācijai; pauž gatavību šajā kontekstā apsvērt iespēju izdarīt 
nepieciešamos grozījumus Reglamentā;

13. uzskata — ja Komisija atsauktu vai grozītu likumdošanas priekšlikumu, pārkāpjot šīs 
pamatnostādnes, jautājumu vajadzētu nodot izskatīšanai attiecīgajās Parlamenta 
politiskajās institūcijās; turklāt uzskata — ja Komisija atsauktu likumdošanas 
priekšlikumu, pārkāpjot šīs pamatnostādnes, abas likumdevējas iestādes varētu uzskatīt, 
ka šī atsaukšana nav spēkā, un turpināt līgumos paredzēto procedūru līdz konkrētā tiesību 
akts pieņemšanai;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


