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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Kopīgās deklarācijas noslēgšanu par koplēmuma procedūras piemērošanas 
noteikumiem
(2005/2125(ACI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 251. pantu,

– ņemot vērā tā 1999. gada 5. maija rezolūciju par Kopīgo deklarāciju par jaunās 
koplēmuma procedūras piemērošanas noteikumiem1,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 8. marta lēmumu,

– ņemot vērā pārskatīto Kopīgās deklarācijas projektu par koplēmuma procedūras 
piemērošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – „pārskatītā deklarācija”),

– ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu un Reglamenta VI pielikuma XVIII punkta 
4. apakšpunktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

A. tā kā koplēmuma procedūras nemitīgā piemērošanas jomas paplašināšana palielina tās 
nozīmi ES tiesību aktu izstrādes procesā un rada izmaiņas institūciju – Parlamenta, 
Padomes un Komisijas – attiecību raksturā;

B. tā kā Parlaments, Padome un Komisija ir centušās padarīt ES tiesību aktu izstrādi 
pārredzamāku, koordinētāku, efektīvāku un demokrātiskāku;

C. tā kā, kamēr 1999. gada Kopīgā deklarācija par koplēmuma procedūras piemērošanas 
noteikumiem ir apliecinājusi savu vērtību, dažu praktisku risinājumu piemērošana laika 
gaitā ir norādījusi uz nepieciešamību veikt dažus grozījumus;

D. tā kā Eiropas Savienības paplašināšana ir radījusi problēmas, kas ietekmē pilnveidošanas 
procedūras un resursu optimizāciju;

E. tā kā pārskatītā deklarācija atbilst šīm cerībām un ļauj konstruktīvi un elastīgi attīstīt 
institūciju turpmāko sadarbību;

F. tā kā iestāžu nolīgumiem un pamatnolīgumiem ir svarīga nozīme un tā kā tāpēc ir būtiski 
apkopot visus spēkā esošos nolīgumus un publicēt tos kā Parlamenta Reglamenta 
pielikumu, lai nodrošinātu piekļuvi šiem nolīgumiem un garantētu pārskatāmību,

1. atkārtoti apstiprina tā saistības attiecībā uz pārskatāmības, atbildības un efektivitātes 
principiem un uzsver nepieciešamību pievērst uzmanību ES tiesību aktu izstrādes procesa 
vienkāršošanai, vienlaikus ievērojot Eiropas Savienības tiesisko kārtību;

  
1 OV C 279, 01.10.1999., 229. lpp.
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2. atzinīgi vērtē pārskatīto deklarāciju, kurā ir uzlabota gan 1999. gada deklarācijas 
struktūra, gan saturs, pievienojot virkni svarīgu noteikumu, kas saskaņo ar pašreizējām 
paraugpraksēm dokumentu, kura mērķis ir stiprināt sadarbību starp trim institūcijām, lai 
uzlabotu ES likumdošanas efektivitāti un kvalitāti;

3. jo īpaši atzinīgi vērtē šādus pārskatītās deklarācijas uzlabojumus:

a) jaunos noteikumus par Padomes prezidentūras pārstāvju piedalīšanos parlamentāro 
komiteju sanāksmēs un par informācijas pieprasījumiem attiecībā uz Padomes 
nostāju, kas kopīgi nodrošina virzību uz mērķi uzlabot dialogu starp šīm divām 
likumdošanas institūcijām,

b) tādas prakses atzīšanu, kurā vienošanos, kas panāktas institūciju neoficiālu sarunu 
laikā, galīgo redakciju izstrādā ar vēstuļu apmaiņas palīdzību,

c) apstiprinājumu principam, ka attiecībā uz juridisko un lingvistisko redakciju 
Parlamenta un Padomes dienesti sadarbojas, pamatojoties uz vienlīdzības principu,

d) vienošanos pēc iespējas organizēt svarīgu saskaņotu dokumentu parakstīšanu kopīgā 
ceremonijā, klātesot plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kā arī organizēt kopīgus 
paziņojumus presei un konferences, lai informētu par paveiktā darba sekmīgu 
iznākumu;

