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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšanu, Īstenošanas noteikumi
(2006/2211(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2006. gada 6. jūlija rezolūciju par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru 
groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru 
īstenošanas kārtību, proti, tā 2. pantu1,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 17. jūlija lēmumu, ar ko groza Lēmumu 1999/468/EK, ar 
ko nosaka Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību (2006/512/EK)2,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2006. gada 20. jūlija vēstuli3,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

tā kā

A. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija sarunu rezultātā noslēdza iestāžu nolīgumu 
kopīga paziņojuma veidā, atzinīgi vērtējot jaunās procedūras projektu, kuru ieviesa 
1999. gada lēmumā par komitoloģiju,

B. tā kā jaunā procedūra — regulatīvā kontroles procedūra — ļauj Eiropas Parlamentam un 
Padomei pārbaudīt „kvazinormatīvus” pasākumus, ar kuriem īsteno koplēmuma procedūrā 
uz vienlīdzības pamata pieņemtu instrumentu, kā arī šādus pasākumus noraidīt;

C. Padomes lēmumu, ar ko groza 1999. gada lēmumu par komitoloģiju, papildina ar šo 
kopīgo paziņojumu, Padomes protokolā reģistrēto Komisijas paziņojumu un Komisijas 
paziņojumiem par jaunās procedūras īstenošanu un piemērošanu;

D. ir lietderīgi grozīt Reglamenta 81. pantu, lai Parlaments varētu izmantot jaunajā procedūrā 
paredzētās pilnvaras pēc iespējās labākos apstākļos;

1. nolemj Reglamentā izdarīt turpmāk minētos grozījumus;

2. norāda, ka grozījums stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam informācijas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

  
1 P6_TA-PROV(2006)0310.
2 OV L 200 22.07.2006., 11. lpp.
3 310848, 20.7.2006.
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Grozījums Nr. 1
81. pants

Īstenošanas noteikumi Īstenošanas pasākumi
1. Kad Komisija iesniedz Parlamentam 
īstenošanas pasākuma projektu, 
Parlamenta priekšsēdētājs nodod šo 
dokumentu izskatīšanai komitejā, kuras 
kompetencē ietilpst tiesību akts, no kura 
izriet īstenošanas noteikumi.

1. Kad Komisija iesniedz Parlamentam 
īstenošanas pasākuma projektu, 
Parlamenta priekšsēdētājs nodod šo 
pasākumu projektu izskatīšanai komitejā, 
kuras kompetencē ietilpst tiesību akts, no 
kura izriet īstenošanas pasākumi. Pēc 
ciešākas sadarbības pamatdokumenta 
izskatīšanā atbildīgā komiteja aicina otru 
komiteju paziņot savu viedokli mutiski vai 
vēstules veidā.

2. Pēc atbildīgās komitejas priekšlikuma 
Parlaments var viena mēneša laikā - vai, 
ja pasākumi ir saistīti ar finanšu 
pakalpojumiem, tad trīs mēnešu laikā -
skaitot no īstenošanas pasākuma projekta
saņemšanas dienas, pieņemt rezolūciju, 
kas neatbalsta šo īstenošanas projektu, it 
īpaši, ja īstenošanas pasākums pārsniedz 
pamataktā noteiktās īstenošanas 
pilnvaras. Ja pirms termiņa beigām 
nenotiek neviena sesija vai arī, ja ir 
vajadzīga neatliekama rīcība, uzskata, ka 
atbildīgā komiteja ir pilnvarota rīkoties.  
Šī rīcība izpaužas kā komitejas 
priekšsēdētāja parakstīta vēstule 
atbildīgajam Komisijas loceklim, un par 
to paziņo visiem Parlamenta deputātiem. 

2. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs 
nosaka komitejas locekļiem termiņu, kādā 
komiteja var izteikt iebildumus pret 
pasākumu projektu. Ja jautājums ir 
sarežģīts un nozīmīgs, komiteja var lemt 
par referenta iecelšanu no savu locekļu 
vai pastāvīgo aizstājēju vidus. Ja 
komitejai ir iebildumi pret pasākumu 
projektu, priekšsēdētājs komitejas vārdā 
iesniedz rezolūcijas priekšlikumu, kurā 
pauž iebildumu pret pasākumu projekta 
pieņemšanu.

