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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 par 
valstu parlamentiem 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 

Kā priekšsēdētāja vietnieki, kas atbild par attiecībām ar valstu parlamentiem, ar gandarījumu 
iesniedzam Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem 2017. gada darbības ziņojumu.  

Šajā gada ziņojumā ir izklāstītas jaunākās darbības un notikumu attīstība parlamentu sadarbības 
jomā ar ES valstu parlamentiem un sniegta sīki izklāstīta informācija par šīm darbībām un 
pagājušajā gadā īstenotajām iniciatīvām.  

Daudzējādā ziņā 2017. gada bija pārmaiņu gads, ne tikai parlamentu attiecību jomā.  

Esam gandarīti, ka Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sadarbība turpina padziļināties. Ir 
panākts ievērojams progress, veidojot stabilas partnerattiecības, kuru pamatā ir uzticēšanās un 
savstarpēja sadarbība. 

Tāds ir redzējums, kas virza mūsu rīcību. Tieši tas iedvesmo izmantot jaunas oficiālas un 
neoficiālas sadarbības iespējas un īstenot papildu centienus, lai pastiprinātu šo dialogu.  

Debates par migrāciju un robežkontroli, Brexit, izaugsmi un konkurētspēju turpinājās 
2017. gadā. Turklāt parlamentu sanāksmju darba kārtības prioritāte bija drošība, ārpolitika un 
aizsardzības politika, ekonomiskā un monetārā savienība, Eiropas sociālo tiesību pīlārs, 
digitālais vienotais tirgus, nodarbinātība un investīcijas.  

Eiropas iedzīvotāji apliecināja, ka ir atjaunota viņu uzticēšanās ES pēc zemajiem rādītājiem 
2016. gadā.  

Parlamentu līmenī ir vienprātība par to, ka ir jāturpina centieni, lai kopīgi risinātu mūsdienu 
problēmas, un jānostiprina debates par spēcīgāku un saliedētāku Savienību. Šīs kopīgo interešu 
jomas ir būtiskas mūsu parlamentu sadarbības orientēšanai. 

Iestāžu debates bija koncentrētas uz Eiropas Komisijas gada darba programmu un ES lēmumu 
pieņemšanas procesa pārredzamību. Tāpat tika panākts progress apspriedē par kopīgu 
parlamentāro uzraudzību attiecībā uz Eiropolu, kas skaidri pierāda, ka pieaug parlamentārās 
uzraudzības nozīme ES izpildvaras spēju jomā. 

Valstu parlamentiem, kas ir ES demokrātijas pamats, ir būtiska nozīme notiekošajās debatēs par 
Eiropas nākotni, lai sadarbotos ar valdībām nolūkā veidot un ietekmēt šīs debates. Neraugoties 
uz viedokļu atšķirībām, ir svarīgi nepieļaut sadrumstalotību. Ir pašsaprotami, ka valstu 
parlamentiem ir efektīvi jāuzrauga savu valdību rīcība ES jautājumos, un šāda uzraudzība ir 
būtiska, lai nodrošinātu saikni starp darbu Padomes līmenī un valstu parlamentu līmenī. 

Ir svarīgi gūt iedzīvotāju atbalstu reformām, un tas ir kopīgais uzdevums. Parlamentiem ir 
privileģēta iespēja ļaut iedzīvotājiem iesaistīties ES pārstāvētajos aspektos un izprast vērtību, ko 
ES nodrošina mūsu ikdienā. Pašreiz vairāk nekā jebkad iepriekš būtu jānostiprina 
parlamentārisms. Valstu parlamentiem un Eiropas Parlamentam ir svarīgi noteikt pamatvērtību 
kopumu un tās ievērot.  

Raugoties uz turpmākajiem notikumiem, tas būs jaunu uzdevumu gads.  

Eiropas iedzīvotāji 2019. gada maijā piedalīsies nākamajās Eiropas vēlēšanās. Parlamenti visā 
ES ir kopīgi ieinteresēti mudināt iedzīvotājus aktīvi līdzdarboties dalībvalstu un ES 



 8 

demokrātiskajā dzīvē. Būtu jāsadarbojas, lai veicinātu iedzīvotājus izmantot viņu tiesības, proti, 
balsot par saviem pārstāvjiem vietējās, reģionālās, valsts un Eiropas vēlēšanās. 

