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PROCEDŪRA PATSTĀVĪGO ZIŅOJUMU SAGATAVOŠANAS 

ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAI 
 

PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCES 

 

2002. GADA 12. DECEMBRA LĒMUMS1 

 

 

 

PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCE, 

 

 

ņemot vērā Reglamenta 27., 29., 132., 133., 37., 46., 49., 51., 52., 54. pantu, 216. panta 2. punktu 

un 220. panta 2. punktu, 

 

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU 

 

 

1. pants 

Vispārīgi noteikumi 

 

Darbības joma 

 

1. Šis lēmums attiecas uz šādām patstāvīgo ziņojumu kategorijām: 

 

a) normatīvi patstāvīgie ziņojumi, ko sagatavo, pamatojoties uz Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 225. pantu un Reglamenta 46. pantu; 

 

b) stratēģiskie ziņojumi, ko sagatavo, pamatojoties uz Komisijas darba programmā 

ietvertajām nenormatīvajām stratēģiskajām un prioritārajām iniciatīvām; 
 

c) nenormatīvi patstāvīgie ziņojumi, kuru pamatā nav citas Eiropas Savienības iestādes 

vai struktūras dokuments vai kuri, neskarot 2. panta 3. punktu, sagatavoti, pamatojoties 

uz dokumentiem, kas nosūtīti Parlamentam informācijai; 
 

d) gada darbības pārskati un uzraudzības ziņojumi, kas uzskaitīti 1. pielikumā2;3 

 

                                                 
1  Šis lēmums grozīts ar Priekšsēdētāju konferences 2003. gada 26. jūnija lēmumu un konsolidēts 2004. gada 

3. maijā. Tas vēlreiz grozīts to lēmumu rezultātā, kuri pieņemti 2006. gada 15. jūnija un 2007. gada 

13. novembra plenārsēdēs, un ar Priekšsēdētāju konferences 2008. gada 14. februāra, 2011. gada 15. decembra, 

2014. gada 6. marta un 2016. gada 7. aprīļa lēmumiem, 2016. gada 1. jūlijā tajā izdarītas tehniskas izmaiņas un 

tas grozīts ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 3. aprīļa lēmumu. 
2 Parlamenta komitejām, kas ir paredzējušas sagatavot gada darbības pārskatus un uzraudzības ziņojumus atbilstīgi 

Reglamenta 132. panta 1. punktam vai citām tiesību normām (kas uzskaitītas 2. pielikumā), par to iepriekš 

jāinformē Komiteju priekšsēdētāju konference, īpaši norādot no Līgumiem un citām tiesību normām, tostarp 

Parlamenta Reglamenta, izrietošo attiecīgo juridisko pamatu. Komiteju priekšsēdētāju konference pēc tam par šo 

nodomu informē Priekšsēdētāju konferenci. Šādiem ziņojumiem atļauja tiek dota automātiski, un uz tiem 

neattiecas 1. panta 2. punktā minētā kvota. 
3
  Tās 2011. gada 7. aprīļa lēmumā Priekšsēdētāju konference paziņoja, ka patstāvīgie ziņojumi, kas sagatavoti, 

pamatojoties uz gada darbības pārskatiem un uzraudzības ziņojumiem, kas uzskaitīti šā lēmuma 1. un 

2. pielikumā, jāuzskata par stratēģiskiem ziņojumiem Reglamenta 52. panta 2. punkta otrās daļas nozīmē. 
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e) īstenošanas ziņojumi par transponēšanu valsts tiesību aktos, Līgumu un citu Savienības 

tiesību aktu, ieteikuma tiesību instrumentu un spēkā esošu vai provizoriski piemērojamu 

starptautisku nolīgumu īstenošanu un izpildi4. 

 

 

Kvota 

 

2. Pilnvaru laika pirmajā pusē katra Parlamenta komiteja var vienlaicīgi gatavot ne vairāk 

par sešiem patstāvīgajiem ziņojumiem. Tām komitejām, kurām ir apakškomitejas, minēto 

kvotu palielina par trīs ziņojumiem katrai apakškomitejai. Minētos papildu ziņojumus 

sagatavo apakškomiteja. 

