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PARLAMENTI EIROPAS SAVIENĪBĀ

Eiropas Savienības darbības pamatā ir 
pārstāvības demokrātija.

Pilsoņi ES līmenī ir tieši pārstāvēti Eiropas 
Parlamentā.

Dalībvalstis Eiropadomē pārstāv valstu vai valdību vadītāji, 
bet Padomē — to valdības, kas savukārt par savu darbību 
saskaņā ar demokrātijas principiem atbild vai nu savu valstu 
parlamentiem, vai saviem pilsoņiem.

Eiropas Parlaments un valstu parlamenti 
kopīgi nosaka to, kā organizēt un sek
mēt efektīvu un regulāru savstarpējo 
sadarbību ES.

...saņemot informāciju no ES 
iestādēm un saņemot tiem 
nosūtītos ES tiesību aktu 
projektus. 

...nodrošinot, ka tiek ievērots 
subsidiaritātes princips. 

...piedaloties brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas izvērtēšanas 
mehānismos un iesaistoties 
Eiropola politiskā pārraudzībā un 
Eurojust izvērtēšanā.

...piedaloties ES līgumu 
pārskatīšanas procedūrās. 

...saņemot paziņojumus par 
pieteikumiem attiecībā uz 
iestāšanos ES. 

...piedaloties parlamentu 
sadarbībā nacionālo parlamentu 
starpā un ar Eiropas Parlamentu.

Avoti: Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību.

Valstu parlamenti aktīvi palīdz nodrošināt Savienības 
sekmīgu darbību...

Tādu parlamentāro struktūrvienību konference, kuras 
specializējas Savienības jautājumos, var iesniegt Eiro
pas Parlamentam, Padomei un Komisijai izskatīšanai 
jebkuru priekšlikumu, ko tā uzskata par lietderīgu. 
Turklāt konference veicina informācijas un paraug
prakses apmaiņu starp nacionālajiem parlamentiem 
un Eiropas Parlamentu.

751 MEPs
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Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem konsultē politiskās iestādes, Eiropas Parlamenta 
deputātus un sekretariātu jautājumos, kas attiecas uz iestāžu sadarbību un likumdošanas dialogu 
ar valstu parlamentiem. Tas sniedz atbalstu parlamentu sadarbības pasākumos, palīdz īstenot 
Līguma noteikumus par parlamentu sadarbību Eiropas Parlamentā un sniedz konsultācijas visos 
likumdošanas cikla posmos un attiecībā uz citām Eiropas Parlamenta politiskās kompetences 
jomām. 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem darbojas kā zināšanu centrs informācijai par valstu 
parlamentiem un sniedz informāciju Eiropas Parlamenta administrācijai par valstu parlamentu 
paraugprakses piemēriem. Tas pārstāv Eiropas Parlamentu valstu parlamentu sadarbības 
administratīvajos tīklos. Direktorāts pārvalda attiecības ar amatpersonām, kas Briselē pārstāv 
valstu parlamentus, un uztur ciešu saikni ar to administrācijām. 
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Par attiecībām ar valstu parlamentiem atbildīgo Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 
vietnieku priekšvārds 

Šajā 2016. gada vidusposma ziņojumā ir sniegts pārskats par Eiropas Parlamenta attiecībām ar 
ES dalībvalstu parlamentiem.  

Vispirms vēlamies apliecināt cieņu saviem priekšgājējiem, kuri bija atbildīgi par attiecībām ar 
valstu parlamentiem sasaukuma pirmajā pusē, — priekšsēdētāja vietniekiem Ramón Luis 
Valcárcel Siso un Anneli Jäätteenmäki. Esam pagodināti pārņemt no viņiem šo pienākumu un 
pateicamies viņiem par paveikto. 

2016. gadā Eiropas Savienība saskārās ar daudzām problēmām — Brexit, migrāciju, terorismu, 
nacionālisma pieaugumu un konfliktiem ES tuvējās kaimiņvalstīs —, kurām valstu parlamentos 
un Eiropas Parlamentā tika pievērsta liela uzmanība. Daļa iedzīvotāju ir zaudējuši ticību 
iestādēm un pastāvošajam pārvaldes mehānismam (tā dēvētajam establišmentam) neatkarīgi no 
tā, vai tā būtu Briseles pārvaldes elite vai valsts līmeņa pārvaldes elite. 

Lai rastu efektīvus risinājumus šajā aizvien globalizētākajā, sarežģītākajā un dinamiskākajā 
pasaulē, mums ir jāuzlabo kopīgā sadarbība. 

Vairāk nekā jebkad agrāk mums jāparāda, ka demokrātijai ir vajadzīgas iestādes, kas labi 
darbojas. 

Atzīmējot Romas līgumu parakstīšanas 60. gadadienu, ir jāņem vērā, ka parlamentu sadarbībai 
būs liela nozīme Eiropas Savienības nākotnes veidošanā.  

Eiropas Savienībai ir ātrāk jāreaģē uz notikumiem, un mums ir jāstrādā labāk. 

Mēs visi vēlamies sniegt to, ko no mums sagaida iedzīvotāji, taču piepildīt šīs cerības aizvien 
mainīgajos apstākļos ir kļuvis grūtāk. 

Eiropas Savienība ir tikai tik stipra, cik stiprai tai ļauj būt dalībvalstis un to parlamenti. 

Sadarbība starp Eiropas Parlamentu un mūsu partneriem dalībvalstīs šajā pārmaiņu laikā var 
sekmēt vienotu izpratni, un šajā ziņojumā ir parādīts šo attiecību dziļums un plašums. 

   
Mairead McGuiness      Bogusław Liberadzki  

priekšsēdētāja vietniece     priekšsēdētāja vietnieks 
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1. Ziņojuma konteksts 

Šis ir ziņojums par Eiropas Parlamenta attiecībām ar ES dalībvalstu parlamentiem 2016. gadā, 
kā arī par parlamentu sadarbību. 2016. gadā Eiropas Savienība vienlaikus piedzīvoja vairākas 
krīzes, kā arī Apvienotās Karalistes referendumu par dalību ES (Brexit). 2016. gada beigas 
iezīmē arī Eiropas Parlamenta 2014.–2019. gada pilnvaru termiņa vidusposmu, kas atnesa 
pārmaiņas iestādes struktūrā.  

No parlamentu sadarbības aspekta šajā ziņojumā vispirms ir analizētas galvenās politiskās 
norises, kas ietekmēja visu parlamentāro attiecību darba kārtību (2. daļa). 

Nākamajās nodaļās ir aprakstīta un analizēta parlamentu sadarbības struktūru izveide (3. daļa), 
parlamentu dialoga veidi (4. daļa), valstu parlamentu veiktā subsidiaritātes pārbaude (5. daļa) 
un, visbeidzot, parlamentu sadarbības administratīvie instrumenti un tīkli (6. daļa). 

Galvenās norises 2016. gadā, kas ietekmēja parlamentu sadarbību un ir aplūkotas šajā ziņojumā, 
ir šādas:  

• Apvienotās Karalistes izstāšanās process no ES un aktuālās pārdomas par ES nākotni;  
• valstu parlamentu izdotā trešā dzeltenā kartīte par tiesību akta priekšlikumu jutīgajā 

jautājumā par darba ņēmēju norīkošanu darbā;  
• debates par kopīgu parlamentāro Eiropola pārraudzību;  
• valstu parlamentu loma ES tirdzniecības nolīgumu slēgšanā, it īpaši attiecībā uz 

Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) starp ES un ASV un 
Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp ES un Kanādu;  

• parlamentu būtiskā loma tiesiskuma stiprināšanā Eiropas Savienībā. 

Šis ziņojums, kā arī cita informācija par Eiropas Parlamenta attiecībām ar ES dalībvalstu 
parlamentiem ir pieejama Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/news. 
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2. Parlamentu sadarbības galvenās norises un tendences 

Parlamentu sadarbība ir pašsaprotami saistīta ar politiskajām norisēm Eiropas Savienībā un tās 
dalībvalstīs. Turpmāk aprakstītās galvenās norises ir pieminētas tāpēc, ka tās skāra un ietekmēja 
gandrīz visus forumus, iestādes un dažādus parlamentu attiecību un dialogu veidus visā 
2016. gadā. To ietekme, visticamāk, turpināsies arī nākamajos gados. 

2.1. Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES: pārdomas par ES nākotni 

2016. gada 23. jūnijā Apvienotajā Karalistē notika referendums par to, vai Apvienotajai 
Karalistei būtu jāpaliek Eiropas Savienības sastāvā vai no tās jāizstājas. 51,9 % referenduma 
dalībnieku nobalsoja par izstāšanos no ES.  

Piecas dienas vēlāk Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju1 par Apvienotās Karalistes lēmumu 
izstāties no Eiropas Savienības. Parlaments uzsvēra, ka Eiropas Savienībai šis ir izšķirošs brīdis, 
kad debatēs uzmanības centrā atkal ir jāizvirza ES iedzīvotāju intereses un vēlmes, un aicināja 
atjaunot Eiropas projektu. Eiropas Parlamenta piekrišana ir vajadzīga gan izstāšanās līgumam, 
gan arī jebkādām turpmākām AK un ES attiecībām.  

Attiecībā uz Eiropas Savienības nākotni Eiropas Parlaments uzsvēra, ka ES ir jāreformē, padarot 
to labāku un demokrātiskāku, lai nodrošinātu to, ko tās iedzīvotāji vēlas, un šai nolūkā 
nepieciešams: 

• pastiprināt ES kodolu, izvairoties no à la carte risinājumiem; 
• popularizēt ES kopīgās vērtības un nodrošināt stabilitāti, sociālo taisnīgumu, ilgtspēju, 

izaugsmi un nodarbinātību; 
• pārvarēt pastāvīgo ekonomisko un sociālo nedrošību; 
• aizsargāt iedzīvotājus un risināt migrācijas problēmu; 
• veidot un demokratizēt ekonomisko un monetāro savienību un brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpu, kā arī 
• stiprināt kopējo ārpolitiku un drošības politiku. 

Valstu parlamentu loma debatēs par Eiropas nākotni kļūst aizvien svarīgāka. 

Ņemot vērā Brexit un ekonomikas un migrācijas krīzes, ar kurām saskaras Eiropas Savienība, 
Slovākijas kā ES Padomes prezidentvalsts parlamentā tika aizsākts pārdomu periods par ES 
stāvokli un tās nākotni (tā dēvētais „Bratislavas process”). Šis process sākās Bratislavas 
neformālajā parlamentārajā samitā, kas notika 2016. gada 6. un 7. oktobrī, un kulmināciju 
sasniegs divās ES parlamentu priekšsēdētāju sanāksmēs 2017. gadā: martā Romā, lai atzīmētu 
Romas līgumu 60. gadadienu, un aprīlī Bratislavā, kad notiks ES parlamentu priekšsēdētāju 
ikgadējā konference. 

Sākot ar COSAC priekšsēdētāju sanāksmi Bratislavā jūlijā, Brexit jautājums ir arī dominēja vai 
vismaz paspilgtināja debates Eiropas lietu komiteju konferencē (COSAC).  

Kopš Apvienotās Karalistes referenduma valstu parlamentu pārstāvji aizvien biežāk dodas 
oficiālās divpusējās vizītēs uz Briseli saistībā ar Brexit. Vizītes laikā delegācijas vēlas noskaidrot 
Eiropas Parlamenta procedūras, struktūras un termiņus Brexit jautājumu risināšanai, kā arī sniedz 
un saņem parlamentu politiskos vēstījumus. 

                                                
1 Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. jūnija rezolūcija par lēmumu izstāties no ES, ar ko noslēdzās Apvienotās 
Karalistes referendums (pieņemtie teksti, P8_TA (2016)0294). 
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2.2. Valstu parlamentu dzeltenā kartīte par Komisijas priekšlikumu grozīt direktīvu par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā  

ES Līgumiem pievienotajā 2. protokolā ir izklāstīts izskatīšanas mehānisms attiecībā uz 
ierosinātajiem tiesību aktiem, kas nav Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē. Valstu 
parlamenti var izskatīt ES leģislatīvo aktu projektus astoņu nedēļu laikā pēc to nosūtīšanas. Ja 
kādas valsts parlaments uzskata, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 
tas var sniegt pamatotu atzinumu. 

2016. gada 8. martā Komisija pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, 
ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (COM(2016)0128). 

Līdz valstu parlamentu veiktās subsidiaritātes pārbaudes astoņu nedēļu termiņa beigām 14 valstu 
parlamenti vai parlamentu palātas (Bulgārijas parlaments, Horvātijas parlaments, Čehijas 
parlamenta Deputātu palāta, Čehijas parlamenta Senāts, Dānijas Folketings, Igaunijas 
parlaments, Ungārijas parlaments, Latvijas Republikas Saeima, Lietuvas Republikas Seims, 
Polijas Sejms, Polijas Senāts, Rumānijas parlamenta Deputātu palāta, Rumānijas parlamenta 
Senāts un Slovākijas parlaments) bija pieņēmuši pamatotus atzinumus, norādot, ka Komisijas 
priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. Šie parlamenti un palātas kopā pārstāvēja 22 no 
valstu parlamentiem atbilstošajām 56 balsīm, tādējādi varēja uzsākt dzeltenās kartītes procedūru.  

Tā bija trešā dzeltenā kartīte kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā. Politiski to var 
uzskatīt par līdz šim strīdīgāko.  

