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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 121. panta (Prasības iesniegšana Eiropas Kopienu 
Tiesā) grozīšanu
(2007/2266(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas priekšsēdētāja 2007. gada 26. septembra vēstuli,

–– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minēto grozījumu;

2. atgādina, ka šis grozījums stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

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

Grozījums Nr. 1

Reglaments
121. pants – 4. punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar 
atbildīgo komiteju Parlamenta vārdā 
iesniedz apsvērumus vai iestājas Kopienas 
tiesu lietās.
Ja priekšsēdētājs paredz nepievienoties 
atbildīgās komitejas atzinumam, viņš par 
to informē Priekšsēdētāju konferenci.
Ja Priekšsēdētāju konference uzskata, ka 
nav jāiesniedz apsvērumi vai jāiestājas 
Tiesas lietā, kas attiecas uz Parlamenta 
un Padomes kopīgi pieņemtā tiesību akta 
likumīgumu, jautājumu nekavējoties 
nodod izskatīšanai plenārsēdē.
Priekšsēdētājs var veikt vajadzīgos 
pagaidu pasākumus, lai ievērotu Tiesas 
noteiktos termiņus. Šādā gadījumā laicīgi 
īsteno šajā punktā paredzēto procedūru.  

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

IEVADS

1. Juridiskās komitejas priekšsēdētājs 2007. gada 26. septembra vēstulē Konstitucionālo 
lietu komitejas priekšsēdētājam iepazīstināja ar priekšlikumu attiecībā uz Parlamenta 
Reglamenta 121. panta interpretāciju. G. Gargani savā vēstulē vēlējās iegūt 
Konstitucionālo lietu komitejas precizējumu par to, vai šis pants un jo īpaši 3. punkts 
attiecas tikai uz Parlamenta iesniegtajām prasībām Eiropas Kopienu Tiesā, vai arī to 
var interpretēt plašāk, iekļaujot Parlamenta apsvērumus un iespēju iestāties lietās, ko 
izskata Eiropas Kopienu Tiesa.  

2. 121. panta „Prasības iesniegšana Eiropas Kopienu Tiesā” teksts ir šāds.

1. Termiņos, kas noteikti Līgumos un Eiropas Kopienu Tiesas Statūtos attiecībā uz Eiropas 
Savienības iestādēm vai fizisku vai juridisku personu prasības iesniegšanu Tiesā, Parlaments 
izskata Kopienas tiesību aktus un īstenošanas pasākumus, lai pārliecinātos, ka Līgumus, it 
īpaši attiecībā uz Parlamenta tiesībām, pilnībā ievēro. 

2. Atbildīgā komiteja iesniedz Parlamentam ziņojumu, ja nepieciešams - mutiski, kad tā 
uzskata, ka ir pārkāptas Kopienas tiesības. 

3. Parlamenta priekšsēdētājs Parlamenta vārdā iesniedz prasību Eiropas Kopienu Tiesā 
saskaņā ar atbildīgās komitejas ieteikumiem. 

Nākamās sesijas sākumā viņš var ierosināt, lai plenārsēdē pieņem lēmumu par prasības 
uzturēšanu. Ja plenārsēdē ar nodoto balsu vairākumu nobalso pret prasības uzturēšanu, 
Parlamenta priekšsēdētājs to atsauc.

Ja Parlamenta priekšsēdētājs iesniedz prasību pretēji atbildīgās komitejas priekšlikumam, tad 
nākamās sesijas sākumā viņš ierosina, lai plenārsēdē pieņem lēmumu par prasības uzturēšanu.