Visu deputātu un administrācijas vārdā pateicamies par jūsu ieinteresētību Eiropas Parlamentā. 
Aicinām veltīt laiku šā ziņojuma izlasīšanai, lai uzzinātu par svarīgo darbu, ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un 41 valsts parlamenta un palātas mērķtiecīgie deputāti un amatpersonas 
28 dalībvalstīs, turpinot īstenot parlamentu sadarbību. 

Tiek paredzēts vēl viens lieliskas sadarbības un auglīgu apspriežu gads ar mērķi kopīgi risināt 
turpmākos uzdevumus.  

Mairead McGuiness  Bogusław Liberadzki  

Priekšsēdētāja vietniece Priekšsēdētāja vietnieks 
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1. Ziņojuma konteksts 

Direktorātam 2017. gads bija vēl viens izaugsmes un sadarbības gads. Šo gadu raksturo vairākas 
darbības, jauni kolēģi un partneri, dalība augsta līmeņa parlamentu pasākumos, spēcīgākas 
saiknes ar citiem Eiropas Parlamenta (EP) dienestiem un nozīmīgi pavērsieni.  

Saskaņā ar Prezidentūras ĢD devīze "Impact through cooperation" (Ietekmes panākšana 
sadarbojoties) direktorāts ir turpinājis Eiropas Parlamenta deputātiem un sekretariātam sniegt 
pakalpojumus un konsultācijas, kas tiem bijuši vajadzīgi, lai turpinātu pilnveidot iestāžu 
sadarbību un likumdošanas dialogu ar valstu parlamentiem.  

Ņemot vērā šīs rīcības jomas tendenci paplašināties, tika rentabli izmantoti resursi, lai sekmīgi 
virzītos uz labākām parlamentu darbībām. Tika organizētas starpparlamentārās konferences, 
sanāksmes un debates, kā arī tika īstenots rekordliels skaits divpusēju apmeklējumu. Aktīvākas 
darbības parlamentu sadarbības administratīvajos tīklos apliecina, ka ir papildus iespēja 
paplašināt viedokļu apmaiņu. Tāpat 2017. gadā uzmanība tika koncentrēta uz atbalsta sniegšanu 
Maltas un Igaunijas prezidentūru parlamentārajām dimensijām.  

Šo darbu īstenoja EP priekšsēdētāja, divu par attiecībām ar valstu parlamentiem atbildīgo 
priekšsēdētāja vietnieku un Konstitucionālo jautājumu komitejas (AFCO) priekšēdētāja (kas ir 
viens no EP delegācijas Eiropas lietu komiteju konferencē (COSAC) līdzpriekšsēdētājiem) 
politiskajā vadībā un uzraudzībā. Šīs darbības atbalstīja arī lieliskās attiecības ar EP politiskajām 
struktūrām (Priekšsēdētāju konferenci un Komiteju priekšsēdētāju konferenci), EP komitejām 
un politiskajām grupām. Administratīvajā līmenī direktorāta darbības palīdzēja virzīt EP 
ģenerālsekretārs un ģenerālsekretāra vietnieks, kā arī to biroju pilnvērtīgs un dinamisks atbalsts. 
Pastiprinājās sadarbība ar EP ģenerāldirektorātiem (proti, IPOL ĢD, EXPO ĢD, EPRS ĢD, 
ITEC ĢD)1 un dienestiem, un pašreiz šāda sadarbība ir mūsu darba neatņemama daļa. Kā parasti, 
varējām paļauties uz svarīgajiem solījumiem, ko devuši mūsu partneri valstu parlamentos un ES 
iestādēs, valstu parlamentu pārstāvju tīklā, COSAC sekretariātā, Eiropas Parlamentārās 
pētniecības un dokumentācijas centra (EPPDC) izpildkomitejā un Starpparlamentu ES 
informācijas sistēmas (IPEX) padomē.  

Parlamentu izvēlēto debašu tematu konsekvence palielinājās 2017. gadā. Parlamentu sadarbības 
forumu programmā dominēja konkrētas kopīgu interešu jomas. Izpratne par nepieciešamību 
nepieļaut sadrumstalotas pieejas nodrošināja plašākas, strukturētākas debates un samazināja 
pārklāšanos. 