Pamatotajos atzinumos par šo jautājumu dažādu valstu parlamenti minēja dažādus argumentus, 
piemēram, to, ka kompensācijas darba ņēmējiem ir tikai un vienīgi dalībvalstu kompetencē, ka 
priekšlikums nozīmē iejaukšanos sociālo partneru attiecībās vai ka tas ierobežo brīvību sniegt 
pakalpojumus iekšējā tirgū. Tika norādīts arī uz jautājumiem, kas saistīti ar procedūru, 
piemēram, uz to, ka priekšlikumā trūkst detalizēta pamatojuma attiecībā uz subsidiaritāti vai nav 
veikts finansiālās ietekmes novērtējums. Turklāt tika norādīts, ka pirms priekšlikuma 
pieņemšanas Komisija nav veikusi pietiekamu apspriešanos un ka Komisijai būtu vajadzējis 
nogaidīt līdz Izpildes direktīvas transponēšanas termiņa beigām, pirms tā ierosina jaunu tiesību 
aktu par šo jautājumu.  

2016. gada 20. jūlijā Komisija pabeidza priekšlikuma pārskatīšanu, secinot, ka tas atbilst 
subsidiaritātes principam. Komisija apgalvoja, ka, pieņemot 1996. gada direktīvu un 2014. gada 
Izpildes direktīvu, ES likumdevējs jau bija nolēmis, ka mērķis veicināt pakalpojumu sniegšanas 
brīvību, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgākus konkurences apstākļus valsts un pārrobežu 
pakalpojumu sniedzējiem, kā arī norīkoto darba ņēmēju pienācīgu aizsardzību, tiktu labāk 
sasniegts ES līmenī. Turklāt Komisija norādīja, ka priekšlikums ietver tiesisko regulējumu 
attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu darbā ES līmenī, ņemot vērā darba ņēmēju norīkošanas 
pārrobežu raksturu, kā arī to, ka, ja dalībvalstis darbojas vienpusēji valsts līmenī, to rīcība var 
izraisīt iekšējā tirgus sadrumstalotību un ietekmēt pakalpojumu sniegšanas brīvību. Tāpēc 
Komisija priekšlikumu saglabāja. 

Dzeltenā kartīte par Darba ņēmēju norīkošanas direktīvu tika apspriesta dažādās 
starpparlamentārajās sanāksmēs visu 2016. gadu. COSAC priekšsēdētāju sanāksmē jūlijā to 
apsprieda par priekšlikumu atbildīgās komisāres Marianne Thyssen klātbūtnē un ar viņas aktīvu 
līdzdalību. Šis jautājums tika izskatīts arī starpparlamentārajā komiteju sanāksmē, ko 2016. gada 
12. oktobrī organizēja Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL). 
Pašlaik priekšlikums tiek apspriests Padomē un Parlamentā. 
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2.3. Kopīga parlamentārā Eiropola pārraudzība 

2016. gada 11. maijā tika pieņemta jaunā Eiropola regula (Regula (ES) 2016/794), kas stāsies 
spēkā 2017. gada 1. maijā.  

Svarīgs jauninājums šajā regulā ir tas, ka Eiropolam tiks piemērota pienācīga demokrātiska 
pārraudzība, ko veiks Eiropas Parlaments kopā ar valstu parlamentiem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 88. pantu, kurā norādīts: „Šajās regulās nosaka arī kārtību 
Eiropola darbību pārraudzībai, ko Eiropas Parlaments veic kopā ar valstu parlamentiem.” 
Tādējādi ar Eiropola regulu tiek izveidota kopējā parlamentārās pārraudzības grupa, lai veiktu 
„Eiropola darbību politisku uzraudzību, tam pildot savus uzdevumus, tostarp saistībā ar minēto 
darbību ietekmi uz fizisku personu pamattiesībām un brīvībām”. Regulā ir sīki izklāstīti jaunās 
pārraudzības grupas mērķi, uzdevumi un līdzekļi, taču tās „organizāciju un reglamentu kopīgi 
nosaka Eiropas Parlaments un valstu parlamenti saskaņā ar 1. protokola 9. pantu”. 

2016. gada maijā ES parlamentu priekšsēdētāju konferencē Luksemburgā tika panākta 
vienošanās izmantot pakāpenisku pieeju un lūgt darba grupu, ko veido priekšsēdētāju 
konferences trijotne (Luksemburgas, Slovākijas un Igaunijas parlamenti un Eiropas Parlaments), 
apsvērt pārraudzības mehānismus un iesniegt priekšlikuma projektu attiecībā uz jaunās kopējās 
pārraudzības struktūras organizāciju un reglamentu2. 

Saskaņā ar parlamentu priekšsēdētāju konferences secinājumiem šī pakāpeniskā pieeja ietvēra 
apspriešanos ar visiem ES valstu parlamentiem/parlamentu palātām un ar Eiropas Parlamentu 
(kas aptaujas veidā notika 2016. gada septembrī un oktobrī), kā arī viedokļu apmaiņu Eiropas 
Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) starpparlamentārajā 
sanāksmē, kas notika 2016. gada 28. novembrī Briselē.  

Šā apspriešanās procesa rezultātā 2016. gada beigās trijotnes darba grupa visiem 
parlamentiem/parlamentu palātām iesniedza teksta projektu. Šā priekšlikuma projekta mērķis 
bija noteikt tādus turpmākās kopējās parlamentārās pārraudzības grupas aspektus kā dalība, 
skaitliskais sastāvs un vadība, kā arī sanāksmju biežums un vieta. Pirms galīgā lēmuma, ko savas 
ikgadējās konferences laikā 2017. gada 23. un 24. aprīlī Bratislavā pieņems ES parlamentu 
priekšsēdētāji un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, visi valstu parlamenti/palātas var iesniegt 
teksta grozījumus. 

2.4. ES tirdzniecības politika un parlamentu loma 

2016. gads iezīmēja svarīgu aspektu parlamentu attiecībās ES tirdzniecības politikas jomā. 
Saskaņā ar Lisabonas līgumu kopējā tirdzniecības politika ir ES ekskluzīvā kompetencē. Tomēr 
tā dēvētie jauktie nolīgumi šajā kategorijā neietilpst, tāpēc diskusijas par kompetenci ir 
atsākušās. Tas ir kļuvis skaidrs politiski jutīgo sarunu par TTIP (ES un ASV) un CETA (ES un 
Kanāda) kontekstā. 

Valstu parlamentu loma tirdzniecības nolīgumu noslēgšanas procesā var būt divējāda. Jauktu 
nolīgumu gadījumā parlamentiem tie ir jāratificē, kas formāli viņu nostāju padara ļoti spēcīgu. 
Tomēr papildus formālās kompetences jautājumam daudzi, ja ne visi, valstu parlamenti rūpīgi 
pārbauda savu valdību darbu, kad Padome piešķir sarunu pilnvaras Komisijai, kā arī, dažos 
gadījumos, visā sarunu laikā un tad, kad tiek parakstīts nolīgums. Šādos gadījumos valstu 
parlamentu loma ir atkarīga no valsts konstitucionālajiem noteikumiem. 

                                                
2 ES parlamentu priekšsēdētāju konferences secinājumus var atrast www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/euspeakers/getspeakers 
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2016. gada jūlijā Komisija ierosināja parakstīt CETA kā jauktu nolīgumu, kas jāratificē visām 
dalībvalstīm saskaņā ar to konstitucionālajām prasībām. 2016. gada oktobrī Beļģijas valdība 
saskārās ar grūtībām CETA nolīguma parakstīšanai vajadzīgo pilnvaru nodrošināšanā. 

2016. gada decembrī Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte sniedza atzinumu par ES un 
Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgumu (EUSFTA), secinot, ka arī tas būtu jāuzskata par jauktu 
nolīgumu. Par šo jautājumu vēl jālemj Tiesas plēnumā. 

Eiropas lietu komiteju konferences (COSAC) plenārsēdē, kas no 2016. gada 13. līdz 
15. novembrim notika Bratislavā, norisinājās plaša un spraiga viedokļu apmaiņa par TTIP, kas 
pierādīja, ka valstu parlamenti nedz politiski, nedz juridiski negrasās kļūt par pasīviem 
vērotājiem būtiskos ES tirdzniecības politikas jautājumos. 

Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA) atbildēja uz vajadzību uzlabot 
parlamentu dialogu, 2016. gada 29. novembrī rīkojot darba pusdienas. Šķiet, ka tai ir stratēģiska 
interese sadarboties ar valstu parlamentiem visos sarunu procedūru posmos. 

2.5. ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai Eiropas Savienībā: starpparlamentārās 
debates 

Eiropas Parlaments pastāvīgi ir uzsvēris, ka valstu pienākums ievērot tiesiskuma un demokrātijas 
principus ir ļoti svarīgs jautājums, turklāt ne tikai kandidātvalstīm, kas cenšas izpildīt 
Kopenhāgenas kritērijus — tā ir obligāta prasība arī pēc pievienošanās.  

Kopš ar Amsterdamas līgumu tika ieviests mehānisms, kas ļauj uz laiku apturēt dalībvalsts 
līdzdalību, Eiropas Parlaments ir uzraudzījis vairāku dalībvalstu atbilstību Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 2. pantā nostiprinātajām vērtībām. Līdzīgi, bet stingrāki mehānismi tiek 
izmantoti citās starptautiskās organizācijās, tādās kā Eiropas Padome un Apvienoto Nāciju 
Organizācija, kur līgumslēdzēja puse, kas izdarījusi pārkāpumu, no organizācijas var tikt 
izslēgta. ES Līgumos paredzētais mehānisms ir bijis par iemeslu bažām un sūdzībām, kad 
dalībvalstis, kuras uzskata, ka Eiropas Parlaments tās ir nepatiesi apsūdzējis un diskriminējis, 
apgalvo, ka, ceļot iebildumus, to viedoklis nekad nav ņemts vērā. Tajā pašā laikā pilsoniskā 
sabiedrība un NVO kopiena ir pastāvīgi vainojusi Eiropas Savienību par bezdarbību mehānisma 
starpvaldību rakstura dēļ.  

Patiesībā šis mehānisms pēc būtības ir politisks, nevis saistīts ar jurisdikciju. ES Tiesa nevar 
kontrolēt neko vairāk kā tikai mehānisma procedūras aspektus.  

2014. gada martā Komisija iesniedza paziņojumu „Jauns ES mehānisms tiesiskuma 
nostiprināšanai”, kura mērķis bija nodrošināt iedarbīgu un saskaņotu tiesiskuma aizsardzību 
visās dalībvalstīs. Mehānisms bija paredzēts tam, lai risinātu un novērstu situācijas, kas rada 
sistēmisku tiesiskuma apdraudējumu. 

Nīderlande kā Padomes prezidentvalsts parlamentārās dimensijas pasākumu ietvaros vienu no 
divreiz gadā publicētā COSAC ziņojuma nodaļām veltīja jautājumam par tiesiskumu un 
parlamentu lomu, lai ieskicētu demokrātijas un pamattiesību vienotas definīcijas, ja tas ir 
iespējams, un ierosinātu paraugpraksi, ar ko varētu dalīties valstu parlamenti un Eiropas 
Parlaments. Šis jautājums tika iekļauts COSAC darba kārtībā un bija viens no galvenajiem 
tematiem 2016. gada jūnijā Hāgā notikušajā plenārsēdē. Lai gan nekādi secinājumi netika 
izdarīti, debatēs tika skaidri pausta pārliecība, ka pamatvērtības ir kopīgs pamatprincipu kopums 
un ka visām iesaistītajām pusēm ir pienākums tās atbalstīt un aizsargāt. Eiropas Parlamentu 
debatēs pārstāvēja referente Sophie in ‘t Veld (ALDE).  
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2016. gada oktobrī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par ES 
mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi (sk. Sophie in ‘t Veld normatīvo 
patstāvīgo ziņojumu saskaņā ar LESD 225. pantu)3. Ziņojumam tika pievienots Eiropas 
pievienotās vērtības novērtējums, kura galvenais secinājums bija tāds, ka pastāv plaisa starp LES 
2. pantā uzskaitīto tiesību un vērtību sludināšanu un to faktisko ievērošanu ES iestādēs un 
dalībvalstīs, kā rezultātā rodas būtiskas ekonomiskās, sociālās un politiskās izmaksas. Rezolūcijā 
ir uzsvērts, ka „Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem būtu jāuzņemas galvenā loma LES 
2. pantā nostiprināto Savienības kopējo vērtību ievērošanas progresa novērtēšanā un tām 
nodrošinātās atbilstības uzraudzīšanā”. Eiropas Parlamenta priekšlikums par ES mehānismu 
demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām tika pieņemts ar mērķi pašreizējos attiecīgos 
instrumentus apvienot vienā. 

Eiropas Parlaments aicināja Komisiju līdz 2017. gada septembrim iesniegt priekšlikumu par to, 
lai noslēgtu Savienības paktu par demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām kā iestāžu 
nolīgumu, kurā tiktu saskaņoti un papildināti pašreizējie mehānismi.  

Līdz ar citiem priekšlikumiem ziņojumā ir ieteikts noslēgt paktu, lai izveidotu ikgadēju 
„pamattiesību politikas ciklu”, kas iekļautos daudzgadu strukturētā dialogā starp visām 
ieinteresētajām personām un ietvertu ikgadējās starpparlamentārās debates par demokrātijas un 
tiesiskuma ievērošanu un pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā.  