INTERPRETĀCIJAS JOMA

3. 121. panta nosaukums ir „Prasības iesniegšana Eiropas Kopienu Tiesā” (Proceedings 
before the Court of Justice), savukārt 3. punktā ir skaidra atsauce uz „prasību” 
(actions), ko priekšsēdētājs Parlamenta vārdā iesniedz Eiropas Kopienu Tiesā. 
Tādējādi 121. panta 3. punktu piemēro, ja Parlaments uzsāk tiesvedību Eiropas 
Kopienu Tiesā.  Šādā gadījumā priekšsēdētājs rīkojas pēc Juridiskās komitejas 
ieteikuma. Ja priekšsēdētājs nolemj rīkoties pretēji šim ieteikumam, galīgais lēmums 
par šo jautājumu ir jāpieņem plenārsēdē, tomēr viņš/viņa var veikt pagaidu 
pasākumus. 

4. Ja Eiropas Kopienu Tiesas lietā Parlaments ir atbildētājs, saprotams, ka 
priekšsēdētājam ir jāaizstāv Parlamenta nostāja saskaņā ar Reglamenta 19. panta 
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4. punktu, kurā viņam/viņai skaidri uzticētas pilnvaras pārstāvēt Parlamentu juridiskos 
jautājumos.

5. Eiropas Kopienu Tiesā ierosina arī citas lietas, kurās Parlaments var būt ieinteresēts 
iestāties vai iesniegt apsvērumus saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas Statūtiem. Tas 
galvenokārt attiecas uz prejudiciālā nolēmuma procedūru gadījumos, ja tiek apstrīdēts 
tiesību akta likumīgums, īpaši, ja šo tiesību aktu koplēmuma procedūrā ir kopīgi 
pieņēmis Parlaments un Padome. Saskaņā ar pašreizējo praksi šādos gadījumos notiek 
apspriešanās ar Juridisko komiteju par to, vai atzinumu iesniegšana Eiropas Kopienu 
Tiesā ir vajadzīga, savukārt Parlamenta priekšsēdētājs saskaņā ar 19. panta 4. punktā 
uzticētajām pilnvarām pieņem galīgo lēmumu. 

6. Iepriekšminētajā vēstulē Juridiskās komitejas priekšsēdētājs ierosina interpretēt 
121. panta 3. punktu tā, lai tas aptvertu ne tikai Parlamenta ierosinātās lietas, bet arī tā 
apsvērumus un iestāšanos citās Eiropas Kopienu Tiesas lietās. Praktiski tas nozīmētu, 
ka Parlamenta un Juridiskās komitejas domstarpību gadījumos priekšsēdētājs lēmuma 
pieņemšanai plenārsēdē izvirzītu ne tikai jautājumu par to, vai uzturēt prasību, bet arī 
jautājumu par to, vai iesniegt apsvērumus un vai iestāties Eiropas Kopienu Tiesas 
lietā. Pēc Juridiskās komitejas viedokļa šādu interpretāciju varētu pamatot fakts, ka 
121. panta nosaukumā angļu un vācu valodas versijā izmantots vispārīgs termins 
„procesi” — „proceedings” (atšķirībā no franču valodas un pārējo valodu versijām, 
kuras atsaucas uz „prasības iesniegšanu” — „recours”).

REFERENTA NOSTĀJA

7. Referents uzskata, ka 121. panta dažādu valodas versiju („proceedings”, „Verfahren”, 
„recours”, „ricorsi” u.c.) radītās neskaidrības neattiecas uz 3. punktu, kurā termins 
„prasība” ir tulkots visās valodās vienlīdzīgi („Klage”, „recours”, „ricorso” u.c.). 
Turklāt ir jānorāda, ka 121. pants, kura pirmie divi punkti paredz, ka „(..) Parlaments 
izskata Kopienas tiesību aktus un īstenošanas pasākumus, lai pārliecinātos, ka 
Līgumus, it īpaši attiecībā uz Parlamenta tiesībām, pilnībā ievēro” un ka „atbildīgā 
komiteja iesniedz Parlamentam ziņojumu, ja nepieciešams - mutiski, kad tā uzskata, ka 
ir pārkāptas Kopienas tiesības”, attiecas uz gadījumiem, kad Parlaments nolemj 
iesniegt prasību Eiropas Kopienu Tiesā, piemēram, prasību atzīt par spēkā neesošu no 
pieņemšanas brīža, lai aizstāvētu savas prerogatīvas vai lai nodrošinātu Kopienas 
tiesību aktu atbilstību Līgumiem.