Ja Parlaments pret šo pasākumu iebilst, 
Parlamenta priekšsēdētājs prasa, lai 
Komiteja šo pasākumu atsauc vai groza, 
vai arī iesniedz priekšlikumu saskaņā ar 
atbilstošu likumdošanas procedūru.

Ja Parlaments attiecīgajā termiņā pēc 
pasākumu projekta saņemšanas dienas 
šādu rezolūciju pieņem, Parlamenta 
priekšsēdētājs prasa, lai Komisija šo 
pasākumu atsauc vai groza, vai arī iesniedz 
priekšlikumu saskaņā ar atbilstošu 
likumdošanas procedūru.
3. Ja pirms attiecīgā termiņa beigām 
nenotiek neviena sesija, uzskata, ka 
tiesības uz atbildi ir uzticētas atbildīgajai 
komitejai. Šo atbildi vēstules veidā 
komitejas priekšsēdētājs sniedz 
atbildīgajam Komisijas loceklim, un par 
to informē visus Parlamenta deputātus.

4. Ja Komisijas paredzētie īstenošanas 
pasākumi ietilpst „regulatīvajā kontroles 
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procedūrā”, 3. punktu nepiemēro, bet 1. 
un 2. punktu papildina šādi:
a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad 
pasākumu projekts ir iesniegts 
Parlamentam visās oficiālajās valodās;
b) Parlaments var iebilst pret pasākumu 
projekta pieņemšanu, šos iebildumus 
pamatojot ar norādi, ka šis projekts 
pārsniedz pamatdokumentā noteiktās 
izpildes pilnvaras, neatbilst 
pamatdokumenta mērķim vai saturam, vai 
arī ka tajā nav ievēroti subsidiaritātes vai 
proporcionalitātes principi;
c) Parlaments ar deputātu vairākumu var 
iebilst pret pasākumu projekta 
pieņemšanu. Izmaiņas, kuras jāizdara 
pasākumu projektā, Parlaments var 
norādīt rezolūcijas pielikumā.

Pamatojums

Jaunā regulatīvā kontroles procedūra nevis aizstāj, bet gan papildina „komitoloģijas 
lēmumā” ietilpstošās līdzšinējās procedūras, proti, konsultāciju procedūru, vadības 
procedūru un parasto regulatīvo procedūru, kuru turpinās piemērot saskaņā ar attiecīgo 
pamatdokumentu un Padomes 1999. gada lēmumā noteiktajiem kritērijiem. Tādējādi 
81. pants nav jāaizstāj ar atsevišķu jaunu pantu, bet to var papildināt ar noteikumiem, ņemot 
vērā jaunās procedūras īpatnības (jauns 4. punkts).

Līdzšinējā panta terminoloģija jāsaskaņo ar grozītajā komitoloģijas lēmumā izmantoto 
terminoloģiju.

Sīkas izmaiņas veidā, kādā Parlaments izskata īstenošanas pasākumu projektus, ir 
lietderīgas, ņemot vērā esošo pieredzi. Tādējādi ir ierosināts iesaistīt otro komiteju pēc tam, 
kad starp komitejām ir notikusi ciešāka sadarbība jautājumā par pamatdokumentu, no kura 
izriet īstenošanas pasākumi. Lai paātrinātu procedūru gaitu, atbildīgās komitejas 
priekšsēdētāja uzdevums ir noteikt komitejas locekļiem termiņu, kādā ierosināt iebildumus 
pret pasākumu projektu. Komiteja var arī iecelt referentu, ja tas ir nepieciešams jautājuma 
sarežģītības vai nozīmības dēļ, un šāds gadījums, protams, var rasties, Komisijai ierosinot 
jaunus „kvazinormatīvus” pasākumus.
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