3. Institucionālās parlamentārās struktūras 

Kā norādīts iepriekš, galvenie politiskie jautājumi skar visas starpparlamentārās iestādes un tiek 
risināti arī cita veida dialogos. 2016. gadā Eiropas Parlaments centās paust saskaņotas nostājas 
un vēstījumus attiecīgajos forumos. Tas ir uzdevums, kam vajadzīga pastāvīga uzraudzība un 
turpmāka konsolidācija. 

3.1. Eiropas lietu komiteju konference (COSAC) 

Eiropas lietu komiteju konference (COSAC) tika dibināta 1989. gada novembrī Parīzē. Šī 
konference ir unikāla, jo tas ir vienīgais starpparlamentārais forums, kas ir nostiprināts 
Līgumos (sk. 1. protokolu par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā). COSAC virzību 
un darbu galvenokārt nosaka Padomes prezidentvalsts parlaments. To atbalsta 
prezidentūras trijotne, kuras pastāvīgais loceklis ir arī Eiropas Parlaments, un tā var 
paļauties uz organizatorisko atbalstu, ko sniedz neliels sekretariāts, kas darbojas Eiropas 
Parlamenta telpās un kuru vada valsts parlamenta norīkots ierēdnis (pastāvīgais loceklis). 
Pēc dažiem salīdzinoši klusiem gadiem konferenci ir atdzīvinājušas debates par ES nākotni 
un valstu parlamentu lomu tajā. 

Situācijai Eiropas Savienībā ir bijusi konkrēta ietekme uz COSAC — tāpat kā jebkura cita 
starpparlamentārā foruma — darbību. COSAC nevarēja ignorēt valstu sabiedrības viedokli, kas 
atklāja gan iedzīvotāju vēlmes, gan arī sūdzības par „Briseli” — gan par tās nespēju rīkoties, gan 
arī par pārmērīgi aktīvu rīcību.  

Attiecībā uz darba kārtību gan Nīderlande, gan arī Slovākija kā prezidentvalstis augstu prioritāti 
piešķīra diskusijām par migrāciju un bēgļu krīzi, jo īpaši par dažādiem pasākumiem un 
instrumentiem, kurus Komisija ierosināja 2015. un 2016. gadā. Šie priekšlikumi, protams, 

                                                
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0409. 
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izraisīja karstas debates un, daudzos gadījumos, atklāja, ka dienvidu un austrumu dalībvalstu 
nostājas ir nesavienojamas4.  

Šajā saistībā Eiropas Parlamenta delegācija atklāti aizstāvēja Parlamenta nostāju un ES 
pamatvērtības, lai rastu kompromisu ar prezidentvalsti un dažādu valstu delegācijām. Vairākos 
gadījumos, pieņemot skaidrojumus, tas palīdzēja panākt vienprātību starp dažādām nostājām, 
kas sākotnēji bija ļoti atšķirīgas. 

Nav nekāds brīnums, ka gadā, kad notika Apvienotās Karalistes referendums par izstāšanos no 
ES, COSAC sanāksmju laikā oficiālos vai papildu pasākumos tika vairākkārt apspriesta ES 
darbība, tās attiecības ar dalībvalstu iestādēm un spēja attaisnot iedzīvotāju cerības. Arī šajos 
jautājumos viedokļu apmaiņa reizēm norisinājās visai spraigi. Tomēr pēc referenduma, lai gan 
nacionālisti turpināja paust kritisku viedokli, aizvien vairāk nostiprinājās izpratne, ka atlikušajām 
27 dalībvalstīm ir kopīgas intereses, kas jāaizsargā, un ka daudz labāk to var izdarīt Eiropas 
Savienībā. Ir skaidrs, ka Brexit un ES nākotne būs galvenie jautājumi nākamajās COSAC 
sanāksmēs. Vairums delegātu uzstāja uz to, ka ir vajadzīgs jauns modelis attiecībām ar 
Apvienoto Karalisti, un pašlaik tiek apsvērts, vai valstu parlamentiem vajadzētu sekot Brexit 
sarunu procesam vienotā institucionalizētā veidā. 

Brexit debates izskaidro to, kāpēc diskusijām par zaļo kartīti jeb pastiprinātu politisko dialogu 
un dzelteno kartīti tika pievērsta mazāka uzmanība delegāciju debatēs 2016. gadā. COSAC 
turpināja pārdomas par savu lomu un valstu parlamentu pastiprinātu līdzdalību ES lēmumu 
pieņemšanā, apspriežot galvenos institucionāla rakstura jautājumus, jo īpaši uzraudzību ne tikai 
ministru padomes līmenī (t. i., trialogu uzraudzību), parlamentāro sadarbību saistībā ar 
Komisijas darba programmu un parlamentāro diplomātiju. Brexit lēmuma rezultātā bija ļoti maz 
delegāciju, kas pēc jūnijā notikušā referenduma pieminēja sarkano kartīti. 

Eiropas Parlaments atkārtoti uzsvēra, ka ir jāaizsargā ar Līgumiem izveidotais institucionālais 
līdzsvars un jāsadarbojas ar valstu parlamentiem, lai panāktu pārredzamāku un efektīvāku 
likumdošanas procesu. 

Vēl vismaz divi citi jautājumi COSAC Hāgas un Bratislavas sanāksmju darba kārtībā apliecināja 
valstu parlamentu pozitīvo ieinteresētību un iesaisti ES iestāžu konkrētās darbībās. Nīderlandes 
prezidentūra lielu nozīmi piešķīra diskusijai par parlamentu lomu tiesiskuma aizsardzībā Eiropas 
Savienībā. Veiktās izvēles lielo nozīmi apliecināja notikumi vairākās dalībvalstīs un atkārtotā 
atsaukšanās uz LES 7. panta procedūras iedarbināšanu5. Eiropas Parlamenta delegācijas 
ierosināto iniciatīvu rezultātā un saskaņā ar Parlamenta referentes Sophie in ‘t Veld 
norādījumiem skaidrojuma tekstā tika sistemātiski pieminēta triāde „cilvēktiesības, tiesiskums 
un demokrātiskā pārvaldība”, uzsverot to ciešo saistību, kā arī Eiropas Savienības tiesiskā 
kārtība. Tomēr prezidentvalsts nevēlēšanās uzsākt iespējami strīdīgās debates un vairāku citu 
delegāciju nostāja neļāva COSAC paust atbalstu iniciatīvām par īstenošanas mehānismu izveidi. 
Galīgajā tekstā tika pieminēts tikai dialogs ES kopīgo vērtību ievērošanas veicināšanai. 

COSAC plenārsēdē Bratislavā Slovākijas prezidentūra izvēlējās darba kārtībā iekļaut aktuālās 
debates par TTIP. Izvērstās un ilgās diskusijas bija vēl viens apliecinājums tam, ka valstu 
parlamenti ļoti uzmanīgi seko līdzi sarunām. Tie ļoti cerēja tikt pienācīgi iesaistīti ES 
tirdzniecības politikā. Eiropas Parlamenta delegācija nopietni iesaistījās atklātās un vispusīgās 
debatēs ar valstu parlamentiem, paturot prātā vajadzību aizstāvēt Līguma noteikumus. 

                                                
4 Lai uzlabotu informētību par krīzes apmēriem, Itālijas delegācija iesniedza priekšlikumu 2017. gada pavasarī 
organizēt faktu vākšanas/delegācijas braucienu uz Itāliju. Attiecībā uz COSAC tas bija kaut kas vēl nepieredzēts. 
5 Sk. 2.5. nodaļu par tiesiskumu. 
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Ir skaidrs, ka prezidentvalstis centās darba kārtību pieskaņot svarīgākajām Eiropas un 
starptautiska mēroga norisēm, nodrošinot vajadzīgo elastību, lai to varētu attiecīgi mainīt. 
Galvenie plenārsēžu darba kārtības jautājumi tika aplūkoti divreiz gadā sniegtajos ziņojumos. 
Vēl viens pozitīvs aspekts ir aizvien biežākās atsauces uz debatēm par saistītiem jautājumiem, 
kuras norisinājās citās specializētās starpparlamentārajās konferencēs, jo īpaši konferencē par 
kopējo ārpolitiku un drošības politiku/kopējo drošības un aizsardzības politiku (KĀDP/KDAP). 
Tā ir pozitīva tendence ceļā uz tādu parlamentu sadarbību, kas ir strukturētāka un saskaņotāka. 

Tāpat kā pēdējos gados, vairāki Eiropas Parlamenta delegācijas locekļi tika uzaicināti uzstāties 
COSAC kā galvenie referenti vai „pirmie reaģētāji”. Viņi iepazīstināja ar Eiropas Parlamenta 
nostāju dažādos jautājumos — no migrācijas un tiesiskuma Eiropas Savienībā līdz TTIP. 

Tika īstenotas arī dažas novatoriskas iniciatīvas, tādas kā elektroniskā balsošana, neformālās 
aptaujas un interaktīvās sesijas, kurās diskusiju ar delegātiem vada moderators. Videomateriāli, 
īpaša COSAC lietotne un sociālo mediju konti ir dažas no inovācijām, kas tika ieviestas, lai 
uzlabotu informācijas sniegšanu par COSAC darbu. 

Visbeidzot, 2016. gadā COSAC sniedza valstu parlamentiem iespēju turpināt kopīgās pārdomas 
par ļoti svarīgiem būtiskiem un institucionāliem jautājumiem, kā arī par sadarbības uzsākšanu 
saistībā ar Komisijas darba programmu6. Cerams, ka turpmākā viedokļu apmaiņa par vajadzīgo 
parlamentāro iesaisti šādos jautājumos, izmantojot arī Jean-Claude Juncker vadītās Komisijas 
pastiprināto sadarbību ar valstu parlamentiem, kura tiek vērtēta ļoti atzinīgi, nodrošinās lielāku 
vienprātību galvenajos jautājumos un pozitīvas pārmaiņas parlamentu sadarbības jomā. 

Ņemot vērā pašreizējo politisko kontekstu un turpmākās institucionālās reformas, COSAC kā 
vienīgais uz Līgumu balstītais forums ir vēlreiz apliecinājusi savu nozīmi un pievilcīgumu.  

Tāpēc Eiropas Parlamenta darbībai šajā forumā būtu jāturpina pienācīgi atspoguļot līdzdalības 
nozīmi gan attiecīgās kompetences, gan arī politiskās pārstāvības ziņā. 

3.2. Ikgadējās un neformālās ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konferences 
(EUSC) 

ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju ikgadējā konference (EUSC) ir balstīta uz 
2010. gadā pieņemtajām Stokholmas pamatnostādnēm. Tās paredz vienu ikgadējo sanāksmi, 
ko organizē dalībvalsts, kas attiecīgā gada rudenī bija Padomes prezidentvalsts, lai sanāksme 
notiktu nākamā gada pavasarī. Konference pieņem nesaistošus prezidentvalsts secinājumus. 
Tās uzdevums ir arī pārraudzīt ES starpparlamentārās darbības koordināciju. Var tikt 
sasauktas arī EUSC ārkārtas sanāksmes, bet 2016. gadā šo formātu aizstāja ar parlamentu 
priekšsēdētāju neformālo samitu. 

Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju ikgadējā konference notika 
Luksemburgā 2016. gada 22.–24. maijā, un tā bija galvenokārt veltīta migrācijas un ES 
stiprināšanas jautājumiem. 

Ievadrunu migrācijas jautājumā teica Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker. 
Debatēs tika apspriestas trīs galvenās jomas: vajadzība rast kopīgus un efektīvus Eiropas 
risinājumus (ko uzsvēra lielākā daļa parlamentu priekšsēdētāju), vajadzība pēc solidaritātes (ko 
uzsvēra lielākā daļa, īpaši skarto valstu, tādu kā Grieķija un Itālija, parlamentu priekšsēdētāji) 
un prasība respektēt valstu suverenitāti un nacionālo valstu vēlmi rast risinājumus (ko uzsvēra 

                                                
6 Diskusijas par Komisijas darba programmu noslēdzās ar Nīderlandes prezidentūras iniciatīvu iesniegt Komisijai 
valstu parlamentu prioritāšu apvienoto sarakstu. 
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Višegradas valstu7 parlamentu priekšsēdētāji). Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece 
Mairead McGuinness savā runā aizstāvēja Eiropas Parlamenta nostāju, vienlaikus arī uzsverot 
vajadzību novērst migrācijas pamatcēloņus un izaugsmes un nodarbinātības problēmas Eiropas 
Savienībā. 

Jautājumā par ES stiprināšanu Itālijas Camera dei Deputati priekšsēdētāja Laura Boldrini 
iepazīstināja ar Romas deklarāciju „Plašāka Eiropas integrācija: turpmākais ceļš”, ko ierosinājuši 
Itālijas Camera dei Deputati, Francijas Assemblée Nationale, Vācijas Bundestāga un 
Luksemburgas Chambre des Députés priekšsēdētāji. Vispārējās debatēs atklājās visdažādākie 
viedokļi, tostarp Polijas Sejma maršala ierosinājums pieņemt pretēju deklarāciju ar nosaukumu 
„Solidāro valstu Eiropa”. 

Debates par valstu parlamentu lomu ietvēra dažādus valsts parlamentārās uzraudzības aspektus 
un instrumentus. Vācijas Bundestāga priekšsēdētājs un galvenais referents Norbert Lammert 
īpaši uzstāja uz to, ka visi vajadzīgie parlamentu sadarbības instrumenti jau pastāv un darbojas 
labi. Tagad svarīgākais uzdevums ir gūt kvalitatīvus rezultātus tādos jautājumos kā TTIP un 
Eiropols. Vēl viens galvenais runātājs, Zviedrijas Riksdāga priekšsēdētājs Urban Ahlin, uzsvēra 
parlamentu sadarbības praktiskos aspektus (IPEX, pārstāvju tīkls u. c.). Vairums parlamentu 
priekšsēdētāju atbalstīja TTIP kā jaukta nolīguma interpretāciju, savukārt debatēs par drošību un 
pamatbrīvību viņi koncentrējās uz pareizā līdzsvara panākšanu un vajadzību cīnīties pret 
radikalizāciju un naida runu. 