Šā ziņojuma pirmajās nodaļās ir sniegts pārskats par Eiropas darba programmas galvenajiem 
tematiem, kas tika nekavējoties apspriesti dažādās parlamentu debatēs un padziļinātās apspriedēs 
2017. gada gaitā. Šīs debates norisinājās politiskajā kontekstā, ko raksturoja sabiedrības 
pozitīvāks viedoklis par ES. Apspriedes bija vērstas uz: 

• valstu parlamentu nozīmi notiekošajās apspriedēs par ES un tās politikas virzienu 
nākotni un par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES;  

• valstu parlamentu nozīmi apspriedēs par saziņas uzlabošanu ar iedzīvotājiem ES 
jautājumos; 

• ES kā globālas dalībnieces nākotni pašreizējo globālo pārmaiņu kontekstā; 
• kopīgu parlamentāro uzraudzību attiecībā uz Eiropolu; praktisko pasākumu progresu; 
• migrācijas ārējo dimensiju; 

                                                
1 Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, Ārpolitikas ģenerāldirektorāts, Parlamentārās izpētes pakalpojumu 
ģenerāldirektorāts un Jauninājumu un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorāts. 
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• parlamentu sadarbību iestāžu jautājumos, piemēram, saistībā ar uzraudzību attiecībā uz 
Eiropas Komisijas gada darba programmu, Padomes dokumentu pārredzamību un 
subsidiaritātes agrīnās brīdināšanas mehānisma uzlabošanu.  

Turpmākajās nodaļās no direktorāta perspektīvas ir izklāstītas parlamentu sadarbības struktūru 
darbības (3. nodaļa), parlamentu dialoga veidi (4. nodaļa), likumdošanas dialogs (5. nodaļa) un, 
visbeidzot, parlamentu sadarbības administratīvie tīkli un instrumenti (6. nodaļa). 

2017. gadā tika sagatavots auglīgs pamats jaunām parlamentu debatēm par stratēģiskiem 
jautājumiem nākamo gadu gaitā, proti, par Savienības un tās politikas virzienu nākotni, 
paplašināšanās politiku, daudzgadu finanšu shēmas nākotni, ES un Apvienotās Karalistes 
attiecībām, citiem ES tirdzniecības politikas aspektiem, nepieciešamību īstenot migrācijas un 
drošības programmu un pastāvīgu strukturētu sadarbību drošības un aizsardzības jomā. 

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 

Valstu parlamenti būtiski sekmēja debates par aktuālākajiem politiskajiem, likumdošanas un 
institucionālajiem jautājumiem. 2017. gads apliecināja, ka valstu parlamentiem pašreiz ir 
stratēģisks skatījums uz parlamentu sadarbības programmas izstrādi pašreizējo parlamentu 
sadarbības forumu programmā. Plašais tematu klāsts, kas attiecas uz kopīgu interešu jomām, un 
ES parlamentu pastāvīgā iesaistīšanās skaidri liecina par nākamo gadu debašu daudzveidību un 
kvalitāti.  

2.1. Valstu parlamentu nozīme debatēs par ES un tās politikas virzienu nākotni un par 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES 

Debates par ES nākotni atspoguļo politisko apņemšanos nodrošināt, lai Eiropas projekta 
atbilstību mainīgajai ģeopolitiskajai realitātei un iedzīvotāju gaidām. Šī ES prioritāšu 
pārskatīšana nozīmē arī spēcīgāku solidaritātes sajūtu. Solidaritātei ir jādominē ne tikai prioritāšu 
noteikšanā un jaunu projektu finansēšanas instrumentos, bet arī noteikto pasākumu īstenošanā 
valstu līmenī. Vēlēšanu rezultātus Nīderlandē, Francijā un Vācijā uzskata par pozitīvu norisi 
Eiropas vienotības ziņā.  

Pieņemot Bratislavas paziņojumu un ceļvedi, Romas deklarāciju, kas atzīmē Romas līguma 
60. gadadienu, un Vadītāju programmu demokrātiskās debates par ES nākotni kļuva aizvien 
intensīvākas. Komisija šo pastāvīgo apspriedi papildināja ar Balto grāmatu par Eiropas nākotni 
un apspriežu dokumentiem par būtiskiem ES politikas virzieniem, kā arī ar priekšlikumiem, kas 
izklāstīti 2017. gada runā par stāvokli Eiropas Savienībā.  