 

Pilnvaru laika otrajā pusē katra Parlamenta komiteja var vienlaicīgi gatavot ne vairāk par 

trijiem patstāvīgajiem ziņojumiem. Tām komitejām, kurām ir apakškomitejas, minēto 

kvotu palielina par diviem ziņojumiem katrai apakškomitejai. Minētos papildu ziņojumus 

sagatavo apakškomiteja. 

 

Šajā skaitā neietver: 

 

 normatīvos patstāvīgos ziņojumus; 

 

 īstenošanas ziņojumus (katra komiteja var sagatavot šādu ziņojumu jebkurā 

laikā). 

 

Minimālais laika periods pirms pieņemšanas 

 

3. Parlamenta komiteja, kas iesniegusi pieprasījumu piešķirt atļauju, nedrīkst pieņemt 

attiecīgo ziņojumu trīs mēnešus pēc atļaujas saņemšanas vai, ja tiek sniegts iepriekšējs 

paziņojums, trīs mēnešus, skaitot no Komiteju priekšsēdētāju konferences tās sanāksmes 

datuma, kurā sniegts paziņojums par ziņojumu. 

 

 

2. pants 

Nosacījumi atļaujas saņemšanai 

 

1. Ierosinātais ziņojums nedrīkst būt par jautājumiem, kuru izklāstam galvenokārt 

nepieciešama analīze un pētniecība un kurus var izklāstīt citādā veidā, piemēram, 

pētījumos. 

 

2. Ierosinātais ziņojums nedrīkst būt par jautājumiem, par kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā 

jau ir pieņemts ziņojums plenārsēdē, izņemot atsevišķus gadījumus, kad to attaisno jaunu 

faktu parādīšanās. 

 

3. Uz ziņojumiem, ko sagatavo, pamatojoties uz dokumentu, kurš iesniegts Parlamentam 

informācijai, attiecas šādi nosacījumi: 

 

 pamatdokumentam jābūt Eiropas Savienības iestādes vai struktūras oficiālam 

dokumentam, un tam jābūt 

 

a) oficiāli iesniegtam Parlamentam apspriešanai vai informācijai, vai 

                                                 
4 Skatīt šā lēmuma 3. pielikumu. 
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b) publicētam Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī apspriešanai ar ieinteresētajām 

pusēm, vai 

c)  oficiāli iesniegtam Eiropadomē; 

 

 dokumentam jābūt oficiāli iesniegtam visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās; un 

 

 pieprasījums piešķirt atļauju jāiesniedz ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc minētā 

dokumenta nosūtīšanas Parlamentam vai pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī. 

 

 

3. pants 

Procedūra 

 

Automātiska atļaujas piešķiršana 

 

1. Pēc tam, kad Komiteju priekšsēdētāju konferencē ir paziņots par atļaujas pieprasīšanu, 

automātiski piešķir atļauju sagatavot: 

 

 īstenošanas ziņojumus; 

 

 gada darbības pārskatus un uzraudzības ziņojumus, kas uzskaitīti 1. pielikumā. 

 

Komiteju priekšsēdētāju konferences loma 

 

2. Pienācīgi pamatotus pieprasījumus piešķirt atļauju adresē Komiteju priekšsēdētāju 

konferencei, kas izvērtē, vai ir ievēroti 1. un 2. pantā minētie kritēriji, kā arī 1. pantā 

noteiktā kvota. Visos šādos pieprasījumos norāda ziņojuma veidu, precīzu nosaukumu un 

pamatdokumentu(-us) (ja tāds(-i) ir). 

 

3. Atļaujas sagatavot stratēģiskus ziņojumus piešķir Komiteju priekšsēdētāju konference pēc 

tam, kad ir novērsti visi kompetenču konflikti. Pēc īpaša politiskās grupas pieprasījuma 

Priekšsēdētāju konference četru Parlamenta darba nedēļu laikā var šādas atļaujas atsaukt. 