Pēc Slovākijas parlamenta priekšsēdētāja Andrej Danko iniciatīvas 2016. gada 6. un 7. oktobrī 
Bratislavā notika neformāla ES parlamentu priekšsēdētāju sanāksme — Bratislavas 
parlamentārais samits, kurā piedalījās Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martin Schulz. Ņemot 
vērā Apvienotās Karalistes balsojumu Brexit referendumā, samita mērķis bija pārrunāt 
pašreizējās problēmas, ar kurām saskaras ES, tās turpmākos mērķus un valstu parlamentu lomu. 
Atmosfēra šajās debatēs bija pozitīva un vērsta uz nākotni, lai gan viedokļu atšķirības bija 
acīmredzamas. 

Sanāksme norisinājās divās diskusiju grupās: vienā tika pārrunātas pašreizējās ES problēmas, 
bet otrā — turpmākie ES mērķi. Sanāksmes mērķis bija atklātas debates bez jebkādiem 
secinājumiem vai deklarācijām.  

Pasākuma rīkotājs — Slovākijas parlamenta priekšsēdētājs — norādīja uz daudzajām krīzēm, ar 
kurām saskaras ES (ekonomikas, migrācijas un Brexit), un paziņoja, ka pats galvenais ir 
iedzīvotāju drošība. Martin Schulz teica, ka ES nākotne ir atklāts jautājums. Valstu parlamenti ir 
valsts konstitūcijas garanti, tāpat kā Eiropas Parlaments, kas izveidots ar ES Līgumiem, kurus 
ratificējušas visas ES dalībvalstis, ir ES rīcības leģitimitātes garants. Atgādinot, ka ES ir tikai tik 
stipra, cik stiprai tai ļauj būt dalībvalstis, viņš mudināja valstu parlamentus uzņemties atbildību 
par ES politikas īstenošanu savās valstīs. Saistībā ar Brexit EP priekšsēdētājs uzsvēra, ka ES 
pamatā ir iedzīvotāju un dalībvalstu vienlīdzības princips. Tāpēc tā nekad nevar būt divu šķiru 
Savienība ne iedzīvotāju, ne dalībvalstu ziņā. 

Vairāki parlamentu priekšsēdētāji norādīja, ka Brexit balsojums ir pierādījums tam, ka 
iedzīvotāji ir zaudējuši ticību ES iestādēm un tā saucamajam establišmentam. Slovākijas 
parlamenta priekšsēdētājs uzstāja, ka ir jāuzlabo iedzīvotāju uzticēšanās un interese par ES un 
tās iestādēm un jāturpina paraugprakses apmaiņa starp valstu parlamentiem. 

Daudzi parlamentu priekšsēdētāji piekrita, ka jebkurš jauns priekšlikums būtu jāīsteno, optimāli 
izmantojot Lisabonas līgumu, jo, šķiet, Līguma reformu neviens nevēlas veikt. 

                                                
7 Čehijas Republika, Ungārija, Polija un Slovākija. 
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Slovākijas parlamenta priekšsēdētājs norādīja uz sanāksmes moto „Iepazīsim cits citu labāk” un 
ierosināja nākamajām prezidentvalstīm turpināt šāda veida neformālo samitu rīkošanu, jo šis 
pasākums ir izrādījies gan konstruktīvs, gan arī noskaņojuma ziņā pozitīvs.  

4. Parlamentu dialogs 

4.1. Eiropas parlamentārā nedēļa un Starpparlamentārā konference par stabilitāti, 
ekonomikas koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā (IPC SECG) 

Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā 
(Fiskālā pakta) 13. pantā ir paredzēts organizēt starpparlamentāro konferenci, lai apspriestos 
par budžeta politiku un citiem jautājumiem, uz ko attiecas šis līgums. ES dalībvalstu 
parlamentu priekšsēdētāju konference 2015. gadā pieņēma Starpparlamentārās konferences 
par stabilitāti, ekonomikas koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā (IPC SECG) 
reglamentu. Konference aptver visus valstu parlamentus un Eiropas Parlamentu. Parlamenti 
var brīvi izvēlēties savu delegāciju lielumu un sastāvu. 

Starpparlamentārā konference par stabilitāti, ekonomikas koordināciju un pārvaldību Eiropas 
Savienībā ir kļuvusi par patiesu forumu starpparlamentārajām debatēm šajās aizvien svarīgākajās 
politikas jomās. Vienošanās par procedūras aspektiem ļāva izvērst padziļinātas diskusijas par 
aktuālajiem jautājumiem. 

2016. gada 17. februārī Nīderlandes Ģenerālštati un Eiropas Parlaments uzaicināja valstu 
parlamentus uz IPC SECG. Eiropas Parlaments 2016. gada 16. februārī valstu parlamentus 
uzaicināja arī uz starpparlamentāro sanāksmi par 2015./2016. gada Eiropas pusgada cikliem. Abi 
pasākumi notika 2016. gada Eiropas parlamentārās nedēļas ietvaros, un tos apmeklēja aptuveni 
45 Eiropas Parlamenta deputāti, 130 valstu parlamentu deputāti un 120 pavadošās amatpersonas. 

Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) sociālā dimensija, cīņa pret izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas, automātisko stabilizatoru loma fiskālās savienības arhitektūrā un kopīgā 
ieguldījumu programma bija galvenie jautājumi IPC SECG, ko no 2016. gada 16. līdz 
18. oktobrim Bratislavā organizēja Slovākijas parlaments. Šajā pasākumā piedalījās 100 valstu 
parlamentu deputāti no visas Eiropas, Eiropas Parlamenta delegācija, kurā bija 11 EP deputāti 
un kuru vadīja Anneli Jäätteenmäki, toreizējā priekšsēdētāja vietniece, kas atbildīga par 
attiecībām ar valstu parlamentiem, un Roberto Gualtieri, Ekonomikas un monetārās komitejas 
(ECON) priekšsēdētājs, kā arī Eiropas iestāžu un Slovākijas valdības pārstāvji.  

Debates tika strukturētas četrās tematiskajās sesijās, pirms kurām notika politisko grupu 
sanāksmes un oficiāla atklāšanas sesija, kurā runāja Slovākijas parlamenta priekšsēdētāja 
vietnieks Andrej Hrnčiar un Slovākijas parlamenta Finanšu un budžeta komitejas priekšsēdētājs 
Ladislav Kamenický. Dažādās diskusiju grupās uzstājās vairāki Eiropas Parlamenta deputāti: 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas (EMPL) referente Maria João Rodrigues, 
Izmeklēšanas komitejas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (PANA) priekšsēdētāja vietnieks Fabio De Masi, 
Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) referente Pervenche Berès, Budžeta komitejas 
(BUDG) priekšsēdētājs Jean Arthuis un ECON priekšsēdētājs Roberto Gualtieri. 

4.2. Parlamentu sadarbība ārpolitikas un drošības politikas jautājumos 

Starpparlamentārā konference par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā arī kopējo 
drošības un aizsardzības politiku (KĀDP/KDAP) ir starpparlamentāra platforma debatēm par 
ES ārpolitiku, drošības politiku un aizsardzības politiku. Šo konferenci divas reizes gadā 
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organizē tās dalībvalsts parlaments, kura rotācijas kārtībā pilda prezidentvalsts pienākumus, 
cieši sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu, un to regulāri apmeklē aptuveni 100 deputāti no 
visas ES. Turklāt Eiropas Parlamenta Ārlietu komiteja (AFET) bieži aicina valstu parlamentus 
uz savām sanāksmēm Briselē, papildinot parlamentu dialogu šajā būtiskajā politikas jomā. 

Astotā un devītā starpparlamentārā konference par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā arī 
kopējo drošības un aizsardzības politiku (KĀDP/KDAP) 2016. gadā notika Hāgā (6.–8. aprīlī) 
un Bratislavā (2.–4. septembrī). Abās sanāksmēs Eiropas Parlamenta delegāciju sastāvā bija 
Ārlietu komitejas (AFET) un Drošības un aizsardzības apakškomitejas (SEDE) locekļi. Abas 
delegācijas vadīja AFET priekšsēdētājs Elmar Brok. 

KĀDP/KDAP konferencē, kas notika Hāgā, piedalījās Eiropas Parlamenta deputāti, ES 
dalībvalstu parlamentu deputāti un parlamentu deputāti no kandidātvalstīm, Islandes, Kosovas 
un Norvēģijas, kā arī citi politiskie pārstāvji un eksperti ārpolitikas un drošības politikas jomā. 
Konferencē uzstājās arī NATO ģenerālsekretāra vietnieks Alexander Vershbow un Eiropas 
Ārējās darbības dienesta ģenerālsekretāra vietniece politiskajos jautājumos (kopš 2016. gada 
jūnija — ģenerālsekretāre) Helga Schmid. Debates visās četrās plenārsesijās un trijos semināros 
koncentrējās uz ES ārpolitikas un drošības politikas stratēģisko pārskatīšanu, ES aizsardzības un 
ātrās reaģēšanas stiprināšanu, sinerģiju Eiropas Savienībā un ar tās ārējiem partneriem, 
migrācijas ārpolitikas aspektiem un ieroču eksporta kontroli.  

Konferences secinājumos Eiropas Parlaments un ES dalībvalstu parlamenti uzsvēra, ka laikā, 
kad iekšējā un ārējā drošība ir sasaistīta tik cieši kā vēl nekad, ir jāpastiprina sadarbība 
KĀDP/KDAP jomā. 

Septembrī notikušajā Bratislavas konferencē galvenie apspriestie jautājumi bija šādi: ES loma 
globālajos procesos, visaptveroša pieeja ilgtspējīgai attīstībai un migrācijai, kā arī pirmie soļi 
ceļā uz Eiropas aizsardzības savienību. Konferences sesijās un semināros tika pārrunāta arī 
kaimiņattiecību politika attiecībā uz Rietumbalkāniem un ES austrumu un dienvidu 
kaimiņvalstīm. Konferencē piedalījās tādas augsta līmeņa amatpersonas kā Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja vietniece un ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos 
Federica Mogherini un ANO ģenerālsekretāra asistents politiskajos jautājumos Miroslav Jenca. 

Delegācijas no Kipras, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Maltas, Portugāles un Spānijas parakstīja  
„Eiropas Savienības dienvidu robežas dalībvalstu Bratislavas deklarāciju”, kuras mērķis ir 
veicināt visu dalībvalstu solidaritāti un kolektīvos centienus izstrādāt kopīgu programmu. 

4.3. Starpparlamentārās komiteju sanāksmes un citas starpparlamentārās sanāksmes 

Papildus abām regulārajām starpparlamentārajām konferencēm Eiropas Parlamenta 
komitejas katru gadu organizē gandrīz 15 starpparlamentārās komiteju sanāksmes, uzaicinot 
valstu parlamentu attiecīgās komitejas iesaistīties debatēs par konkrētiem jautājumiem. Citu 
veidu starpparlamentārās sanāksmes tiek vairāk organizētas pēc vajadzības, un to bieži dara 
prezidentvalsts parlaments.  

Kopumā 14 starpparlamentārās komiteju sanāksmes un divas starpparlamentārās konferences 
2016. gadā apliecināja pastāvīgo pieprasījumu pēc tematiski orientētām un šaurākā lokā 
organizētām starpparlamentārajām debatēm ekspertu līmenī. Lielākā daļa sanāksmju norisinājās 
starpparlamentāro komiteju sanāksmju, viedokļu apmaiņas vai semināru veidā, kuri pēc vienas 
vai vairāku Eiropas Parlamenta komiteju iniciatīvas un ar Direktorāta attiecībām ar valstu 
parlamentiem atbalstu tika organizēti Briselē. 2016. gadā 13 dažādu parlamentāro komiteju 
organizētās sanāksmēs 510 valstu parlamentu deputāti tikās ar 493 Eiropas Parlamenta 
deputātiem. 
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Ir vairākas sanāksmes, kas regulāri tiek ietvertas parlamentu sadarbības pasākumu kalendārā, 
proti, labi iedibinātā Eiropas parlamentārā nedēļa (sk. 4.1. nodaļu), ikgadējā viedokļu apmaiņa 
par Eiropas pusgada ciklu, Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejas sanāksme, atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu 8. martā, un Ārlietu komitejas 
sanāksmes, kas divreiz gadā notiek starpparlamentārajā konferencē par KĀDP/KDAP. 

Īpašs notikums 2016. gadā bija 7. un 8. septembrī notikusī Iestāžu konference ar valstu 
parlamentiem par ES turpmāko finansēšanu. Lai nodrošinātu forumu proaktīvam dialogam ar 
valstu parlamentiem, šī konference pulcēja valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta deputātus, 
dalībvalstu valdību un Eiropas iestāžu pārstāvjus, kā arī dalībniekus no Mario Monti vadītās 
augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos. Tā deva iespēju piedalīties padziļinātā viedokļu 
apmaiņā par galvenajiem Eiropas publisko finanšu jautājumiem un jo īpaši par ES budžeta 
finansēšanas nākotni. Diskusijas rezultāti tika izmantoti Augsta līmeņa grupas galīgajā ziņojumā, 
kas bija jāiesniedz līdz 2016. gada beigām. 