Eiropas Parlaments par Eiropas nākotni izstrādāja vairākas rezolūcijas. Tas ir izlēmis uzaicināt 
ES valstu vai to valdību vadītājus uz EP, lai atklātās debatēs apspriestu Eiropas nākotni. EP šīm 
debatēm pieiet atvērti un konstruktīvi: apspriedes par Eiropas nākotni beigsies 2019. gada 
9. maijā, kad Sibiu (Rumānija) notiks ES vadītāju neoficiāla sanāksme. 

Savā runā ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju ārkārtas konferencē, ko organizēja par godu 
Romas līguma 60. gadadienai, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani atbalstīja 
nepieciešamību panākt Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu vienotību. Priekšsēdētājs 
uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi izrādīt spēcīgi politisko gribu un vadošu nostāju, lai īstenotu kopīgas 
vērtības, jo Eiropa ir veiksmes stāsts, ja tā ietver progresu, labklājību, brīvību un mieru. Tieši 
mēs varam izmainīt abstraktas, neefektīvas un birokrātiskas Savienības tēlu un atjaunot eiropiešu 
degsmi īstenot šo lielisko projektu. 

Maltā 2017. gadā notikušajā LVII COSAC plenārsēdē visa sesija tika veltīta valstu parlamentu 
nozīmei ES nākotnē. Šīs sesijas laikā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pirmā vietniece Mairead 
McGuiness norādīja, ka valstu parlamentiem jābūt Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas 
centrā. Viņa aicināja parlamentus kļūt spēcīgākiem gan ES, gan to partnerībā ar EP, kas ir gatavs 
sadarboties, arī politisko saimju līmenī. Sekojošajās debatēs — tāpat kā 27. COSAC pusgada 
ziņojumā — lielākā daļa delegācijas norādīja, ka labāka parlamentu sadarbība un efektīvāka 
uzraudzība likumdošanas procesa ietvaros varētu vēl vairāk sekmēt Eiropas projektu. 

LVIII COSAC paziņojumā, ko pieņēma Igaunijas prezidentūras laikā, pamatojoties uz COSAC 
plenārsēdes apspriedēm un 28. COSAC pusgada ziņojuma secinājumiem, atzina, ka ES ir jābūt 
apņēmības pilnai, lai saglabātu vienotību. COSAC mudināja lēmumu par ES nākotni pieņemšanā 
maksimāli iesaistīti visas dalībvalstis un iedzīvotājus. 
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Sesijā par Eiropas Savienības nākotni Igaunijas Republikas prezidente Kersti Kaljulaid, ES 
galvenais sarunvedējs Brexit jautājumā un Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja Danuta Hübner aicināja ieviest politisku redzējumu un pozitīvu un 
proaktīvu programmu, kas ietvertu eurozonas nostiprināšanu, padziļinātu ekonomisko un 
monetāro savienību, patiesi kopīgu aizsardzības politiku, budžeta spēju reaģēt uz iekšējiem un 
ārējiem apdraudējumiem, vienotā tirgus ilgtspējīgu sociālo dimensiju, humānu un efektīvu 
migrācijas politiku un sociālo tiesību pīlāru. AFCO priekšsēdētāja norādīja, ka ES attīstības gaitā 
krīzes dēļ ir nācies īstenot izlēmīgu politisko rīcību attiecībā uz kopīgiem pienākumiem. 
Pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) drošības un aizsardzības jautājumos pierādīja, ka 
dalībvalstis, neraugoties uz savām atšķirīgajām perspektīvām, vienojās par kopīgām darbībām, 
kuras bija jāīsteno, lai risinātu kopīgus eksistenciālus apdraudējumus. Vairums turpmāko debašu 
dalībnieku norādīja uz nepieciešamību pienācīgi atzīt Savienību un nevainot to par valstu valdību 
nepilnībām.  

Konstitucionālo jautājumu komiteja 2017. gada oktobrī organizēja starpparlamentāro komiteju 
sanāksmi (ICM) par Eiropas nākotni, proti, par EP priekšlikumiem un Komisijas Balto grāmatu, 
kurā izklāstīti pieci Eiropas nākotnes scenāriji. Sanāksmes galvenie jautājumi bija divi tematiskie 
paneļi, proti, pirmais attiecās uz ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu, ES finanšu 
nākotni un sociālo dimensiju; un otrs — uz Eiropas aizsardzības jomas nākotni un globalizācijas 
izmantošanu.  