 

4. Komiteju priekšsēdētāju konference iesniedz Priekšsēdētāju konferencei pieprasījumus 

piešķirt atļauju sagatavot normatīvus patstāvīgos ziņojumus un nenormatīvus patstāvīgos 

ziņojumus, kas atzīti par atbilstošiem šiem kritērijiem un piešķirtajai kvotai. Komiteju 

priekšsēdētāju konference vienlaikus informē Priekšsēdētāju konferenci par jebkādiem 

gada darbības pārskatiem un uzraudzības ziņojumiem, kas uzskaitīti 1. un 2. pielikumā, 

īstenošanas ziņojumiem un stratēģiskajiem ziņojumiem, kuriem piešķirta atļauja. 

 

Priekšsēdētāju konferences atļauja un interešu konflikta novēršana 

 

5. Priekšsēdētāju konference pieņem lēmumu par pieprasījumiem piešķirt atļauju normatīvu 

patstāvīgo ziņojumu un nenormatīvu patstāvīgo ziņojumu sagatavošanai četru Parlamenta 

darba nedēļu laikā pēc tam, kad šos pieprasījumus tai ir nosūtījusi Komiteju priekšsēdētāju 

konference, ja vien Priekšsēdētāju konference izņēmuma kārtā nenolemj šo termiņu 

pagarināt. 

 

6. Ja tiek apstrīdēta pieprasījumu iesniegušās komitejas kompetence sagatavot ziņojumu, 

Priekšsēdētāju konference pieņem lēmumu sešu Parlamenta darba nedēļu laikā, pamatojoties 

uz ieteikumu, kuru tai sniegusi Komiteju priekšsēdētāju konference vai — ja tā nav 
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paredzējusi sniegt ieteikumu — tās priekšsēdētājs. Ja minētajā termiņā Priekšsēdētāju 

konference nav pieņēmusi lēmumu, uzskata, ka ieteikums ir apstiprināts. 

 

 

4. pants 

Reglamenta 54. panta piemērošana — komiteju iesaistīšanas procedūra 

 

1. Pieprasījumi piemērot Reglamenta 54. pantu jāiesniedz ne vēlāk kā tajā pirmdienā, kas ir 

pirms Komiteju priekšsēdētāju konferences sanāksmes, kurā paredzēts izskatīt pieprasījumus 

piešķirt atļauju sagatavot patstāvīgos ziņojumus. 

 

2. Komiteju priekšsēdētāju konference ikmēneša sanāksmes laikā izskata pieprasījumus 

piešķirt atļauju sagatavot patstāvīgos ziņojumus un pieprasījumus piemērot 54. pantu. 

 

3. Ja attiecīgās komitejas nepanāk vienošanos par pieprasījumu piemērot 54. pantu, 

Priekšsēdētāju konference pieņem lēmumu sešu Parlamenta darba nedēļu laikā, pamatojoties 

uz ieteikumu, kuru tai sniegusi Komiteju priekšsēdētāju konference vai — ja tā nav 

paredzējusi sniegt ieteikumu — tās priekšsēdētājs. Ja minētajā termiņā Priekšsēdētāju 

konference nav pieņēmusi lēmumu, uzskata, ka ieteikums ir apstiprināts. 

 

 

5. pants 

Nobeiguma noteikumi 

 

1. Ja tuvojas sasaukuma beigas, pieprasījumi atļaut sagatavot patstāvīgus ziņojumus jāiesniedz 

ne vēlāk kā jūlijā gadu pirms vēlēšanām. Pēc šī termiņa neapstiprina nevienu pieprasījumu, 

izņemot pienācīgi pamatotus ārkārtas pieprasījumus. 

 

2. Komiteju priekšsēdētāju konference reizi divarpus gados iesniedz Priekšsēdētāju 

konferencei ziņojumu par patstāvīgo ziņojumu sagatavošanu. 

