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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par grozījumiem Eiropas Parlamenta Reglamentā, lai pielāgotu iekšējās procedūras 
prasībām vienkāršot Kopienas tiesību aktus
(2005/2238(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta grozījumu priekšlikumu (B6-0582/2005),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kopienas Lisabonas programmas 
ieviešana: normatīvās vides vienkāršošanas stratēģija” (COM(2005)0535),

– ņemot vērā 2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadomes secinājumus, it īpaši 41. punktu,

– ņemot vērā 2006. gada 16. maija rezolūciju par normatīvās vides vienkāršošanas 
stratēģiju1,

– ņemot vērā 2006. gada 16. maija rezolūciju par likumdevēja vēl neizlemto tiesību aktu 
priekšlikumu izvērtēšanas rezultātu2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Labāka regulējuma Eiropas Savienībā 
stratēģisks pārskats” (COM(2006)0689),

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

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

A. tā kā minētās 2006. gada 16. maija rezolūcijas par normatīvās vides vienkāršošanas 
stratēģiju 21. punktā Parlaments ir apņēmies „meklēt risinājumu, lai uzlabotu iekšējās 
likumdošanas procedūras un paņēmienus, lai paātrinātu „vienkāršošanas” lietas, 
joprojām ņemot vērā procedūras, kas noteiktas primārajos tiesību aktos, šajā gadījumā –
EK līgumā”;

B. tā kā kodifikācijas un pārstrādāšanas tehnika ir nozīmīgākie Kopienas tiesību aktu 
vienkāršošanas līdzekļi un tā kā tiesību aktu vienkāršošana atbilst jaunajai Lisabonas 
stratēģijai, kuras mērķis ir izaugsme un nodarbinātība Eiropā;

C. tā kā Reglamentā ir pants, kas attiecas uz kodifikāciju un kas ir jāpārskata, taču nekas 
nav teikts par pārstrādāšanu;

D. tā kā Parlaments, pārskatot un padarot skaidrākas procedūras, vēlas sniegt nopietnu 

  
1 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA(2006)0205.
2 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA(2006)0206.
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ieguldījumu tiesību aktu vienkāršošanā un mudināt Komisiju iesniegt vairāk šādu 
priekšlikumu;

E. tā kā ir vēlams, lai Padome veiktu līdzīgus pasākumus,

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

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

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
80 pants

Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 
oficiālo kodifikāciju, šo priekšlikumu 
nodod izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā 
ir juridiskie jautājumi. Ja izrādās, ka 
priekšlikums neizraisa nekādus būtiskus 
grozījumus spēkā esošajos tiesību aktos 
Kopienas likumdošanā, piemēro 43. pantā 
noteikto procedūru.

1. Ja Komisija iesniedz Parlamentam 
priekšlikumu par Kopienas tiesību aktu 
kodifikāciju, šo priekšlikumu nodod 
izskatīšanai komitejā, kuras pārziņā ir 
juridiskie jautājumi. Tā izskata 
priekšlikumu, lai pārliecinātos, ka tas 
attiecas tikai uz kodifikāciju un neietver 
būtiskus grozījumus. Priekšlikumu 
izskata, pamatojoties uz atzinumu, ko 
sniegusi konsultatīvā darba grupa, kurā ir 
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridiskie dienesti saskaņā ar 
4. punktu 1994. gada 20. decembrī 
noslēgtajā Iestāžu nolīgumā „Paātrināta 
darba metode tiesību aktu oficiālai 
kodifikācijai”1.

2. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai 
šīs komitejas iecelts referents var 
piedalīties kodifikācijas priekšlikumu 
izskatīšanā vai izstrādāšanā. Vajadzības 
gadījumā atbildīgā komiteja var iepriekš 
sniegt savu atzinumu.

2. Komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, var prasīt, lai par jautājumu 
atbildīgā komiteja izskata priekšlikumu 
un sniedz atzinumu par to, vai 
kodifikācija ir nepieciešama.

3. Atkāpjoties no 43. panta 3. punkta 
noteikumiem, jautājumā par priekšlikumu 
oficiālajai kodifikācijai nevar piemērot 
vienkāršotu procedūru, ja par 

3. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, uzskata, ka priekšlikums 
neietver Kopienas tiesību aktu būtiskus 
grozījumus, tā iesniedz šo priekšlikumu 

  
1 OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.
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juridiskajiem jautājumiem atbildīgās 
komitejas vai par konkrēto jautājumu 
atbildīgās komitejas locekļu vairākums ir 
pret šo procedūru.

Parlamentam apstiprināšanai vienā 
balsojumā; šādu priekšlikumu teksta 
grozījumi nav pieņemami.

4. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, uzskata, ka ierosinātā 
kodifikācija atbilst 3. punktā 
formulētajiem nosacījumiem, taču 
saistībā ar atzinumu, ko sniegusi par 
jautājumu atbildīgā komiteja, secina, ka 
kodifikācija nav nepieciešama, jo pa šo 
laiku ir notikuši attiecīgo tiesību aktu 
jauni grozījumi, tā prasa, lai Parlamenta
priekšsēdētājs aicina Komisiju sniegt 
paziņojumu viņa noteiktajā termiņā par 
iespējām grozīt priekšlikumu. Ja Komisija 
dara zināmu, ka tā nav paredzējusi grozīt 
priekšlikumu vai ja noradītajā termiņā tā 
nav sniegusi paziņojumu, komiteja, kuras 
pārziņā ir juridiskie jautājumi, var 
ierosināt priekšlikuma noraidīšanu.
5. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, uzskata, ka priekšlikums ietver 
Kopienas tiesību aktu būtiskus 
grozījumus, tā ierosina priekšlikumu 
noraidīt.

Pamatojums

Ierosinot pārskatīt Reglamenta pantu, kas attiecas uz kodifikāciju, Parlaments vēlas 
racionalizēt procedūras un panākt to atbilstību saistībām, kuras tas uzņēmies pret Komisiju 
un Padomi šajā jautājumā, kā arī mudina Komisiju iesniegt vairāk kodifikācijas priekšlikumu 
un tādējādi veicina Kopienas tiesību aktu vienkāršošanu.

Panta pašreizējai redakcijai patiešām ir vairāki trūkumi.

Tā pirmajā  punktā dota atsauce uz vienkāršotu procedūru, kas noteikta 43. pantā. Taču šī 
panta otrais punkts kā „aizstājēju risinājumu” paredz, ka attiecīgās komitejas priekšsēdētājs 
vai referents sagatavo „grozījumu kopumu, kuri atspoguļo debates komitejā”. Turklāt 
43. panta 1. un 2. punkta beigās ir atsauce uz 131. panta 1. punkta otro daļu, kurā noteikts, 
ka „plenārsēdes procedūrā, ja nav grozījumu un debašu” var atļaut grozījumu iesniegšanu 
plenārsēdē.

Šāda iespēja ir pretrunā ar pašu kodifikācijas būtību un neatbilst šajā jomā noslēgtajam 
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Iestāžu nolīgumam1, īpaši tā 6. un 8. punktam, no kuriem var secināt, ka Parlaments un 
Padome ir apņēmušies kodifikācijas priekšlikumos neveikt grozījumus pēc būtības.

Parlamenta darba organizācija tam ļauj noteikt sev ierobežojumus un apņemties neiesniegt 
kodifikācijas priekšlikumiem grozījumus pēc būtības tomēr neatsakoties īstenot „pilnvaras, 
kuras tam piešķir šis Līgums”2 saskaņā ar „parasto”3 likumdošanas procedūru.

Pārskatītās redakcijas 3. punktā šis princips tagad ir formulēts tā, lai nerastos nekādi 
pārpratumi.

Visbeidzot, ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie jautājumi, secina, ka Komisijas izteiktais 
kodifikācijas priekšlikums ievieš Kopienas tiesību aktu būtiskus grozījumus, saskaņā ar 
vienkāršošanas stratēģiju pats konsekventākais risinājums ir tekstu vienkārši noraidīt.

Ja Komisijas priekšlikums neatbilst kodifikācijas noteikumiem, ir tikai saprātīgi tai nosūtīt 
atpakaļ šo priekšlikumu un prasīt, lai tā „izlabo kļūdas” (tas ir, lai iesniedz pareizi noformētu 
kodifikācijas tekstu vai lai piedāvā pārstrādātu tekstu, ja ir nepieciešami grozījumi pēc 
būtības).

Grozījums Nr. 2
80.a pants (jauns)

80.a pants
Pārstrādāšana

1. Ja Parlamentam iesniedz Komisijas 
priekšlikumu par tāda tiesību akta 
pieņemšanu, kurā ir iekļauti gan būtiski 
grozījumi, ko Komisija ierosina ieviest 
vienam vai vairākiem iepriekš pieņemtiem 
tiesību aktiem, gan minēto tiesību aktu 
daļa vai daļas, kas paliek sākotnējā 
redakcijā (pārstrādāšanas priekšlikums), 
šo priekšlikumu nosūta komitejai, kuras 
pārziņā ir juridiskie jautājumi. Tā izskata 
priekšlikumu, lai pārliecinātos, ka tas 
neizraisa nekādus būtiskus grozījumus, 
atskaitot tos, kuri priekšlikumā ir skaidri 
norādīti. Priekšlikumu izskata, 
pamatojoties uz atzinumu, ko sniegusi 
konsultatīvā darba grupa, kurā ir Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 

  
1 1994. gada 20. decembra iestāžu nolīgums ”Paātrināta darba metode tiesību aktu oficiālai kodifikācijai”, OV C 
102, 4.4.1996., 2. lpp
2 EKL, 189. un 192. pants.
3 EKL, 251. pants.
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juridiskie dienesti saskaņā ar 9. punktu 
2001. gada 28. novembrī noslēgtajā 
Iestāžu nolīgumā par tiesību aktu 
pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku 
izmantošanu1.

2. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, uzskata, ka priekšlikums 
neizraisa nekādus būtiskus grozījumus, 
atskaitot tos, kuri tajā ir skaidri norādīti, 
tā informē Parlamenta priekšsēdētāju, un 
saskaņā ar 40. panta noteikumiem viņš 
nosūta priekšlikumu par jautājumu 
atbildīgajai komitejai izskatīšanai saskaņā 
ar parasto procedūru.
Šādos gadījumos jāņem vērā ne tikai 
150. un 151. pantā minētie nosacījumi;
priekšlikuma grozījumi ir pieņemami tikai 
tad, ja tie attiecas uz tām priekšlikuma 
daļām, kurās ir ietverti būtiski grozījumi, 
bet grozījumi, kuri attiecas uz tām daļām, 
kas paliek iepriekšējā redakcijā, nav 
pieņemami.

3. Tomēr par jautājumu atbildīgās 
komitejas priekšsēdētājs vai attiecīgos 
gadījumos plenārsēdes vadītājs, izskatot 
katru pieprasījumu atsevišķi, šādus 
grozījumus var pieņemt, ja uzskata, ka tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu teksta 
iekšējo konsekvenci vai saistību starp 
Parlamenta izdarītajiem to būtisko 
grozījumu pārlabojumiem (grozījumiem), 
kurus ievieš priekšlikums, un daļām, kas 
paliek iepriekšējā redakcijā.

4. Ja komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie 
jautājumi, uzskata, ka priekšlikums ietver 
ne tikai tajā skaidri norādītos būtiskos 
grozījumus, tā ierosina priekšlikumu 
noraidīt.

Pamatojums

Šis jaunais pants ir veidots pēc 80. panta („Kodifikācija”) parauga. Pārstrādāšanas 
    

1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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priekšlikumu – tās teksta daļas, kas attiecas uz kodifikāciju, un tās, kuras attiecas uz 
jaunievedumiem, – attiecīgi  izskata komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie jautājumi, un par 
jautājumu atbildīgā komiteja.  Šāds nodalījums ir formāli noteikts Komisijas priekšlikumā:
grozītajām teksta daļām ir pelēks tonējums, pārējās daļas nav iekrāsotas.
Komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie jautājumi, vispirms pārbauda, vai Komisija, noformējot 

tekstu, ir pietiekami skaidri norādījusi šīs abas teksta daļas saskaņā ar Iestāžu nolīgumā1

noteiktajiem kritērijiem un vai teksta daļas, kuras Komisija ir norādījusi kā negrozītas, 
patiešām neizraisa būtiskus grozījumus.

Pēc tam par jautājumu atbildīgā komiteja pēc būtības izskata grozītās teksta daļas, proti, no 
jauna pievienotās teksta daļas, grozītās teksta daļas un svītrotās teksta daļas.

Tekstu izskata abas komitejas viena pēc otras, lai nodalītu funkcijas un lai tās nepārklātos.
Tādējādi, ja izskatīšanas pirmajā posmā ir uzlabots priekšlikuma noformējums, to var ņemt 
vērā izskatīšanas otrajā posmā.

Tomēr pieredze rāda, ka pārstrādāšanas priekšlikumā komisijām reizēm ir grūti nodalīt 
kodificējošo daļu no jaunievedumiem, un sākas diskusijas par kāda grozījuma pieņemamību.  
Tāpēc dažos gadījumos ir jāizskata arī negrozītās teksta daļas. Nesen pieņemtajā rezolūcijā 
par Kopienas tiesību aktu vienkāršošanu2 Parlaments šo domu ir izteicis šādi:

„Parlaments saprot, ka Eiropas Parlamentam un Padomei principiāli jāatturas no tiesību 
aktu kodificēto daļu grozījumiem, ja tās vēlas padarīt aktu pārstrādāšanu efektīvu; [..] tomēr 
atzīst, ka ir jābūt īpašai procedūrai, kas ļautu ieviest grozījumus kodificētajās daļās, kad tas 
ir būtiski nepieciešams, lai saskaņotu vai savienotu tās ar daļām, kuras var grozīt.”3

Punkta trešajā daļā minētā īpašā procedūra nozīmē, ka komitejas priekšsēdētājs vai 
attiecīgos gadījumos plenārsēdes vadītājs, izskatot katru pieprasījumu atsevišķi, drīkst 
pieņemt grozījumus, un tas atbilst komitejas priekšsēdētāja vai sēdes vadītāja klasiskajiem 
pienākumiem izvērtēt, vai grozījumi ir pieņemami.