Vēl viena politiski svarīga sanāksme bija Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas (EMPL) 2016. gada 12. oktobrī organizētā starpparlamentārā komiteju sanāksme par 
darba ņēmēju norīkošanas darbā noteikumu mērķtiecīgu pārskatīšanu. Komisijas priekšlikums 
(COM(2016)0128) par darba ņēmēju norīkošanu darbā kļuva par iemeslu tā dēvētās dzeltenās 
kartītes procedūras uzsākšanai (sk. 2.2. nodaļu) un tādējādi uzmanības centrā izvirzīja gaidāmās 
sarunas par šo priekšlikumu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. 

Turklāt parlamentu sadarbības pasākumu kalendārā 2016. gadā bija iekļauti divi Juridiskās 
komitejas semināri, divas viedokļu apmaiņas par iniciatīvām, ko ierosinājusi Īpašā komiteja 
nolēmumu jautājumos (TAXE 2) un Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem 
autobūves nozarē (EMIS), kā arī piecas starpparlamentārās komiteju sanāksmes, ko attiecīgi 
rīkoja Kultūras un izglītības komiteja (CULT), Budžeta kontroles komiteja (BUDG), Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE), Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO) un 
(par CETA, kā pusdienu debates) Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA). Visi šie 
pasākumi notika komiteju regulārajām sanāksmēm paredzētajā laikā. 

Visu to starpparlamentāro sanāksmju saraksts, ko 2016. gadā organizēja Eiropas Parlamenta 
komitejas, kā arī sīkāka statistika ir pieejama II pielikumā. 

4.4. ES dalībvalstu parlamentu divpusējās vizītes Eiropas Parlamentā 

Jauns instruments un parlamentu dialoga formāts ir atsevišķu valstu parlamentu divpusējās 
vizītes Eiropas Parlamentā, kas bieži vien tiek apvienotas ar vizītēm citās ES iestādēs. Šis 
formāts nodrošina ļoti konkrētu, īpaši pielāgotu, elastīgu un izmaksu un laika ziņā efektīvu 
iespēju diskutēt par jautājumiem, kas dara bažas kādas vienas konkrētas valsts parlamentam.  

Katru gadu Eiropas Parlamentā notiek līdz pat simts oficiālu vizīšu, ko ES dalībvalstu parlamenti 
veic tā telpās Briselē vai Strasbūrā. Šīs vizītes sniedz iespēju risināt mērķtiecīgāku divpusējo 
dialogu par ES jautājumiem, kas interesē attiecīgo valsts parlamentu vai parlamenta palātu.  

Šo vizīšu dalībnieki un temati ir ļoti dažādi: tā var būt kāda valsts parlamenta priekšsēdētāja 
vizīte vai komiteju darba vizītes, aptverot visdažādākās politikas jomas, vai arī mācību brauciens, 
kurā dodas valstu parlamentu amatpersonas, kas pārstāv daudzas un dažādas parlamentārā darba 
jomas. 

2016. gadā Eiropas Parlaments uzņēma ES dalībvalstu parlamentus 76 oficiālās vizītēs. Pēc 
2016. gada 23. jūnijā notikušā Apvienotās Karalistes referenduma par dalību Eiropas Savienībā 
lielākā daļa divpusējo vizīšu 2016. gada otrajā pusgadā koncentrējās uz Brexit jautājumu un 
Eiropas Savienības nākotni. 
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Papildus divpusējām vizītēm var tikt rīkotas Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 
videokonferences, kas deputātiem ļauj pastāvīgi sazināties par konkrētiem jautājumiem vai 
organizēt diskusijas par aktuālajiem jautājumiem, neveicot ilgstošus sagatavošanas pasākumus. 

Detalizēts saraksts, kurā ir iekļautas visas valstu parlamentu vizītes Eiropas Parlamentā, tostarp 
videokonferences, kas 2016. gadā tika organizētas ar Direktorāta attiecībām ar valstu 
parlamentiem atbalstu, ir pieejams III pielikumā. 

5. Agrīnas brīdināšanas mehānisms un neformāls politiskais dialogs — Lisabonas 
līgumam pievienotais 1. un 2. protokols  

LESD pievienotajā 2. protokolā ir izklāstīts tiesību aktu priekšlikumu izskatīšanas mehānisms 
jeb tā dēvētais agrīnas brīdināšanas mehānisms, kas paredz dalībvalstu parlamentu iesaisti. 
Saskaņā ar šo mehānismu valstu parlamenti var izskatīt ES leģislatīvo aktu projektus un, ja 
tie konstatē subsidiaritātes principa pārkāpumu, astoņu nedēļu laikā pēc nosūtīšanas var 
sniegt izdevējiestādei pamatotu atzinumu. Protokolā ir paredzēta izskatīšanas un pat obligātās 
izskatīšanas procedūra (attiecīgi dēvēta par dzeltenās un oranžās kartītes procedūru), kas 
jāveic, ja pamatoto atzinumu skaits pārsniedz noteiktās robežvērtības. Turklāt saskaņā ar 
LESD 1. protokolu valstu parlamenti var sniegt komentārus arī par citiem dokumentiem, 
tādiem kā zaļās grāmatas, baltās grāmatas un Komisijas paziņojumi. Komentāru par šiem 
dokumentiem ir diezgan daudz, un šo procesu dēvē par neformālu politisko dialogu. 

Agrīnas brīdināšanas mehānisms 

Kā norādīts iepriekš, agrīnas brīdināšanas mehānisms attiecas tikai uz pamatotajiem atzinumiem. 

Juridiskā komiteja (JURI), kas Eiropas Parlamentā atbild par subsidiaritātes principa ievērošanas 
pārraudzību8, ir nolēmusi9, ka valsts parlamenta iesniegumu uzskata par: 

1. pamatotu atzinumu, ja tas iesniegts Parlamentam astoņu nedēļu laikā, kā noteikts 
Lisabonas līguma 2. protokola 6. pantā10, un tajā pausts uzskats, ka leģislatīvā akta 
projekts neatbilst subsidiaritātes principam; 

2. skaidrojumu, ja tas neatbilst šiem abiem kritērijiem (par skaidrojumiem sauc arī 
iesniegumus, kuri nosūtīti saistībā ar neformālo politisko dialogu). 

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Komisija saskaņā ar 2. protokola noteikumiem 
izskatīšanai valstu parlamentos ir nosūtījusi vairāk nekā 600 leģislatīvo aktu projektu. Valstu 
parlamenti atbildot ir nosūtījuši aptuveni 2500 iesniegumu. No šiem iesniegumiem tikai aptuveni 
400 (16 %) bija pamatoti atzinumi ar norādi uz subsidiaritātes principa iespējamu pārkāpumu, 
bet lielākā daļa (aptuveni 84 %) iesniegumu bija skaidrojumi attiecībā uz priekšlikumu būtību.  

                                                
8 EP Reglamenta V pielikuma XVI punkta 1. apakšpunkts: „Juridiskā komiteja [...] ir atbildīga par: [...] Savienības 
tiesību interpretēšanu, piemērošanu un pārraudzību un Savienības tiesību aktu atbilstību primārajiem tiesību aktiem, 
proti, juridiskā pamata izvēli, kā arī subsidiaritātes un proporcionalitātes principa ievērošanu.” 
9 Sk. Komiteju priekšsēdētāju konferences 2010. gada 15. decembra dokumentu „Common approach for the 
treatment at committee level of national Parliaments’ reasoned opinions and all other contributions of national 
Parliaments” [Vienota pieeja valstu parlamentu pamatoto atzinumu un visu pārējo valstu parlamentu sniegto 
skaidrojumu izskatīšanai komiteju līmenī]. 
10 2. protokols par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu, 6. pants: „Ikviens valsts 
parlaments vai ikviena kāda valsts parlamenta palāta astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dienas 
var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam kādā no Savienības oficiālajām valodām 
sastādītu pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tā uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam. Ikviens valsts parlamenta vai ikviena valsts parlamenta palāta vajadzības gadījumā apspriežas ar 
reģionālajiem parlamentiem, kuriem ir likumdošanas pilnvaras.” 
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Tas pierāda, ka valstu parlamenti nav izmantojuši šo mehānismu, lai ES līmenī apturētu 
likumdošanas procesu. Līdz šim tikai daži valstu parlamenti ir nosūtījuši daudz pamatotu 
atzinumu. Robežvērtība, kas vajadzīga, lai piemērotu dzeltenās kartītes pārskatīšanas procedūru, 
līdz šim ir sasniegta tikai trīs reizes: 2012. gadā — attiecībā uz Monti II regulas priekšlikumu 
par tiesībām streikot, ko Komisija pēc tam atsauca (lai arī atsaukšanas pamatojums nebija saistīts 
ar subsidiaritāti), 2013. gadā — attiecībā uz Eiropas Prokuratūru, bet šajā gadījumā Komisija 
savu priekšlikumu neatsauca, un 2016. gadā (maijā) — attiecībā uz priekšlikumu pārskatīt 
direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Pēdējā gadījumā Komisija nolēma priekšlikumu 
neatsaukt, jo uzskatīja, ka subsidiaritātes princips nav pārkāpts. 

Jautājums par Darba ņēmēju norīkošanas direktīvu, kas arī bija svarīgs politisks notikums 
2016. gadā, ir aplūkots 2. daļas 2.2. nodaļā.  

Lai gan jaunu leģislatīvo aktu projektu skaits 2014. un 2015. gadā būtiski samazinājās (attiecīgi 
42 un 38), tāpat kā paralēli samazinājās valstu parlamentu iesniegumu skaits (attiecīgi 151 un 
90), 2016. gadā šī tendence atkal mainījās: bija 116 jauni leģislatīvo aktu projekti, un Eiropas 
Parlaments saņēma 410 iesniegumus (334 skaidrojumus un 76 pamatotus atzinumus). 

No iepriekš minētā ir skaidrs, ka valstu parlamenti vēlas sniegt komentārus par leģislatīvo aktu 
būtību, bet īsti nekavē lēmumu pieņemšanas procesu. Gluži pretēji — tie dod iespēju un sniedz 
atbalstu Eiropas Parlamentam, formulējot savu viedokli un nostāju dažādās jomās. 

Skaidrojumus un pamatotos atzinumus (ļoti bieži kopā ar visu iesniegumu kopsavilkumu par 
attiecīgo jautājumu) nosūta referentiem, kuri tos var izmantot gan kā faktu avotu, jo saturs 
dažkārt ir ļoti tehnisks, gan arī kā politiskās informācijas avotu, jo iesniegumā ir atklāta valstu 
parlamentu nostāja attiecīgajā jautājumā. 

Šis aspekts Eiropas Parlamentam jau bija skaidrs, kad savā 2014. gada 16. aprīļa rezolūcijā par 
Eiropas Parlamenta attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem (Casini ziņojums)11 tas atzinīgi 
vērtēja „to, ka praksē šis mehānisms tiek izmantots arī kā konsultāciju un sadarbības dialoga 
sistēma starp dažādām Eiropas daudzlīmeņu sistēmas iestādēm”. 

Detalizēta statistika par pamatotajiem atzinumiem un skaidrojumiem, kas 2016. gadā saņemti 
saskaņā ar agrīnās brīdināšanas mehānismu, ir pieejama IV pielikumā. 

Neformāls politiskais dialogs 

Valstu parlamenti 2016. gadā turpināja aktīvi izmantot neformālo politisko dialogu, nosūtot 
243 skaidrojumus par likumdošanas jautājumiem jomās, kuras ir Eiropas Savienības ekskluzīvā 
kompetencē (un tādēļ uz tām neattiecas agrīnās brīdināšanas mehānisms), un dažādiem 
neleģislatīviem dokumentiem, piemēram, par Eiropas līmenī notiekošajām debatēm vai, kā 
minēts iepriekš, Komisijas apspriežu dokumentiem. Kopš 2009. gada Eiropas Parlaments no 
valstu parlamentiem ir saņēmis aptuveni 1700 šādu skaidrojumu, un tie ir publicēti Eiropas 
Parlamenta iekštīkla datubāzē.  

Vēl svarīgāk, vismaz saistībā ar COSAC, — ir kļuvis skaidrs, ka valstu parlamenti atzinīgi 
novērtē Komisijas aktīvo līdzdalību debatēs, iesaistot parlamentus.  

                                                
11 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0430. 
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6. Informācijas apmaiņas un tīklu veidošanas līdzekļi 
6.1. Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs (EPPDC) 

Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrā (EPPDC), ko kopīgi pārvalda 
Eiropas Parlaments un Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, ir pārstāvētas 
66 parlamentu palātas (tostarp 41 Eiropas Savienībā) no 54 valstīm un Eiropas iestādes. 
Tīklā attiecīgos parlamentus pārstāv gandrīz 120 korespondenti un korespondentu vietnieki, 
kas piedalās galvenajās EPPDC darbībās — intensīvā informācijas un paraugprakses 
apmaiņā. 

Arī 2016. gadā EPPDC iespaidīgi apliecināja sevi kā neaizvietojamu instrumentu, palīdzot 
parlamentiem kalpot saviem deputātiem un administrācijām. Tā galvenās darbības ir semināru 
rīkošana par aktuāliem tematiem un pieprasījumu salīdzināšanai iesniegšana par likumdošanas 
un parlamentārajiem jautājumiem.  