 

3. Šis lēmums stājas spēkā 2002. gada 12. decembrī. Tas atceļ un aizstāj šādus lēmumus: 

 

– Priekšsēdētāju konferences 1999. gada 9. decembra lēmumu par kārtību, kādā piešķir 

atļauju sagatavot patstāvīgus ziņojumus Reglamenta 52. panta nozīmē, un 

Priekšsēdētāju konferences 2001. gada 15. februāra un 17. maija lēmumus, kas 

atjaunina minētā lēmuma pielikumu; 

 

– Priekšsēdētāju konferences 2000. gada 15. jūnija lēmumu par kārtību, kādā piešķir 

atļauju sagatavot ziņojumus saistībā ar dokumentiem, kurus Parlamentam informācijai 

iesniegušas citas Eiropas Savienības iestādes vai struktūras. 
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1. pielikums 

 

 

Gada darbības pārskati un uzraudzības ziņojumi, uz kuriem attiecas automātiska atļauja 

un kvota, ar ko nosaka to ziņojumu skaitu, kurus var sagatavot vienlaicīgi (saskaņā ar šī 

lēmuma 1. panta 2. punktu un 3.  pantu) 

 

 

 

 

KOMITEJA NOSAUKUMS 

Ārlietu komiteja  Padomes [kārtas numurs] ikgadējais ziņojums saskaņā 

ar Eiropas Savienības Rīcības kodeksa attiecībā uz 

ieroču eksportu 8. operatīvo noteikumu  

Attīstības komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par ĀKK un ES 

Apvienotās parlamentārās asamblejas darbību 

Budžeta komiteja / Ekonomikas un monetārā 

komiteja — reizi divos gados kopā ar citu attiecīgo 

komiteju saskaņā ar Reglamenta 54. pantu 

[gadskaitlis]. gada ziņojums par Eiropas Investīciju 

bankas finansiālo darbību 

Budžeta kontroles komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par  Eiropas Investīciju 

bankas finansiālās darbības kontroli 

Ekonomikas un monetārā komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par Eiropas Centrālo 

banku 

Ekonomikas un monetārā komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par konkurences politiku 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par vienotā tirgus 

pārvaldību Eiropas pusgadā 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par patērētāju aizsardzību 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par pakalpojumiem un 

precēm vienotajā tirgū 

Reģionālās attīstības komiteja [kārtas numurs] ziņojums par ekonomisko un sociālo 

kohēziju 

Juridiskā komiteja [kārtas numurs] ziņojums par Eiropas Savienības 

tiesību aktu piemērošanas uzraudzību 

([gadskaitlis]. gads) 

Juridiskā komiteja Eiropas Savienības tiesību aktu normatīvā atbilstība, 

subsidiaritāte un proporcionalitāte — [kārtas numurs] 

ziņojums par labāku likumdošanas procesu 

([gadskaitlis]. gads) 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja  [gadskaitlis]. gada ziņojums par pamattiesību stāvokli 

Eiropas Savienībā 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par sieviešu un vīriešu 

līdztiesību Eiropas Savienībā 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par integrētu pieeju 

dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas 

Parlamentā 
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2. pielikums 

 

 

Gada darbības pārskati un uzraudzības ziņojumi, uz kuriem attiecas automātiska atļauja 

un kuros ir dota īpaša atsauce uz Reglamentu (uz tiem neattiecas kvota, ar ko nosaka to 

ziņojumu skaitu, kurus var sagatavot vienlaicīgi) 

 

 

 

 

KOMITEJA NOSAUKUMS 

Ārlietu komiteja [gadskaitlis]. gada progresa ziņojums par 

kandidātvalstīm 

Ārlietu komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par kopējās 

ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

Ārlietu komiteja (Drošības un aizsardzības 

apakškomiteja) 

[gadskaitlis]. gada ziņojums par kopējās 

drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

Ārlietu komiteja (Cilvēktiesību apakškomiteja) [gadskaitlis]. gada ziņojums par cilvēktiesībām 

un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politiku šajā jomā 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par kopējās 

tirdzniecības politikas īstenošanu 

Budžeta kontroles komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par Eiropas 

Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa 

pret krāpšanu 

Ekonomikas un monetārā komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par banku 

savienību 

Ekonomikas un monetārā komiteja Nodokļu pārskats ([gadskaitlis]. gads) 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

komiteja 

[gadskaitlis]. gada ziņojums par enerģētikas 

savienības stāvokli 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par publisku 

piekļuvi Parlamenta dokumentiem 

Konstitucionālo jautājumu komiteja [gadskaitlis]. gada ziņojums par Eiropas 

politiskajām partijām 

Lūgumrakstu komiteja Lūgumrakstu komitejas apspriedes 

[gadskaitlis]. gadā 

Lūgumrakstu komiteja 

 