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES tika apsvērta plašākās apspriedēs par ES nākotni. Eiropas 
Parlaments 2017. gadā pieņēma trīs rezolūcijas par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto 
Karalisti, proti, 2017. gada 5. aprīlī, 3. oktobrī un 13. decembrī. Saskaņā ar Līgumiem ir 
vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana gan izstāšanās nolīgumam, gan arī jebkādām 
turpmākām Apvienotās Karalistes un ES attiecībām.  

Saistībā ar Brexit jautājumiem ES valstu parlamentu oficiālo divpusējo apmeklējumu skaits 
Briselē arī 2017. gadā bija lielāks nekā ar citiem jautājumiem saistīto apmeklējumu skaits. Vairāk 
apmeklējumu bija šādiem EP deputātiem: Mairead McGuinness, Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētāja pirmā vietniece. Guy Verhofstadt, ALDE grupas priekšsēdētājs un Eiropas 
Parlamenta ieceltā amatpersona Brexit sarunu procesam, un Danuta Hübner, Eiropas Parlamenta 
Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja.  

Brexit 2017. gadā apsprieda arī vairākas institucionālās parlamentu sadarbības struktūras 
dažādās konferencēs, tostarp COSAC un ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konferencē. 
Tomēr ES nākotnes apspriešana kļuva par galveno tematu, nevis pats Brexit.  

2.2. Valstu parlamentu nozīme saziņas uzlabošanā ar iedzīvotājiem ES jautājumos 

ES dalībvalstu parlamenti ar savu bagātīgo pieredzi un izpratni var papildināt pašreizējās debates 
par Eiropas Savienības rezultātiem, pārredzamību un saziņas uzlabošanu. 

Apspriedes par ES nākotni Maltā notikušajā LVII COSAC plenārsēdē pierādīja nepieciešamību 
no jauna apstiprināt ES demokrātisko komponentu un nodrošināt, ka Eiropas iedzīvotāji ir patiesi 
iesaistīti apspriedē par šā kopīga projekta nākotni.  

Igaunijas prezidentūras pieņemtā LVIII COSAC paziņojuma iedaļā "Eiropas Savienības 
tuvināšana iedzīvotājiem" uzsvēra nepieciešamību valstu parlamentus iesaistīt un integrēt 
apspriedēs un politikas veidošanas procesā saistībā ar ES nākotni, lai uzlabotu demokrātisko 
leģitimitāti. Valstu parlamentiem prasīja nodrošināt vajadzīgos mehānismus, lai būtu iespējama 
agrīna apspriešanās un iedzīvotāju tieša iesaistīšana; tāpat tos mudināja uzlabot saziņu par ES. 
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COSAC atzina, ka plašāka ES jautājumu apspriešana plenārsēdēs palielina Savienības redzamību 
un sniedz iedzīvotājiem iespēju uzzināt vairāk par ES programmu un par politisko partiju nostāju 
šajos jautājumos. COSAC arī aicināja valstu iestādes popularizēt Eiropas vēlēšanas, savukārt 
politiskās partijas — pirms 2019. gadā paredzētajām Eiropas vēlēšanās iesaistīties politiskās 
debatēs par svarīgākajiem jautājumiem. 

Pēdējā laikā ir izvirzītas jaunas iniciatīvas, kas ES vēstījumu ir tuvinājušas iedzīvotājiem. 
Vairākos parlamentos jau ir notikušas iedzīvotāju uzklausīšanas un valstu plašsaziņas līdzekļos 
atspoguļotas politiskās debates, kā arī izveidotas īpašas parlamentu komitejas, kuras strādā pie 
ES nākotnes jautājuma. EP 2017. gadā organizēja vairākus divpusējus apmeklējumus par šo 
tematu, proti, pēc Francijas Nacionālās asamblejas iniciatīvas. 

Parlamentu programmas tuvināšana iedzīvotājiem šajā modernajā laikmetā bija arī viens no 
Slovākijā 2017. gadā notikušās ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konferences darba 
kārtības tematiem (sk. 3.2. nodaļu).  