Seminārus rīko EPPDC pārstāvēto valstu parlamenti, un parasti tie notiek piecas līdz sešas reizes 
gadā. 2016. gadā uzņēmējas valsts parlaments kopā ar atbildīgo EPPDC koordinatoru un EPPDC 
sekretariātu noorganizēja piecus seminārus. Tos apmeklēja pavisam 315 dalībnieki no EPPDC 
parlamentiem. EPPDC semināros var piedalīties tikai EPPDC parlamentu darbinieki, un tie 
palīdz veidot kompetentu ekspertu un dienestu tīklus. Francijas Nacionālā asambleja kopā ar 
EPPDC sekretariātu kopīgi noorganizēja korespondentu ikgadējo konferenci Parīzē. 

Eiropas Parlaments joprojām ir galvenais finansējuma devējs EPPDC — tas finansē darbinieku 
atalgojumu, daļēji atlīdzina dažu parlamentu pārstāvju ceļa izdevumus, kā arī sedz EPPDC 
tīmekļa vietnes uzturēšanas izmaksas. Savukārt Eiropas Parlaments lielā mērā paļaujas uz tīklu, 
kad dienestiem ir vajadzīga informācija un paraugprakses piemēri.  

EPPDC pārstāvētie parlamenti 2016. gadā tīklā iesniedza 274 pieprasījumus salīdzināšanai 
(2015. gadā — 287). Tas ir trešais augstākais rezultāts kopš tīkla darbības uzsākšanas 2000. gadā. 
Tas pierāda, ka EPPDC pārstāvēto parlamentu iesaistīšanās ir nepārprotami balstīta uz 
pieprasījumu, atspoguļojot dalībvalstu parlamentu deputātu un parlamentāro administrāciju 
vajadzību mācīties no pieredzes un risinājumiem citās valstīs. Vidējais rādītājs atbildēm uz 
pieprasījumiem ir aptuveni 63 %, un vairāk nekā 80 % atbilžu tiek sniegtas termiņā vai drīz pēc 
tā. Šie skaitļi, kas gadu gaitā ir saglabājušies stabili, uzsver tīkla drošumu un palīdz tikt galā gan 
ar darba slodzi, gan arī klientu vēlmēm. 

2016. gadā apstiprinājās iepriekšējo gadu novērojumi par to, ka aptuveni 42 % pieprasījumu 
attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar parlamentu darbību (administrācijas, struktūru, procedūru 
un deputātu jautājumiem), bet pārējie 58 % attiecas uz politikas un likumdošanas sfēru. 
Parlamentu administrācija, no vienas puses, un sociālā politika (ietverot migrāciju un veselības 
aprūpi), no otras puses, attiecīgi saglabā savas vadošās pozīcijas. Augstu vietu ieņem arī 
juridiskie un finansiālie jautājumi, kā arī sabiedriskā drošība. Kopumā ir izveidojies stabils un 
plašs tematu loks, kas atspoguļo parlamentu un to deputātu politisko un administratīvo darba 
kārtību. Tas uzsver EPPDC tīkla nozīmi ne tikai politikas un likumdošanas pētījumos, bet arī 
administratīvos projektos un paraugprakses apmaiņā. 

Eiropas Parlamenta Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem kā koordinators sniedz 
atbalstu attiecīgajiem Eiropas Parlamenta dienestiem ne tikai EPPDC tīkla darbības 
izskaidrošanā, bet arī konkrētu pieprasījumu izstrādē. Šis darbs ir ļoti svarīgs, jo tas palīdz 
saglabāt reālistiskas cerības un efektīvus rezultātus, paturot prātā, ka EPPDC ir brīvprātīgs tīkls, 
kurā korespondenti darbojas papildus savām ikdienas prioritātēm. Darba slodze gadu gaitā ir 
kļuvusi arī par EPPDC problēmu, tāpēc jāuzsver, ka pieprasījumi būtu jāiesniedz tikai tādā 
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gadījumā, ja nav alternatīvu informācijas avotu. EPPDC sekretariāta svarīgs uzdevums ir 
pārbaudīt, vai pieprasījumi no visiem pārstāvētajiem parlamentiem atbilst norādījumiem. 

Eiropas Parlamenta dienesti 2016. gadā EPPDC tīklā iesniedza 10 pieprasījumus, kas ir nedaudz 
mazāk nekā 2015. gadā, kad tika iesniegti 13 pieprasījumi. Divi pieprasījumi tika izsūtīti, lai 
sagatavotos ikgadējai korespondentu konferencei. 

Tajā pašā gadā Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem koordinēja 34 Eiropas Parlamenta 
atbildes uz citu parlamentu pieprasījumiem, galvenokārt administratīvos un procesuālos 
jautājumos. Tas ir ievērojami vairāk nekā 2015. gadā, kad bija jāsagatavo 21 atbilde. Jāuzsver, 
ka šīs atbildes ir būtiskas arī kā labas gribas izpausme, jo tās netieši motivē citus tīkla dalībniekus 
palīdzēt sniegt atbildes Eiropas Parlamentam.  

2016. gadā tika uzsākta EPPDC tīmekļa vietnes liela mēroga modernizācija. Pēdējos desmit 
gados vietnē ir veiktas vairākas izmaiņas, ieviešot jaunus moduļus un procedūras, kas uzlabo tās 
funkcijas, bet visas struktūras un saskarnes vispārēja pārskatīšana veikta nav. Tajā pašā laikā 
rīki, standarti un lietotāju paradumi ir ievērojami mainījušies visā pasaulē. Mobilās ierīces ir 
mainījušas cilvēku savstarpējo saziņu un sadarbību tīmeklī, personālajam datoram zaudējot 
dominējošo lomu šajā jomā. Modernai tīmekļa vietnei un tās funkcijām ir jādarbojas 
nevainojami, ātri un nezaudējot to lietojamību viedtālruņos, planšetdatoros un galddatoros; šo 
pieeju sauc par „adaptīvo dizainu”. Lai sasniegtu šo mērķi, ir noteiktas vairākas prasības un 
ieviests sīki izstrādāts darba plāns. Ikdienas informācijas apmaiņai pieprasījumu un atbilžu 
veidā, EPPDC pasākumiem ar tiešsaistes reģistrāciju, vērienīgajām parlamentu faktu lapām un 
jaudīgajai meklētājprogrammai ir vajadzīga jauna platforma, kas ir pieejama no ikvienas vietas 
visās ierīcēs. Jaunās tīmekļa vietnes prezentācija notiks 2017. gada konferencē, atzīmējot 
EPPDC 40. gadadienu. 

Teicamā kvalitātē turpinājās sadarbība ar Jauninājumu un tehnoloģiskā atbalsta 
ģenerāldirektorātu. Tika īstenoti jauni drošības pasākumi, lai tīmekļa vietni un attiecīgos 
partnervalstu parlamentus pasargātu no ārējiem apdraudējumiem. 

Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā (Spotlight on Parliaments in Europe) 

Izdevumā „Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā” tiek apkopota informācija par izvēlētiem 
aktuāliem jautājumiem, ko EPPDC tīklā ierosinājuši parlamenti. Jautājumi tiek izvēlēti, ja tie 
šķiet būtiski Eiropas Parlamentam vai atbilst tā politiskās darba kārtības tematiem. Spotlight 
sniedz interesantu salīdzinošo ieskatu valstu parlamentu situācijā un palīdz uzlabot savstarpējo 
saprašanos. 

Direktorāts 2016. gadā sagatavoja piecus jaunus Spotlight izdevumus par visdažādākajiem 
jautājumiem. 

EPPDC sanāksmju un Eiropas Parlamenta sagatavoto pieprasījumu salīdzināšanai detalizēts 
uzskaitījums, kā arī pārskats par Spotlight 2016. gada izdevumiem ir sniegts V pielikumā. 

6.2. Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas tīkls (IPEX) 

Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas tīkla (IPEX) mērķis ir atbalstīt parlamentu 
sadarbību, nodrošinot platformu, kurā Eiropas Savienības dalībvalstu parlamenti var 
elektroniski apmainīties ar informāciju, kas saistīta ar ES. IPEX tika uzsākts kā ES dalībvalstu 
parlamentu iniciatīva un izstrādāts ar Eiropas Parlamenta tehnisko atbalstu. Pašlaik savā 
ikdienas darbā IPEX izmanto 41 palāta 28 valstu parlamentos un Eiropas Parlaments. IPEX 
tiek pastāvīgi uzlabots, lai tas atbilstu lietotāju mainīgajām vajadzībām. 
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2016. gadā IPEX nostiprināja savu pozīciju kā būtisks parlamentu sadarbības instruments. 

Pamatojoties uz iepriekšējo prezidentvalstu paveikto, Luksemburgas prezidentūra veiksmīgi 
pabeidza darbu saistībā ar Korespondentu rokasgrāmatu un IPEX brošūru, kurā sniegts ļoti īss 
pārskats par to, ko nozīmē IPEX un kādi ir tā mērķi, struktūra un datubāze.  

ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāji 2016. gada sanāksmē aicināja Luksemburgas 
prezidentūru turpināt diskusijas par digitālo stratēģiju, kas ietekmēs IPEX valdes lēmumus par 
IPEX turpmāko attīstību. 

Digitālajā stratēģijā, ko izstrādājusi IPEX darba grupa, ir izklāstītas stratēģiskās pieejas, kas 
jāizmanto, lai sasniegtu mērķus saistībā ar IPEX mērķauditoriju un IPEX nodrošināto 
informāciju un pakalpojumiem. Tajā ir arī noteikts, kā valstu korespondentus aktīvāk iesaistīt 
informācijas apmaiņā un attiecīgajos IPEX popularizēšanas pasākumos.  

Pēc tam, kad ES dalībvalstu parlamentu ģenerālsekretāri 2017. gadā būs pieņēmuši IPEX digitālo 
stratēģiju, to papildinās 3 gadu darba programma, kas nodrošinās nepārtrauktību tādu projektu 
pārvaldībā, kuru darbības laiks pārsniedz vienas prezidentūras termiņu. IPEX darba programmas 
prioritārie mērķi ir IPEX popularizēšana, IPEX tīkla paplašināšana un IPEX datubāzes 
uzlabošana. 

2016. gadā īpaša uzmanība tika pievērsta tīkla veidošanai un IPEX lietotājiem. Šajā sakarā 
Eiropas Parlamentā turpinājās informētības veicināšanas sanāksmes, kuru mērķauditorija bija 
lietotāji no politiskajām grupām un Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta.  

Pieaug interese analizēt iespējamo mijiedarbību ar citām starpparlamentu informācijas apmaiņas 
platformām. 2016. gadā Briselē notikušās IPEX valdes sanāksmes darba kārtībā pēc Eiropas 
Parlamenta ierosinājuma tika iekļauta prezentācija par Īstenošanas pētījumu vienoto repozitoriju. 

IPEX tiek uzskatīts par vienu no veiksmīgākajiem un konkrētākajiem projektiem, kas īstenots 
sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem un ar Eiropas Parlamenta atbalstu. 
Rotējošās prezidentūras mehānisms, digitālā stratēģija un darba programma ļaus visu ES 
dalībvalstu parlamentiem spēcīgāk izjust atbildību par IPEX darbu.  

IPEX patlaban publicētas vairāk nekā 80 000 lappuses (precīzāk — 81 475), ko iesūta valstu 
parlamenti un Eiropas iestādes un kas ietver ar uzraudzību saistītu informāciju 
11 500 dokumentos, kurus sagatavojušas ES iestādes un kas saistīti ar aptuveni 9350 lietām. 
IPEX tīmekļa vietnē 2016. gadā tika reģistrēti pavisam 1064 leģislatīvi un neleģislatīvi 
dokumenti. 

IPEX tīmekļa vietni 2016. gadā bija apmeklējuši 253 264 unikāli apmeklētāji. Skatīto lappušu 
skaits sasniedza gandrīz 7 miljonus12. 

6.3. Citi instrumenti un tīkli 

Valstu parlamentu pārstāvji Briselē 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem sagaida un uzņem ES dalībvalstu parlamentu (vai 
palātu) ieceltos administratīvos pārstāvjus Eiropas Parlamentā. Lai stiprinātu parlamentu 
sadarbību Eiropas Savienībā, Eiropas Parlaments kopš 1991. gada (2016. gadā tika atzīmēta šīs 
vienošanās 25. gadadiena) šiem pārstāvjiem bez maksas nodrošina birojus un citu pieprasīto 
aprīkojumu savās telpās Briselē un Strasbūrā.  

                                                
12 Ziņojums par IPEX darbu 2016. gadā; www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers 
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Laika gaitā visi ES dalībvalstu parlamenti ir sūtījuši kādu valsts amatpersonu uz Briseli, lai 
veicinātu attiecības ar ES. Pavisam aptuveni 50 cilvēki no 41 palātas aizņem 37 birojus. Pārstāvji 
strādā tajā pašā Eiropas Parlamenta ēkā, kurā atrodas Direktorāts attiecībām ar valstu 
parlamentiem. Tas rada daudzas sinerģijas un ļauj viegli apmainīties ar informāciju. 

Šie pārstāvji ir valstu amatpersonas, kuru loma ir administratīva un neitrāla: viņu uzdevums 
nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu (kā divvirzienu plūsmu starp Eiropas Parlamentu 
un valstu parlamentiem) ir svarīgs faktors ES lietās, jo šīs apmaiņas galīgais mērķis ir ļoti 
konkrēts, proti, parlamentu līmenī rast kopīgus risinājumus daudzajām problēmām, ar kurām 
saskaras Eiropas Savienība. 