[gadskaitlis]. gada ziņojums par Eiropas 

Ombuda darbību 
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3. pielikums 

 

 

Īstenošanas ziņojumi 

 

 

1. Īstenošanas ziņojumus sagatavo ar mērķi informēt Parlamentu par kāda Savienības tiesību 

akta vai kāda cita 1. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētā instrumenta īstenošanu, lai 

plenārsēdē varētu izdarīt secinājumus un pieņemt ieteikumus par konkrētām veicamām 

darbībām. Šos ziņojumus veido divas daļas: 

 
– paskaidrojums, kurā referents(-e) izklāsta faktus un savus secinājumus par īstenošanas 

procesu, 
 
– rezolūcijas priekšlikums, kurā ir norādīti svarīgākie secinājumi un konkrēti ieteikumi 

par veicamajām darbībām. 
 

Saskaņā ar Reglamenta 56. panta 1. punktu par paskaidrojuma sagatavošanu ir atbildīgs 

referents(-e), un tādēļ par to nebalso. Ja par paskaidrojuma saturu vai darbības jomu nav 

vienprātības vai būtisks vairākums to neatbalsta, priekšsēdētājs var apspriesties ar 

komiteju. 

 
2. Plānojot īstenošanas ziņojuma sagatavošanu, komiteja pienācīgi ņem vērā pieejamos 

ticamos faktus par attiecīgo tiesību aktu īstenošanu. 

 

3. Komiteja plāno īstenošanas ziņojumu piešķiršanu tā, lai netiktu ietekmēta citu normatīvu 

un nenormatīvu ziņojumu piešķiršana. 

 

4. Par īstenošanas ziņojumu balso komitejā ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tam, kad par to ir 

paziņots Komiteju priekšsēdētāju konferencei. Pēc referenta(-es) pamatota pieprasījuma 

koordinatori šo termiņu var pagarināt. 

 

5. Referentam(-ei) palīdz administratīvā projekta grupa, kuru koordinē komitejas 

administrators. Referents(-e) iesaista ēnu referentus visos ziņojuma sagatavošanas 

posmos. 

 

6. Referentu rīcībā ir visi nepieciešamie līdzekļi to specializēto zināšanu ziņā, kuras 

pieejamas gan Parlamentā, gan ārpus tā, un viņi jo īpaši: 

 
– ir tiesīgi pieprasīt, lai komitejā tiktu organizēta vismaz viena uzklausīšana, un ieteikt 

koordinatoriem pamatgrupu, kuras locekļi pieņems galīgo lēmumu; 
 
– saņem analītisko atbalstu (jo īpaši Eiropas īstenošanas novērtējumus) no Parlamenta 

attiecīgajiem politikas departamentiem un Parlamentārās izpētes pakalpojumu 

ģenerāldirektorāta Ex-post ietekmes novērtēšanas nodaļas; 

 
– ir tiesīgi pieprasīt, lai saskaņā ar 25. panta 9. punktu tiktu veikti visi nepieciešamie 

faktu vākšanas braucieni; 

 
– saņem atļauju vai ir pilnvaroti komitejas vārdā sazināties ar dalībvalstu parlamentiem, 

Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, 
kā arī ar visām citām attiecīgām iestādēm, lai saņemtu faktu materiālu; 
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– saņem no priekšsēdētāja akreditācijas vēstuli, kas piešķir pilnvaras pieprasīt 

Komisijai atklāt visu attiecīgo informāciju par Savienības tiesību aktu vai citu 

1. panta 1. punkta e) apakšpunktā minēto instrumentu īstenošanu. 

 
Visus šos elementus referents(-e) definē un noformulē projektā un iesniedz apstiprināšanai 

koordinatoriem vai komitejai. 
 
7.  Referents(-e) regulāri informē komiteju par progresu saistībā ar faktu vākšanas 

pasākumiem. 

F1_Lēmums par procedūru patstāvīgo ziņojumu sagatavošanas atļaujas piešķiršanai