Konferences pieņemtajos secinājumos parlamentu priekšsēdētāji apliecināja savu apņēmību būt 
atvērtiem, nodrošināt likumdošanas procesa pārredzamību un atzīt sabiedrības īpašumtiesības uz 
parlamentāro informāciju.  

Turklāt parlamentu priekšsēdētāji atzina, ka valstu parlamentiem un Eiropas Parlamentam ir 
izšķiroša nozīme plaisas novēršanā starp iedzīvotājiem un politikas veidošanu, kā arī saziņas ar 
sabiedrību nodrošināšanā gan par Eiropas, gan valstu politikas virzieniem. Arī pilnveidota 
informēšana par Eiropas politikas veidošanas daudzajiem pozitīvajiem rezultātiem un Eiropas 
iestāžu efektīva darbība saskaņā ar Līgumiem varētu mazināt antieiropeiskus viedokļus, naida 
runu, neīstas ziņas un dezinformāciju. 

Apspriedēs Eiropas Parlaments uzsvēra, ka ir svarīgi, lai Eiropas iedzīvotāji aktīvi piedalītos 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas nodrošina platformu konstruktīvām, informatīvām un 
iekļaujošām debatēm par Savienības nākotni.  

2.3. ES kā globālas dalībnieces nākotne pašreizējo globālo pārmaiņu kontekstā  

Lai sekmīgi risinātu un pārvarētu pašreizējās problēmas, jo īpaši drošības apdraudējumus, 
Eiropas Savienībai ir jāuzņemas atbildība pasaules līmenī, jābūt ticamam un uz vērtībām 
balstītam pasaules dalībniekam un spējīgai rīkoties.  

Savās rezolūcijās Eiropas Parlaments aicināja Savienību pastiprināt centienus nodibināt 
konkrētu sadarbību kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) un kopējās drošības un 
aizsardzības politikas (KDAP) ietvaros. Lai risinātu radušās problēmas, ES ir jāizmanto pilnīgs 
pieejamo politikas instrumentu klāsts, proti, diplomātija, attīstības sadarbība, civilie un 
ekonomikas instrumenti, krīzes novēršana un pēckonflikta stratēģijas, miera uzturēšana un miera 
iedibināšana. 

Eiropas Parlaments 2017. gadā vairākkārt pauda atbalstu kopējas aizsardzības politikas 
pakāpeniskai izstrādei, Eiropas Aizsardzības fonda izveidei un pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) attīstīšanai ES ietvaros. Iestāde atzina nepieciešamību palielināt KDAP misiju un 
operāciju, krīzes pārvarēšanas un novēršanas misiju, kā arī starptautiskā terorisma apkarošanas 
darbību efektivitāti. Tāpat tā aicināja uzlabot kiberdrošību un nostiprināt ES un NATO 
stratēģisko partnerību. 
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Šie temati tika plaši ietverti Eiropas Parlamenta un prezidentūras parlamentu organizēto 
parlamentu sadarbības sanāksmju darba kārtībā. Dalībnieki bija vienisprātis, ka ir jāīsteno 
vērienīga ārējās rīcības programma.  

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas īpašās 
parlamentu konferences (sk. 4.2. nodaļu) un EP atbildīgo komiteju tradicionālo sanāksmju laikā 
notika apspriedes. Tāpat saikni starp ārējo un iekšējo drošību un migrācijas ārējo dimensiju 
analizēja parlamentu komiteju sanāksmes (ICM) debatēs, ko organizēja Eiropas Parlamenta 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE), savukārt ES dalībvalstu parlamentu 
priekšsēdētāju konferencē apsprieda aktuālo jautājumu par ES globālā kontekstā. Augsta līmeņa 
dalībnieki no ES un starptautiskām iestādēm, ministrijām, valstu parlamentiem un 
starptautiskiem fondiem pētniecības centriem dalījās ar ārkārtīgi vērtīgiem viedokļiem. 