Atjaunināts pārstāvju saraksts ir pieejams šeit: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts. 

Prezidentvalsts parlamenta atbalsta programmas 

Parlamentu sadarbība un informācijas apmaiņa tiek pastiprināta, gatavojoties katras ES 
prezidentvalsts parlamentārās dimensijas pasākumiem. Ja tās valsts parlaments, kura rotācijas 
kārtībā pilda prezidentvalsts pienākumus ES Padomē, pirmo reizi rakstveidā lūdz Eiropas 
Parlamenta palīdzību, lai sagatavotos prezidentvalsts parlamentārās dimensijas pasākumiem, 
Eiropas Parlaments var segt programmas izmaksas kopā arī attiecīgās valsts parlamentu, 
ievērojot pareizas finanšu pārvaldības ierobežojumus. Šajā programmā Eiropas Parlaments 
cenšas sniegt individualizētu atbalstu, pamatojoties uz prezidentvalsts vajadzībām un 
prioritātēm. 

Pēc izmaiņām ES Padomes prezidentūras kalendārā mēs konstatējam vēl nebijušu situāciju — 
tajā cita pēc citas seko dalībvalstis, kas ES vadībā atrodas pirmo reizi: Slovākija, Malta, Igaunija 
un Bulgārija. Šo valstu parlamenti ir apliecinājuši savu interesi par ES prezidentvalsts atbalsta 
programmu.  

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 2015. un 2016. gadā deva piekrišanu Slovākijas 
parlamenta atbalsta programmai un veiksmīgi organizēja vairākas šā parlamenta deputātu 
vizītes, kā arī tam piesaistīto ekspertu mācību braucienus uz Eiropas Parlamenta komitejām un 
dienestiem.  

Līdzīga programma ir paredzēta Igaunijas un Bulgārijas prezidentūrām, savukārt 2016. gada 
decembrī tika organizēta vizīte uz Maltu, lai sagatavotos šīs valsts prezidentūrai. Šajā saistībā 
tika rīkots seminārs par subsidiaritāti un sadarbību ar Eiropas Parlamentu.  

Programmas dalībnieki apstiprināja, ka plaša un savlaicīga informācijas apmaiņa ir īpaši 
noderīga, lai sagatavotu grafiku un labāk plānotu parlamentārās dimensijas pasākumus. Augstu 
tika novērtēta sadarbības tīklu veidošana ar visiem attiecīgajiem partneriem (Eiropas Parlamenta 
deputātiem, Eiropas Parlamenta ierēdņiem, parlamentu pārstāvjiem, IPEX pārstāvi, COSAC 
sekretariātu, starpparlamentārās konferences projektu grupām) un dalīšanās nesen gūtajā 
pieredzē. Dažādu prezidentvalstu darba saskaņotību nodrošināja arī zināšanu nodošana un 
pastāvīga komunikācija, un par ļoti vērtīgiem tika uzskatīti arī īstermiņa norīkojumi uz 
specializētiem dienestiem.  

Connect — Eiropas Parlamenta datubāze, kurā apkopoti valstu parlamentu dokumenti 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem pārvalda Eiropas Parlamenta iekštīkla datubāzi 
Connect. Šajā datubāzē ir iekļauti visi ar ES saistītie dokumenti, ko valstu parlamenti ir oficiāli 
iesnieguši Eiropas Parlamentam kopš 2010. gada.  
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Patlaban Eiropas Parlamenta deputāti, viņu palīgi, politiskās grupas, komiteju sekretariātu 
darbinieki un citi Eiropas Parlamenta darbinieki, kā arī Briselē strādājošie valstu parlamentu 
pārstāvji var piekļūt datubāzei Eiropas Parlamenta iekštīklā šeit: www.connect.ep.parl.union.eu.  

Paredzams, ka 2017. gadā datubāzei Connect varēs piekļūt Parlamenta publiski pieejamajā 
tīmekļa vietnē www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

Eiropas Parlamenta attiecību stiprināšana ar ES dalībvalstu parlamentiem globālā 
kontekstā 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 2016. gadā strādāja pie projekta13, lai pastiprinātu 
turpmākos pasākumus un uzlabotu sadarbību ar ES dalībvalstu parlamentiem daudzpusējās 
asamblejās un pasaules forumos.  

Pirmie praktiskie soļi ceļā uz valstu parlamentu ciešāku iesaistīšanu Eiropas Parlamenta darbā 
tika veikti saistībā ar „Ukrainas nedēļu”, kas notika 2016. gada februārī un martā. Šo svarīgo 
pasākumu organizēja Eiropas Parlaments, un tā mērķis bija stiprināt Ukrainas Augstākās Radas 
spēju veidošanu. Valstu parlamenti tikai aicināti piedalīties ar mērķi plānot savas darbības, lai 
nodrošinātu papildināmību.  

Vēl viens būtisks šā projekta aspekts bija Eiropas Parlamenta augsta līmeņa dalība Eiropas 
parlamentu priekšsēdētāju pārgadējā konferencē, kas notika 2016. gada 15. un 16. septembrī 
Strasbūrā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas aizbildnībā. Pasākumā piedalījās vairāk 
nekā 50 referentu. Eiropas Parlamentu šajā konferencē pārstāvēja priekšsēdētāja vietniece Ulrike 
Lunacek, kurai administratīvu atbalstu un padomus sniedza Direktorāts attiecībām ar valstu 
parlamentiem. Eiropas Parlamenta regulāra dalība šajos pasākumos, kas tiek organizēti Eiropas 
Padomes aizgādībā un kuru laikā Eiropas Savienība un tās iestādes tiek pastāvīgi pieminētas un 
bieži kritizētas, būtu saprātīga rīcība.  

Saistībā ar šo projektu būtiska nozīme ir arī Parlamentu savienībai (PS). Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājs divreiz gadā tiek aicināts uz PS asamblejām. PS asambleju laikā notiek arī 
Ģenerālsekretāru asociācijas sanāksme. Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem turpinās 
uzraudzīt PS, lai nodrošinātu sekmīgu līdzdalību. 

  

                                                
13 Prezidentūras ĢD 4. projekts „Attiecību stiprināšana ar ES dalībvalstu parlamentiem globālā kontekstā”. 
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PIELIKUMI 
 

I PIELIKUMS. COSAC sanāksmes — temati un galvenie referenti 2016. gadā 
 

COSAC pasākums Temati Eiropas Parlamenta galvenie 
referenti/diskusiju dalībnieki 

 
Priekšsēdētāju sanāksme 
Hāga, 2016. gada 7.–8. februāris 

• Parlamentārās uzraudzības 
organizēšana un sadarbība, 
pamatojoties uz gadījuma 
izpēti par Eiropolu 

• Eiropas prioritātes 
2016. gadam un pēc tam 

 
 
 
 
 
 
 

LV COSAC plenārsēde 
Hāga, 2016. gada 12.–14. jūnijs 

Pārdomas par Nīderlandes 
prezidentūru ES Padomē 
 

• I sesija: parlamentārā 
uzraudzība, paraugprakses 
apmaiņa 

• II sesija: parlamentu loma 
tiesiskuma aizsardzībā 
Eiropas Savienībā 

• III sesija: paraugprakses un 
pieredzes apmaiņa 
parlamentārajā diplomātijā 

• IV sesija: Eiropas Revīzijas 
palāta 

• V sesija: migrācija 
• Diskusija par pašreizējo 

situāciju ES un Turcijas 
nolīguma īstenošanā 

Sophie in ‘t Veld, referente, 
normatīvais patstāvīgais ziņojums 
par ES mehānisma demokrātijai, 
tiesiskumam un pamattiesībām 
izveidi 

 
Elmar Brok, Ārlietu komitejas 
(AFET) priekšsēdētājs 
 

Priekšsēdētāju sanāksme 
Bratislava, 2016. gada 10.–
11. jūlijs 

• Slovākijas prezidentūras 
prioritātes 

• ES un kohēzijas politikas 
sociālā dimensija — sociālais 
AAA reitings 

 
 
 
 
 
 

LVI COSAC plenārsēde 
Bratislava, 2016. gada 13.–
15. novembris 

• Pašreizējais stāvoklis saistībā 
ar Slovākijas prezidentūru 

• Valstu parlamentu lomas 
stiprināšana ES 

• Transatlantiskā tirdzniecības 
un ieguldījumu partnerība 
(TTIP) 

• 2016. gads: Enerģētikas 
savienības rezultātu gads 

• ES ārējo robežu aizsardzība 
neatbilstīgas migrācijas 
kontekstā 

 

Danuta Maria Hübner, 
Konstitucionālo jautājumu 
komitejas (AFCO) priekšsēdētāja 
 
 
 
 
 
 
 

Sīkāku informāciju par COSAC sanāksmju darba kārtību, ko publicējušas prezidentvalstis, lūdzam meklēt COSAC 
tīmekļa vietnē: www.cosac.eu  
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II PIELIKUMS. Starpparlamentārās sanāksmes, ko organizējušas Eiropas Parlamenta 
komitejas Briselē14 2016. gadā 

 

 Dalībnieki 
Valstu parlamenti15 EP 

EP komiteja Pasākums Deputāti Parlamenti Palātas Deputāti 
ECON/BUDG/ 
EMPL 

16.–17. februāris 
Eiropas parlamentārā nedēļa 
Starpparlamentārā konference par 
stabilitāti, ekonomikas koordināciju un 
pārvaldību Eiropas Savienībā  
(IPC SECG) 

134 33 44 45 

JURI 17. februāris 
Seminārs 
Seminārs par jauniem noteikumiem 
attiecībā uz līgumiem digitālajā vidē 

4 4 4 4 

AFET 23. februāris 
Starpparlamentārā komiteju sanāksme 
„Ceļā uz NATO samitu Varšavā” un 
„Konflikti MENA reģionā” 

37 19 22 91 

FEMM 3. marts 
Starpparlamentārā komiteju sanāksme 
„Sievietes bēgles un patvēruma meklētājas 
ES” 

41 29 33 15 

TAXE 2 18. aprīlis 
Viedokļu apmaiņa ar ES dalībvalstu 
parlamentiem 
„Pasākumu kopums nodokļu apiešanas 
novēršanai un citas norises ES un 
starptautiskā līmenī: valstu parlamentu 
veiktā uzraudzība un demokrātiskā 
kontrole” 

25 17 19 34 

BUDG 7.–8. septembris 
Iestāžu konference ar valstu parlamentiem 
par ES turpmāko finansēšanu 

58 20 25 34 

ECON 28. septembris 
Viedokļu apmaiņa ar ES dalībvalstu 
parlamentiem 
„2016. gada Eiropas pusgada cikls” 

16 15 15 22 

CULT 11. oktobris 
Starpparlamentārā komiteju sanāksme 
„Kultūras un radošās nozares ES” 

29 17 19 11 

EMPL 12. oktobris 
Viedokļu apmaiņa ar ES dalībvalstu 
parlamentiem 
„Noteikumu par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā mērķtiecīga pārskatīšana” 

32 18 22 68 

JURI 17. oktobris 
Seminārs 
„Robotika un mākslīgais intelekts — ētikas 
jautājumi un regulatīvā pieeja” 

4 4 4 4 

AFET 8. novembris 
Starpparlamentārā komiteju sanāksme 
„Pašreizējais stāvoklis kopējās ārpolitikas 
un drošības politikas jomā” 

25 14 15 86 

CONT 8. novembris 16 12 12 9 

                                                
14 Ja vien nav norādīts citādi, visas sanāksmes ir starpparlamentārās komiteju sanāksmes. 
15 ES dalībvalstis, kandidātvalstis, potenciālās kandidātvalstis, Šveice un Norvēģija. 
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Starpparlamentārā komiteju sanāksme 
„Ceļā uz labāku līdzekļu izlietojumu 
dalītās pārvaldības jomā: uz sadarbību 
vairāk balstīts parlamentārās uzraudzības 
modelis” 

LIBE 28. novembris 
Starpparlamentārā komiteju sanāksme 
„Eiropols un tā parlamentārā uzraudzība 
saskaņā ar ES iekšējo drošības politiku” 

45 24 31 22 

AFCO 29. novembris 
Starpparlamentārā komiteju sanāksme 
„Eiropas Parlamenta izmeklēšanas 
tiesības”, „ES vēlēšanu tiesību 
pārskatīšana”, „Eiropas Savienības 
turpmākā institucionālā attīstība” 

30 15 19 18 

INTA 29. novembris 
Pusdienu debates ar valstu parlamentiem 
par CETA 

10 7 9 14 

EMIS 5. decembris 
Viedokļu apmaiņa ar valstu parlamentiem 
Viedokļu apmaiņa ar Vācijas, Francijas, 
Beļģijas un Apvienotās Karalistes 
parlamentu pārstāvjiem par 
parlamentārajām izmeklēšanām saistībā ar 
emisiju mērījumiem autobūves nozarē 

4 4 4 16 

KOPĀ  510 — — 493 
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III PIELIKUMS. Valstu parlamentu16 vizītes Eiropas Parlamentā (ieskaitot 
videokonferences) 
 

Datums  Valsts/palāta Komiteja/cita struktūra 

11.1.2016. FR, Assemblée nationale 
Deputāti un ierēdņi; Confédération européenne des 
syndicats un Eiropas politikas pētījumu centra 
pārstāvji 