8. Iepriekšminēto iemeslu dēļ referents uzskata, ka nebūtu pamatoti paplašināt 121. panta 
3. punktā izmantotā tehniskā termina „prasība” — „action” jomu („recours”, „Klage”, 
„ricorso” u.c.) tikai tāpēc, ka šī panta nosaukumā dažās valodu versijās ir lietots 
plašākas nozīmes termins. Ir skaidrs, ka 3. pants attiecas tikai uz Parlamenta 
ierosinātajām „prasībām”. Tādējādi 121. panta 3. punktu nevar interpretēt plašāk, lai 
iekļautu Parlamenta apsvērumus un iestāšanos Eiropas Kopienu Tiesas lietās, jo tie ir 
cita veida pasākumi. 
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9. Varētu oponēt, ka joprojām varētu būt likumīgs iemesls izveidot īpašu procedūru, lai 
noteiktu, vai Parlaments var iesniegt apsvērumus vai iestāties Eiropas Kopienu Tiesas 
lietā gadījumos, ja rodas domstarpības starp priekšsēdētāju un atbildīgo komiteju. Ir 
vispārpieņemts fakts, ka Parlamenta pieņemtā tiesību akta likumīguma aizstāvēšana 
Eiropas Kopienu Tiesā ir paša Parlamenta pienākums. Šis princips ir ietverts Juridisko 
lietu un pilsoņu tiesību komitejas priekšsēdētāja Willy de Clercq 1997. gada 
10. decembra vēstulē Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam José Maria Gil-Robles, 
kurā ir norādīti kritēriji, pēc kuriem Eiropas Parlamentam jāvadās, pieņemot lēmumu 
par to, vai iesniegt apsvērumus saistībā ar prejudiciālo nolēmumu procedūrām par 
koplēmuma procedūrā pieņemtu tiesību aktu. Saskaņā ar šajā vēstulē norādīto principu 
Parlamentam prejudiciālā nolēmuma procedūras gaitā ir jāiesniedz apsvērumi, ja tiek 
apstrīdēts tiesību akta likumīgums, bet jāatturas no to iesniegšanas lietās par tiesību 
akta interpretāciju. 

10. Tomēr referents ir informēts par diviem gadījumiem, kad Juridiskā komiteja ieteica 
priekšsēdētājam Eiropas Kopienu Tiesā neaizstāvēt koplēmuma procedūrā pieņemtā 
tiesību akta likumīgumu. Abos gadījumos priekšsēdētājs nolēma rīkoties pretēji 
atbildīgās komitejas ieteikumam.

– 1999. gadā priekšsēdētājs José Maria Gil-Robles nolēma iesniegt apsvērumus Tiesā, 
lai aizstāvētu Direktīvas 98/43/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto sponsordarbību 
likumīgumu.

– 2005. gadā priekšsēdētājs Josep Borrell-Fontelles nolēma Tiesā aizstāvēt Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. decembra Direktīvas 2001/97/EK, ar ko groza 
Padomes Direktīvu 91/308/EEK par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu 
nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai), likumīgumu.

11. Abos gadījumos priekšsēdētāju lēmums izrietēja no pieņemtās prakses aizstāvēt 
koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu likumīgumu saskaņā ar Juridiskās 
komitejas noteiktajiem kritērijiem. Ir jāpiezīmē, ka otrajā gadījumā priekšsēdētājs 
neprasīja lēmumu apstiprināt plenārsēdē, lai gan 121. panta 3. punkts jau bija spēkā; 
šo punktu pareizi interpretēja, atsaucoties tikai uz priekšsēdētaja Parlamenta vārdā 
iesniegtajām „prasībām”.