4. ir pārliecināts, ka pārskatītā deklarācija vēl vairāk palielinās koplēmuma procedūrā veiktā 
likumdošanas darba pārredzamību un atbildību;

5. apstiprina pārskatīto deklarāciju, kas ir pievienota šim lēmumam kā pielikums, un nolemj 
pievienot pārskatīto deklarācija tā Reglamentam; aicina publicēt pārskatīto deklarāciju 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un tā pielikumu Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Pamatojums

Pārskatītās Kopīgās deklarācijas projekts par koplēmuma procedūras piemērošanas 
noteikumiem ir trešais iestāžu nolīgums par šo tematu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un 
Komisiju. 

Kopš Vienotā Eiropas akta stāšanās spēkā 1987. gada 1. jūlijā, kas ieviesa sadarbības 
procedūru, Parlamenta loma tiesību aktu izstrādē ir pastāvīgi augusi, un tā attiecības ar 
pārējām institūcijām ir kļuvušas arvien ciešākas.

Pēc koplēmuma procedūras ieviešanas Māstrihtas līgumā 1993. gadā notika sarunas par 
iestāžu nolīgumu, kurā bija sīkāk izklāstīta Samierināšanas komitejas darbība, taču tajā nebija 
ietverti citi koplēmuma aspekti.

Amsterdamas līgums, kas stājās spēkā 1999. gadā, izmainīja situāciju vēl vairāk, ievērojami 
paplašinot koplēmuma procedūras piemērošanas jomas, kā arī reformējot sākotnējo 
koplēmuma procedūru, jo īpaši nodrošinot iespēju panākt vienošanos starp Parlamentu un 
Padomi pirmajā lasījumu, kā arī vienkāršojot turpmākos procedūras posmus.

Kā turpinājums Amsterdamas līgumam 1999. gadā tika noslēgts jauns iestāžu nolīgums –
Kopīgā deklarācija par jaunās koplēmuma procedūras piemērošanas noteikumiem. Kopīgā 
deklarācija ir apliecinājusi savu vērtību, tomēr daži praktiski risinājumi deklarācijas 
piemērošana gaitā ir norādījuši uz nepieciešamību veikt dažus grozījumus.

2005. gada 30. jūnijā Priekšsēdētāju konference iecēla piecus Eiropas Parlamenta deputātus –
A. Vidal-Quadras, A. Trakatellis, D. Roth-Behrendt, J. Daul un J. Leinen – par Parlamenta 
pārstāvjiem sarunās par Kopīgās deklarācijas par koplēmuma procedūras piemērošanas 
noteikumiem grozīšanu.

Redakcijas darbs, kas notika politiskā un administratīvā līmenī vairākās sanāksmēs starp šīm 
trim institūcijām, sākās 2005. gada decembrī. Gan Padomes, gan Komisijas nostāja ievērojami 
mainījās, kas ļāva panākt kompromisu ar Parlamentu. Galīgo vienošanos panāca 2006. gada 
13. decembrī, un to apstiprināja Priekšsēdētāju konference tās .2007. gada 8. marta sanāksmē.

Ierosinātā pārskatītā deklarācija uzlabos koplēmuma darbību, kā arī konstruktīvi un elastīgi 
sekmēs turpmāku iestāžu sadarbību. Deklarācijas teksts ir pielāgots, ņemot vērā koplēmuma 
procedūras praktisko attīstību, un tas ir saskaņā ar Parlamenta, Padomes un Komisijas 
centieniem padarīt ES tiesību aktu izstrādi pārredzamāku, koordinētāku, efektīvāku un 
demokrātiskāku. 