13.1.2016. UK, Lordu palāta ES lietu komiteja 

25.1.2016. UK, Pārstāvju palāta Starptautiskās attīstības komiteja 

26.1.2016. UK, Lordu palāta ES finanšu lietu apakškomiteja 

28.1.2016. NO, Norvēģijas parlaments Darba un sociālo lietu pastāvīgā komiteja 
26.1.2016. Ziemeļu Padome Baltijas asamblejas un Ziemeļu Padomes delegācija 
16.2.2016. SE, Riksdag Izpētes dienests un bibliotēka  
16.2.2016. ES, Cortes Generales Spānijas parlamenta un reģionālo parlamentu ierēdņi 
17.–18.2.2016. NO, Norvēģijas parlaments Deputātu un ierēdņu darba vizīte 
18.–19.2.2016. UK, Pārstāvju palāta Mācību brauciens 
24.2.2016. DK, Folketinget  Eiropas lietu komiteja  
29.2.–1.3.2016. UK, Lordu palāta Vides un enerģētikas apakškomitejas ierēdņi 
1.–2.3.2016. UK, Pārstāvju palāta Eiropas kontroles komiteja 
14.3.2016. UK, Pārstāvju palāta Ziemeļīrijas lietu komiteja 
15.3.2016. UK, Pārstāvju palāta Velsas lietu komiteja 
15.–16.3.2016. RO, Senāts Transporta un enerģētikas komiteja 
16.3.2016. IT, Camera dei Deputati Apvienotā antimafijas komiteja 
16.3.2016. NO, Norvēģijas parlaments Ārlietu un aizsardzības pastāvīgā komiteja 
16.3.2016. Sanāksme ar uzaicinātiem ES dalībvalstu parlamentiem drošības jomā 

21.–22.3.2016. BG, Narodno sabranie 

Dienvidaustrumeiropas sadarbības procesa 
parlamentārās asamblejas delegācija, ko vada 
Bulgārijas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja 
Tsetska Tsacheva 

4.–5.4.2016. DK, Folketinget  Ierēdņi 
5.4.2016. DE, Bundestāgs Eiropas lietu komiteja 
5.4.2016. FR, Assemblée nationale Deputāti 
6.4.2016. FI, Eduskunta Revīzijas komiteja 
7.4.2016. FR, Sénat Francijas Senāta birojs 
18.–19.4.2016. FI, Eduskunta Lielā komiteja 
18.4.2016. AT, Nationalrat Ierēdņi 

20.–22.4.2016. SK, Národná rada 
Ierēdņi, kas atbildīgi par Slovākijas kā ES Padomes 
prezidentvalsts parlamentārās dimensijas 
sagatavošanu 

26.–27.4.2016. UK, Lordu palāta ES iekšlietu apakškomiteja 
28.–29.4.2016. DK, Folketinget  Ierēdņi 

3.5.2016. IT, Senato della Repubblica ES lietu un transporta komiteju kopīgā sanāksme 
(videokonference) 

3.5.2016. FR, Assemblée nationale Deputāti 
23.5.2016. NL, Tweede Kamer Infrastruktūras un vides komiteja 
26.–27.5.2016. UK, Pārstāvju palāta Mācību brauciens 
26.5.2016. FR, Assemblée nationale Deputāti un ierēdņi 

3.6.2016. NO, Norvēģijas parlaments Ārlietu ministrijas praktikanti 

                                                
16 ES dalībvalstu parlamenti, Norvēģijas parlaments un Ziemeļu Padome. 
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6.–7.6.2016. FR, Sénat un Assemblée nationale Apvienotā ES lietu komiteja  

13.–15.6.2016. SK, Národná rada 
Ierēdņi, kas atbildīgi par Slovākijas kā ES Padomes 
prezidentvalsts parlamentārās dimensijas 
sagatavošanu 

14.6.2016. IT, Camera dei Deputati 
Saimnieciskās darbības, tirdzniecības un tūrisma 
komiteja 
(videokonference) 

15.6.2016. NO, Norvēģijas parlaments Norvēģijas uzņēmumu konfederācija 
16.6.2016. EE, Riigikogu Ierēdņi 
22.6.2016. FR, Assemblée nationale Deputāti 
24.6.2016. NL, Tweede Kamer Ierēdņi 
29.6.2016. DE, Bundestāgs Priekšsēdētāja vietnieks Johannes Singhammer 
29.6.2016. DE, Bundestāgs Tūrisma komiteja 
13.–14.7.2016. UK, Pārstāvju palāta Vides, pārtikas un lauku lietu komiteja 
14.7.2016. IT, Camera dei Deputati Finanšu komiteja (videokonference) 

6.9.2016. DE, Bundestāgs Parlamentārā konsultatīvā padome ilgtspējīgas 
attīstības jautājumos 

6.–7.9.2016. FR, Assemblée nationale Deputāti 

7.9.2016. NO, Norvēģijas parlaments Ierēdņi, kas piedalās Norvēģijas misijā Eiropas 
Savienībā 

9.9.2016. NL, Tweede Kamer Erasmus veselības aprūpes pārvaldības centra 
delegācija 

16.9.2016. UK, Lordu palāta ES apakškomiteja 
26.9.2016. FR, Sénat Deputāti 
27.9.2016. IT, Camera dei Deputati Atkritumu komiteja 
27.–28.9.2016. FI, Eduskunta Parlamenta Izpētes dienesta ierēdņi 
28.9.2016. FR, Assemblée nationale Deputāti 
12.10.2016. DK, Folketinget  Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs 
17.–18.10.2016. AT, Nationalrat Ierēdņi 
19.–21.10.2016. PL, Sejm Kancelejas ierēdņi 

24.10.2016. NO, Norvēģijas parlaments Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 
delegācija 

27.10.2016. NO, Norvēģijas parlaments Finanšu ministrijas ierēdņi 

8.11.2016. FI, Eduskunta Lielā komiteja 

9.11.2016. PL, Sejm ES lietu komiteja 

9.–10.11.2016. UK, Lordu palāta Ierēdņi  
10.11.2016. FR, Assemblée nationale Deputāti un ierēdņi 

15.11.2016. IT, Camera dei Deputati Kultūras komiteja 

21.–22.11.2016. FR, Sénat Jean Bizet, Jean-Pierre Raffarin un senatori (grupa 
„Brexit et refondation de l'Union Européenne”) 

25.11.2016. NO, Norvēģijas parlaments Ārlietu ministrijas praktikanti un Tieslietu ministrijas 
darbinieki 

28.11.2016. NL, Tweede Kamer Eiropas lietu komiteja 
29.11.2016. AT, Nationalrat Otrā priekšsēdētāja Karlheinz Kopf vizīte 
29.11.2016. IE, Houses of the Oireachtas Apvienotā ES lietu komiteja  
30.11.2016. DK, Folketinget  ES lietu komiteja 

30.11.2016. UK, Lordu palāta un Pārstāvju 
palāta 

AK deputātu Eiropas Parlamentā, parlamenta 
deputātu un pēru trīspusējā sanāksme  

30.11.2016. HR, Hrvatski sabor ES lietu komitejas priekšsēdētājs Domagoj Ivan 
Milošević 

14.12.2016. NO, Norvēģijas parlaments EEZ/EBTA delegācija 

14.12.2016. FR, Assemblée nationale Starpparlamentārā darba sanāksme: lauksaimniecība, 
bioloģiskā daudzveidība un starptautiskā tirdzniecība 
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IV PIELIKUMS. Agrīnās brīdināšanas mehānisma dati 
Pamatotie atzinumi un skaidrojumi, kas Eiropas Parlamentam iesniegti 2016. gadā17 

 
2016. gadā no dalībvalstu parlamentiem saņemtie iesniegumi 

  Pamatoti atzinumi Skaidrojumi 
Dalībvalsts Parlaments/palāta 2016. gads 2016. gads 

Austrija Nationalrat 0 0 
Austrija Bundesrat 5 5 
Beļģija  Chambre des 

Représentants 
0 0 

Beļģija Sénat 0 0 
Bulgārija Narodno Sabranie 4 0 
Horvātija Hrvatski Sabor 1 0 
Kipra Vouli ton Antiprosópon 0 4 
Čehijas Republika Poslanecká sněmovna 4 10 
Čehijas Republika Sénat 3 35 
Dānija Folketinget 3 2 
Igaunija Riigikogu 1 0 
Somija Eduskunta 0 0 
Francija Assemblée Nationale 0 3 
Francija Sénat 8 3 
Vācija Bundestāgs 0 3 
Vācija Bundesrat 0 25 
Grieķija Vouli ton Ellinon 0 0 
Ungārija Országgyűlés 2 0 
Īrija Houses of Oireachtas 3 3 
Itālija Camera dei deputati 0 16 
Itālija Senato 3 65 
Lietuva Seimas 1 0 
Luksemburga Chambre des Députés 2 5 
Latvija Saeima 1 0 
Malta Kamra tar-Rappreżentanti 5 1 
Nīderlande Tweede Kamer 3 2 
Nīderlande Eerste Kamer 3 4 
Polija Sejm 2 0 
Polija Senat 3 10 
Portugāle Assembleia da República 1 63 
Rumānija Camera Deputaților 2 21 
Rumānija Senatul 1 39 
Spānija Cortes 0 15 
Zviedrija Riksdagen 12 0 
Slovēnija Državni Zbor 0 0 
Slovēnija Državni Svet 0 0 
Slovākija Národná rada 2 0 
Apvienotā Karaliste Pārstāvju palāta 1 0 
Apvienotā Karaliste Lordu palāta 0 0 
KOPĀ  76 334 

 

  

                                                
17 Šajā tabulā ir iekļauti tikai tie dalībvalstu parlamentu dokumenti, kas tika nosūtīti saistībā ar leģislatīvo aktu 
projektiem, uz kuriem attiecas Lisabonas līguma 2. protokols. Tabulā nav iekļauti dokumenti, kuri nosūtīti saistībā 
ar neleģislatīviem apspriežu dokumentiem, zaļajām grāmatām vai baltajām grāmatām (tā dēvēto neformālo politisko 
dialogu). 
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V PIELIKUMS. Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs (EPPDC) 

A. Jautājumi, par kuriem 2016. gadā Eiropas Parlamenta politiskās struktūras un 
administratīvie dienesti apspriedās ar EPPDC tīklu, iesniedzot pieprasījumus 
salīdzināšanai 

• Pilnvaru deleģēšana parlamentārajām komitejām 
• Valstu parlamentu ieguldījums posmā pirms ES tiesību aktu pieņemšanas  
• Deputātu parlamentārās darbības parlamentu oficiālajās tīmekļa vietnēs  
• Eiropas Parlamenta vēlēšanu procedūru izmaiņu apstiprināšana — konstitucionālās 

prasības  
• Jauno deputātu apmācība un ievadkursi, ieskaitot informatīvās rokasgrāmatas 
• Valstu parlamentu atbalsts darbiniekiem, kuri regulāri pavada laiku ceļā uz darbu  
• Parlamenta ēku pieejamība personām ar invaliditāti  
• Hibrīda transportlīdzekļi vai elektroautomobiļi parlamentu transporta dienestos  
• Noteikumi par pasākumu organizēšanu parlamentos  
• Atbildes Eiropas Parlamenta izmeklēšanas komitejām dalībvalstīs  

B. EPPDC semināri un statūtos paredzētās sanāksmes 2016. gadā 

Semināri 

Seminārs „Parlamenti un jaunā ekonomikas un budžeta 
pārvaldība” (interešu joma — ekonomikas un budžeta 
jautājumi) 

Baku 19.–20. maijs 

Seminārs „Parlamentu digitālā reorganizācija” (Parli@ments 
on the Net XIV) (interešu joma — IKT parlamentos)  Berlīne, Bundesrat 9.–10. jūnijs 

Seminārs „Zināšanu un dokumentācijas dienesti 
parlamentiem šodien un rīt” (interešu joma — bibliotēkas, 
pētniecības pakalpojumi un arhīvi) 

Oslo 8.–9. septembris  

Seminārs „IKT parlamentos” (interešu joma — IKT 
parlamentos) Hāga, Eerste Kamer 10.–11. novembris 

Seminārs „Uzraudzība pirms un pēc likumdošanas procesa” 
(interešu joma — parlamentārā prakse un procedūra)  Dublina 24.–25. novembris 

Statūtos paredzētās sanāksmes 

Izpildkomitejas sanāksme Krakova 17.–18. marts 

Eiropas parlamentu priekšsēdētāju konference  
(kā arī ģenerālsekretāru tikšanās jautājumos par EPPDC) Strasbūra 15.–16. septembris 

Izpildkomitejas sanāksme Atēnas 22.–23. septembris  

Ikgadējā korespondentu konference Parīze 17.–18. novembris 
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C. Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā 

• Sociālie pabalsti un tiesības pilsoņiem un nepilsoņiem (Spotlight 9. izdevums, 2016. gada 
februāris) 

• Civilā kodolenerģētikas politika pēc Fukušimas (Spotlight 10. izdevums, 2016. gada 
marts) 

• Jauniešu mobilitāte Eiropas Savienībā (Spotlight 11. izdevums, 2016. gada jūnijs) 
• In vitro apaugļošanas (IVF) pieejamība nacionālajos veselības dienestos (Spotlight 

12. izdevums, 2016. gada septembris) 
• ES izcelsmes tiesību aktu kvalitāte (Spotlight 13. izdevums, 2016. gada decembris) 
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sloVākija 
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Suomi/ Finland 
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Eduskunta

Sverige 
ZVieDrija

Riksdagen 
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Avots: Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem sadarbībā ar ES dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem Briselē
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