12. Referents nav tiesīgs izvērtēt to, cik juridiski pamatots bija atbildīgās komitejas 
lēmums ieteikt priekšsēdētājam neiesniegt atzinumus iepriekšminētajās lietās. Viņš 
uzskata, ka Parlamentam principa pēc Tiesā vajadzētu aizstāvēt savu tiesību aktu 
likumīgumu saskaņā ar likumīguma prezumpciju un principu par lojālu sadarbību ar 
koplēmēju (Padomi).

13. Tomēr referents uzskata, ka var būt izņēmuma gadījumi, kad Parlaments būtu 
pilnvarots pieņemt no koplēmuma procedūrā pieņemtā viedokļa atšķirīgu viedokli, ja 
ir būtiski mainījušies tiesiskie apstākļi (piemēram, Līgumu reforma, ES Pamattiesību 
hartas stāšanā spēkā, tiesu prakse), kas minēto tiesību aktu var padarīt neatbilstīgu 
Eiropas Savienības primārajiem tiesību aktiem. Šāds tiesību akts paliktu spēkā, jo tas 
ir pieņemts saskaņā ar iepriekšējo tiesisko regulējumu, bet Parlaments, kuram nav 
iniciatīvas tiesības, nevarētu to grozīt, lai padarītu atbilstīgu jaunajiem juridiskajiem 
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apstākļiem. Var oponēt, ka šādā konkrētā gadījumā Parlamentam varētu būt likumīgs 
iemesls nolemt neiesniegt apsvērumus vai neiesaistīties Tiesas procesā1.

14. Ņemot vērā, ka Reglamentā pašlaik nav norādīts, kādu iekšējo procedūru Parlamentam 
jāizmanto, lai lemtu par to, vai būtu vajadzīgs iesniegt apsvērumus vai iestāties 
Eiropas Kopienu Tiesas lietā gadījumos, ja rodas domstarpības starp priekšsēdētāju un 
atbildīgo komiteju. Pirmkārt,  vai būtu labāk šo jautājumu atrisināt ar interpretācijas 
palīdzību un tādējādi vienkārši apstiprināt, ka saskaņā ar pašreizējo praksi Parlamenta 
priekšsēdētājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu, kas ir pretrunā ar atbildīgās komitejas 
ieteikumu?  Un otrkārt,  ja būtu ieteicamāk šo jautājumu nokārtot, papildinot 
121. pantu, kurai struktūrvienībai un ar kuru procedūru vajadzētu piešķirt tiesības 
pieņemt attiecīgo lēmumu? 

SECINĀJUMI UN IETIEKUMI

15. Referents vēlētos atkārtot, ka, lai ievērotu tiesiskuma principu un lai saglabātu uzticību 
Parlamentam kā koplēmējam, Parlamentam prejudiciālā nolēmuma procedūras gaitā 
būtu ļauts pieņemt no koplēmuma procedūrā pieņemtās nostājas atšķirīgu nostāju tikai 
izņēmuma gadījumos un tikai pamatojoties uz pienācīgiem juridiskiem apsvērumiem.

16. Ir skaidrs, ka 121. panta 3. punkta pašreizējais formulējums attiecas vienīgi uz 
Parlamenta ierosinātajām „prasībām” un neskar „apsvērumus” vai „iestāšanos” 
tiesvedībā. Ja šī panta formulējums nemainīsies, referentam vajadzēs ierosināt 
komitejai pieņemt izvērstu interpretāciju, saskaņā ar kuru tiesības pieņemt lēmumu par 
apsvērumu iesniegšanu vai iestāšanos Tiesas lietā vienmēr ir Parlamenta 
priekšsēdētājam

17. Pilnīguma un juridiskās noteiktības nolūkos referents uzskata, ka 121. pantam ir 
jāpievieno jauns punkts, lai Reglamentā iekļautu parasto priekšsēdētāja praksi pēc 
Juridiskās komitejas ieteikuma Parlamenta vārdā iesniegt apsvērumus vai iestāties 
Tiesas lietā. Jaunajā punktā arī vajadzētu noteikt procedūru, kura jāizmanto gadījumos, 
kad rodas domstarpības starp priekšsēdētāju un atbildīgo komiteju.