Dokumenta teksta novērtējums

Ir uzlabota dokumenta struktūra, un tagad tā sniedz noderīgus papildu skaidrojumus, kas 
veidoti, ņemot vērā iepriekšējā 1999. gada dokumenta pamatnoteikumus, šādi uzlabojot 
institūciju sadarbību.
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VISPĀRĪGO PRINCIPU IEDAĻA:

Jaunā vispārīgo principu iedaļa precizē deklarācijas piemērošanas jomu, mērķus un 
pamatprincipus un aizstāj veco „preambulu”, tādējādi labāk atspoguļojot šīs iedaļas 
paplašināto saturu. 1999. gada deklarācijas pārskatītais teksts atspoguļo institūciju sadarbības 
praktisko evolūciju koplēmuma procedūras gaitā, kas ir atspoguļots ievada iedaļas 
formulējumā.

Atsauce uz 2003. gada Iestāžu nolīgumu (IN) par tiesību aktu labāku izstrādi, ko papildina 
Deklarācija par koplēmuma procedūras piemērošanas noteikumiem, vēl vairāk uzlabo veco 
tekstu, jo tā atkārtoti apstiprina Eiropas Savienības institūciju apņemšanos ievērot 
pārredzamības, atbildības un efektivitātes principus, kā arī nepieciešamību pievērst uzmanību 
priekšlikumiem par vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot Eiropas Savienības tiesisko kārtību 
(3. punkts).

Būtiski ir tas, ka deklarācijas tekstā ir uzsvērta trīs institūciju nostāju saskaņošana procedūras 
sākumposmā, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti (4. punkts).

Punkti par institūciju saziņu un darba kalendāru koordināciju ir pārvietoti no pirmā lasījuma 
iedaļas uz vispārīgo principu iedaļu, tādējādi ņemot vērā faktu, ka tie būtu jāpiemēro visiem 
koplēmuma procedūras posmiem (5. punkts).

Norādoša laika grafika izveide dažādiem procedūras posmiem, kas ierosināta jaunā 
deklarācijas punktā, ir saskaņā ar vispārējo mērķi uzlabot lēmumu pieņemšanas efektivitāti un 
savlaicīgumu un jau ir iekļauta iestāžu nolīgumā par tiesību aktu labāku izstrādi (6. punkts).

Ir skaidras norādes uz trialogiem (trīspusējas sanāksmes) pārskatītajā tekstā, lai apstiprinātu to 
praktisko vērtību vienošanās panākšanas gaitā koplēmuma sākumposmos un lai veicinātu to 
turpmāku izmantošanu. Jaunajā deklarācijā ir noteikti trīspusējo sanāksmju organizācijas 
pamatprincipi un ierosināta to iepriekšēja paziņošana (7., 8. un 9. punkts).

Jauns punkts par Padomes prezidentūras pārstāvju piedalīšanos parlamentāro komiteju 
sanāksmēs un informācijas pieprasījumiem par Padomes nostāju ir pirmais solis virzībā uz 
Parlamenta mērķi uzlabot dialogu starp divām likumdošanas institūcijām (10. punkts). Kaut 
arī punktā nav noteikts tik daudz kā sākotnējā Parlamenta priekšlikumā, tas ir pieņemams kā 
vispārēja kompromisa daļa, jo, salīdzinot ar iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi, 
tajā ir veikti daži uzlabojumi.

PIRMAIS LASĪJUMS

Attiecībā uz struktūru pārskatītā teksta jaunums ir iepriekšējās I iedaļas (PIRMAIS 
LASĪJUMS) sadalīšana divās apakšiedaļās: „Vienošanās pirmā lasījuma posmā Eiropas 
Parlamentā” un „Vienošanās Padomes kopējās nostājas posmā”. Tas atbilst divām iespējām, 
kas noteiktas EK līguma 251. pantā par koplēmuma procedūras agrīnu noslēgšanu pirmajā 
lasījumā.