Visbeidzot, tāpat kā 80. pantā, gadījumos, kad komiteja, kuras pārziņā ir juridiskie jautājumi, 
secina, ka Komisija savā priekšlikumā nav ievērojusi pārstrādāšanas noteikumus, ieteiktais 
risinājums ir teksta pilnīga noraidīšana.

Saistībā ar Reglamenta 80. panta „Kodifikācija” grozījumu priekšlikumu, ko iesniedzis 
R. Corbett4, mūsu komiteja saņēma atļauju sagatavot ziņojumu par Reglamenta iespējamiem 
grozījumiem, lai Parlamenta iekšējās procedūras pielāgotu Kopienas tiesību aktu 
vienkāršošanas prasībām5.

  
1 Iestāžu nolīguma par pārstrādāšanu 6. un 7. punkts.
2 2006. gada 16. maijā pieņemtā rezolūcija par normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju, kura pamatojas uz 
Juridisko jautājumu komitejas ziņojumu A6-80/2006 (referents G. Gargani).
3 Rezolūcijas 16. punkts.
4 2005. gada 26. oktobra rezolūcija B6-0582/2005.
5 2005. gada 15. decembra sēdes protokols.
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Šī ziņojuma sagatavošana ietilpst Parlamenta atbildes pasākumos saistībā ar Komisijas 
jaunāko iniciatīvu vienkāršošanas jomā1.

Parlaments ir apņēmies „meklēt risinājumu, lai uzlabotu iekšējās likumdošanas procedūras un 
paņēmienus, lai paātrinātu „vienkāršošanas” lietas, joprojām ņemot vērā procedūras, kas 
noteiktas primārajos tiesību aktos, šajā gadījumā – EK līgumā.”2

Ir jāpārskata Reglamenta noteikumi par kodifikāciju, proti, 80. pants, un jāizveido īpaša 
procedūra, kas atšķirtos no esošajām vienkāršotām vai paātrinātām procedūrām, lai tā atbilstu 
kodifikācijai raksturīgajām prasībām un lai Reglamentā transponētu pienākumus, kurus 
Parlaments ir uzņēmies, parakstot iestāžu nolīgumus.

Turklāt Reglamentā ir jāiekļauj pārstrādāšanas kārtība, arī tai paredzot īpašu procedūru, kas 
balstīta kodifikācijas procedūrā.

Dīvaini, ka pārstrādāšana, kopš tā 2001. gadā ir oficiāli apstiprināta nolīguma veidā starp 
Komisiju, Parlamentu un Padomi3, līdz šim nav iekļauta Reglamentā. Acīmredzot to 
neuzskatīja par vajadzīgu vai lietderīgu. Tādējādi pārstrādāšanas īstenošanas kārtība, kas tika 
definēta nolīgumā, nav atspoguļota Reglamentā, lai gan tieši tā pēc satura atbilst vienai no 
Reglamenta 11. nodaļā „Citas procedūras” minētajām procedūrām.

Šo trūkumu iespējams novērst, papildinot Reglamentu ar pantu, kas attiecas uz pārstrādāšanu, 
turklāt līdz ar 80. panta („Kodifikācija”) pārskatīšanu tiks skaidrāk noteiktas Parlamenta 
procedūras un visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, tas mudinās Komisiju sagatavot vairāk 
pārstrādāšanas priekšlikumu, lai veicinātu Kopienas tiesību aktu vienkāršošanu.

Izskatot pārstrādāšanas priekšlikumus, reizēm rodas jautājums, uz kuru Reglamentam jāsniedz 
atbilde, proti, cik lielā mērā šāda priekšlikuma kodificējošo daļu var grozīt.
Referents darba dokumentā sākumā ierosināja piecas iespējas, kā šo problēmu risināt. Jaunā 
panta 4. punktā ietvertais risinājums referentam šķiet pats piemērotākais, lai saglabātu zināmu
elastību ārkārtas gadījumos un lai pārlieku nesarežģītu procedūras, tajā pašā laikā ņemot vērā 
komitejas priekšsēdētāja un plenārsēdes vadītāja tradicionālos pienākumus.

  
1 Komisijas 2005. gada 25. oktobra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kopienas Lisabonas programmas ieviešana: normatīvās vides 
vienkāršošanas stratēģija” (COM(2005)0535 galīgā redakcija).
2 Eiropas Parlamenta 2006. gada 16. maija rezolūcija par normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju, A6-
80/2006, 21. punkts.
5 2001. gada 28. novembrī noslēgtais Iestāžu nolīgums par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku 
izmantošanu, OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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