18. Referents uzskata, ka domstarpību gadījumā lēmums ir jāpieņem, izmantojot 
procedūru, kas nodrošina pastiprinātu demokrātisko leģitimitāti.  Ņemot vērā 
jautājumu raksturu, viņš ierosina lēmumu sākotnēji nodot izskatīšanai Priekšsēdētāju 
konferencē — struktūrvienībā, kura raksturo visa Parlamenta varas līdzsvaru un kura 
vienlaicīgi ir tiesīga izskatīt jautājumu pēc dažādu viedokļu uzklausīšanas un ņemot 
vērā Parlamenta juridiskā dienesta atzinumu. Ja Priekšsēdētāju konference secina, ka 
Parlamentam nav jāiesniedz apsvērumi vai jāiestājas Tiesas lietā, lai aizstāvētu 
koplēmuma procedūrā pieņemtā tiesību akta likumīgumu, jautājumu nodot izskatīšanai 
plenārsēdē. Parlamenta deputātiem jābūt pieejamiem visiem attiecīgajiem 
dokumentiem un informācijai, lai varētu pienācīgi izskatīt šo jautājumu un pieņemt 
lēmumu2.

                                               
1 Turklāt ir lietderīgi piezīmēt, ka Parlamenta Reglamenta 34. pants paredz, ka „ (..) izskatīšanas laikā Parlaments 
pievērš īpašu uzmanību pamattiesību ievērošanai un it īpaši seko, lai tiesību akts atbilstu Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai, subsidiaritātes un proporcionalitātes, kā arī tiesiskuma principiem”.
2 Referents uzskata, ka tiesas procesos, kuros Parlaments izņēmuma kārtā nolemj neaizstāvēt Parlamenta un 
Padomes kopīgi pieņemtā tiesību akta likumīgumu, šādu lēmumu pieņemt tad, ja par to nobalso vairākums 



PE402.934v02-00 8/8 PR\722954LV.doc

LV

19. Izņēmuma gadījumos, kad Juridiskā komiteja nevar sniegt atzinumu Tiesas Statūtos 
noteiktajā termiņā, referents ierosina ļaut priekšsēdētājam iesniegt apsvērumus vai 
iestāties Tiesas lietā bez iepriekšējas apspriešanās. Tas varētu īpaši attiekties uz nesen 
izveidoto un no 2008. gada 1. marta piemērojamo prejudiciālā nolēmuma steidzamības 
procedūru brīvības, drošības un tieslietu jomā, kura paredz īsākus termiņus rakstisku 
apsvērumu iesniegšanai. Šādos gadījumos apspriešanās ar atbildīgo komiteju varētu 
notikt vēlākā posmā un priekšsēdētājam vajadzētu atsaukt apsvērumus, ja to nolemtu 
plenārsēdē.   

                                                                                                                                                  
Parlamenta deputātu. Tas būtu saskaņā ar pašreizējiem balsošanas noteikumiem gadījumos, ja Parlaments 
noraida vai groza Padomes kopējo nostāju saskaņā ar EK līguma 251. pantu. Tomēr, ņemot vērā, ka saskaņā ar 
EK līguma 198. pantu nevarētu piemērot noteikumu par absolūto vairākumu, referents ierosina ārkārtas 
procedūru, ar kuru šo jautājumu sākotnēji nodot izskatīšanai Priekšsēdētāju konferencē — struktūrvienībā, kura 
pauž Parlamenta deputātu vairākuma viedokli, savukārt galīgo lēmumu pieņem Parlamenta galvenajā 
struktūrvienībā — plenārsēdē.  