Pārskatītajā deklarācijā tiek atzīta neoficiālu sarunu prakse starp šīm institūcijām un šādās 
sarunās panākto vienošanos galīgo redakciju izstrāde ar vēstuļu apmaiņas palīdzību.
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OTRAIS LASĪJUMS

Atšķirībā no iepriekšējās iedaļas (PIRMAIS LASĪJUMS), šai iedaļai (OTRAIS LASĪJUMS) 
pēc vispārējām ievada piezīmēm ir tikai viena apakšiedaļa: „Vienošanās otrā lasījuma posmā 
Eiropas Parlamentā”.

20. punkts iepazīstina ar apspriežu principu, lai noteiktu abpusēji piemērotu datumu kopējo 
nostāju nosūtīšanai. Kaut arī teksta formulējums ir mazāk saistošs, nekā to paredzēja 
Parlaments, to uzskatīja par pieņemamu kā daļu ko vispārēja kompromisa. Pat tā pašreizējā 
veidā jaunais noteikums demonstrē Padomes gatavību ņemt vērā Parlamenta kalendāru, 
nosakot kopējās nostājas nosūtīšanas datumu. 

Apakšiedaļas „Vienošanās otrajā lasījumā Eiropas Parlamentā” 21. punktā tagad atspoguļota 
jau vispāratzītā un aizvien svarīgākā saziņas nozīme starp institūcijām un noteikts 
pamatgrafiks to turpināšanai (t. i., tiklīdz kopējā nostāja ir nosūtīta Parlamentam), lai 
paātrinātu koplēmuma procesu. 

Tāpat kā iepriekšējā iedaļā arī apakšiedaļā „Vienošanās Padomes kopējās nostājas posmā” 
(18. punkts) ir iekļauts punkts, ar kuru oficiāli ir atzīta vēstuļu apmaiņas paraugprakse, lai 
izstrādātu neoficiālās sarunās panāktas vienošanās galīgo redakciju (23. punkts). 

SAMIERINĀŠANA

Deklarācijas šīs iedaļas (SAMIERINĀŠANA) sākumā ir pievienoti divi jauni punkti. Saskaņā 
ar laika gaitā izveidotām paraugpraksēm radies ierosinājums sasaukt trialoga sanāksmes, 
tiklīdz kļūst skaidrs, ka vienošanos nevar panākt otrajā lasījumā. Šādas sanāksmes notiks 
visas samierināšanas procedūras gaitā, lai sagatavotu pamatu vienošanās panākšanai (24. un 
25. punkts).

29. punktā ir pievienots paskaidrojošs teikums, kurā noteikti kritēriji, lai Samierināšanas 
komitejas līdzpriekšsēdētāji (Parlamenta priekšsēdētājas un Padomes priekšsēdētājs) kopīgi 
noteiktu sanāksmju datumus un darba kārtības.

Jaunajā 30. punktā ir apstiprināta Samierināšanas komitejas līdzpriekšsēdētāja prakse pieņemt 
bez debatēm vairākus neapstrīdamus dienas kārtības jautājumus (A punkti), kas padara 
procesu elastīgāku.

32. punktā tagad ir apstiprināts Parlamenta un Padomes telpu lietošanas vienlīdzīgas sadales 
princips.

33. punktā komitejai pieejamo dokumentu sarakstā ir pievienots Komisijas atzinums par 
Padomes kopējo nostāju un Parlamenta grozījumiem. 33 punktā ir arī paskaidrots, ka 
Parlamenta un Padomes delegāciju kopējais darba dokuments ir nepieciešams, lai viegli 
noteiktu svarīgākos jautājumus un risinātu tos efektīvāk. Turklāt Komisijas atzinuma 
iesniegšanas beigu termiņš ir pagarināts no divām uz trim nedēļām pēc Parlamenta balsojuma 
rezultātu oficiālās saņemšanas, lai nodrošinātu reālāku termiņu.
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36. punkts apstiprina principu, ka juridiskā un lingvistiskā teksta galīgā izstrāde ir jāveic 
pirms divu līdzpriekšsēdētāju veiktās ierosināto tekstu oficiālas apstiprināšanas, taču ārkārtas 
gadījumos šis princips ļauj iesniegt diviem Samierināšanas komitejas līdzpriekšsēdētājiem 
kopīgu teksta projektu pirms juridiskās un lingvistiskās redakcijas galīgās izstrādes, ja tas 
nepieciešams, lai ievērotu EK līguma 251. pantā stingri noteiktos termiņus.

37. punktā pievienots jauns noteikums, kurš paredz, ka samierināšanas procedūras laikā 
izmantotie darba dokumenti būs pieejami katras iesaistītās iestādes reģistrā pēc tam, kad 
procedūra būs pabeigta. Tas uzlabo lēmumu pieņemšanas pārredzamību.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šīs iedaļas (VISPĀRĪGI NOTEIKUMI) 40. punkts apstiprina principu, ka attiecībā uz teksta 
juridisko un lingvistisko galīgo izstrādi Parlamenta un Padomes dienesti sadarbojas, 
pamatojoties uz vienlīdzības principu. 41. punktā skaidri aizliegts veikt jebkādas izmaiņas 
tekstā, par kuru panākta vienošanās, bez Parlamenta un Padomes pārstāvju piekrišanas 
atbilstīgā līmenī.

Nākamais deklarācijas papildinājums ir 42. punktā sniegtais precizējums, ka galīgās 
redakcijas izstrāde tekstiem, par kuriem panākta vienošanās, ir jāveic, pienācīgi ņemot vērā 
abu likumdevēju institūciju atšķirīgās procedūras. Lai novērstu jebkādu šīs procedūras 
nepareizu izmantošanu, institūcijas nedrīkst izmantot dokumenta juridiskajai un lingvistiskajai 
galīgai izstrādei paredzēto laiku diskusijas atsākšanai par būtiskiem jautājumiem. 

Lai uzlabotu dokumentu saskanību, 43. punktā noteikts, ka institūcijām jāvienojas par tekstu 
iesniegšanu vienotā formā, un 44. punktā ir piebilde, ka tām pēc iespējas jācenšas izmantot 
abpusēji pieņemamas standartveida klauzulas (jo īpaši attiecībā uz noteikumiem par 
ieviešanas pilnvaru īstenošanu, stāšanos spēkā, transponēšanu, tiesību aktu piemērošanu un 
Komisijas iniciatīvas tiesību ievērošanu). 

Lai veicinātu pārredzamību un novērstu nesaskaņotus vienpusējus paziņojumus, institūcijas 
piekrīt organizēt cik iespējams kopīgus paziņojumus presei un preses konferences, lai 
informētu par paveiktā darba sekmīgu iznākumu (45. punkts). Tāpat arī 47. punktā tagad ir 
noteikts, ka svarīgi teksti, par kuriem panākta vienošanās, ir jāparaksta kopīgās ceremonijās 
plašsaziņas līdzekļu klātbūtnē. Turklāt abu institūciju priekšsēdētāji saņem tekstus 
parakstīšanai viņu dzimtajās valodās.

48. punkts ir pārskatīts, ieviešot lielāku skaidrību attiecībā uz to, kad saskaņotos likumdošanas 
tekstus paredzēts publicēt Oficiālajā Vēstnesī, un tajā noteikts, ka parastais termiņš ir divi 
mēneši pēc Eiropas Parlamenta un Padomes likumdošanas akta pieņemšanas.

49. punktā ir precizēta tekstos konstatēto pārrakstīšanās vai acīm redzamo kļūdu labošanas 
procedūra gan pirms, gan pēc teksta pieņemšanas.

Kopumā pārskatītajā deklarācijā, ko Parlaments iesniedzis apstiprināšanai, ir uzlabota 
1999. gada deklarācijas struktūra un saturs, pievienojot virkni svarīgu noteikumu, kas pielāgo 
dokumentu pašreizējām paraugpraksēm un kura mērķis ir stiprināt sadarbību starp trim 
institūcijām, lai uzlabotu ES likumdošanas efektivitāti un kvalitāti.
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