Eiropas Komisija 2017. gadā vispusīgi novērtēja ES drošības politiku, aptverot Eiropas Drošības 
programmas trīs tematiskās prioritātes, proti, terorisma apkarošanu un radikālisma novēršanu, 
organizētās noziedzības sagraušanu un kibernoziegumu apkarošanu. Pēc drošības savienības 
Eiropas komisāra Julian King pieprasījuma LIBE komiteja organizēja viedokļu apmaiņu ar 
valstu parlamentu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, uzskatot, ka šo pārstāvju viedokļi lieti 
noderētu novērtējumā. Apspriedē apsvēra pašreizējo terorisma un organizētās noziedzības 
apkarošanas pasākumu efektivitāti/neefektivitāti, to ietekmi uz pamattiesībām un 
nepieciešamību Drošības programmu pielāgot jaunākajām tendencēm. LVIII COSAC laikā 
Eiropas komisārs Julian King uzstājās ar vispusīgu prezentāciju par drošības savienības 
pašreizējo stāvokli un aicināja valstu parlamentus noteiktajā termiņā transponēt tiesību aktus, 
uzsverot, ka ir vajadzīga politiskā griba un reāla iesaistīšanās saskaņoto risinājumu īstenošanā. 
Julian King arī apsolīja turpināt apmeklēt valstu parlamentus, bet aicināja ar tiem uzsākt 
stratēģisku dialogu par plašāku drošības kontekstu. 

LVII COSAC paziņojuma iedaļā "Efektīvas un ilgtspējīgas drošības savienības veidošana" 
COSAC pauda skaidru atbalstu informācijas un datu apmaiņai, informācijas sistēmu 
sadarbspējai, terorisma apkarošanas pasākumu ātrai īstenošanai, ekstrēmisma pamatcēloņu 
risināšanai un ārējo robežu drošības uzlabošanai. 

Bratislavā 2017. gada aprīlī notikušās ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konferences 
secinājumi atspoguļo ES kā pasaules dalībnieces nākotnes konferences augsta līmeņa debašu 
rezultātu (sk. 3.2. nodaļu). ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāji aicināja uzlabot sadarbību 
ar globālajiem partneriem un Eiropas kaimiņvalstīm, lai cīnītos pret globāliem apdraudējumiem 
un problēmām. Tika uzsvērta transatlantisko attiecību un ciešākas aizsardzības sadarbības 
nozīme. Neraugoties uz pašreizējām iekšējām problēmām parlamentu priekšsēdētāji atzina 
nepieciešamību darba programmā saglabāt jautājumu par Eiropas Savienības paplašināšanos un 
kaimiņvalstīm, kas ir reģiona stabilitātes un šo valstu demokrātisko iestāžu nostiprināšanas 
priekšnoteikums. 

Savās rezolūcijās EP arī aicināja sekmēt stabilitāti un labklājību ES kaimiņvalstīs, īstenojot 
iniciatīvas, kas veicina attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un tiesiskumu. Šā iemesla dēļ EP 
ir atbalstījis domu par paplašināšanās sarunu procesa turpmāku virzīšanu, stiprinot sociālo, 
politisko un ekonomisko stabilitāti un demokrātiju kandidātvalstīs, bet neatkāpjoties no 
Kopenhāgenas kritērijiem. Eiropas Parlamenta Ārlietu komiteja (AFET) 2017. gada novembra 
starpparlamentārā komiteju sanāksmē apsprieda Rietumbalkānu ES integrācijas un 
pievienošanās procesa perspektīvas — savlaicīga viedokļu apmaiņa par tematu, kas atzīts par 
vienu no Bulgārijas prezidentūras galvenajās prioritātēm.  
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Lai attīstības sadarbības politiku padarītu efektīvāku un nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp attīstības un drošības politikas virzieniem, EP aicināja ES ārpolitikā un iekšējā politikā 
integrēt Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un politikas saskaņotību attīstībai. 
Eiropas Parlamenta Attīstības komiteja (DEVE) organizēja starpparlamentāru komiteju 
sanāksmi saistībā ar Eiropas Konsensa par attīstību un ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. 

Pašreizējai drošības videi ir nepieciešama visu ES ārējās rīcības instrumentu saskaņota 
mobilizēšana. ES būtu jāpanāk vienprātība, jārīkojas vienoti un jāorientē savi resursi uz 
stratēģiskām prioritātēm. Nākamo gadu laikā valstu parlamenti noteikti paudīs savu viedokli par 
šiem tematiem. 

2.4. Kopīga parlamentārā uzraudzība attiecībā uz Eiropolu — praktisko pasākumu 
progress 

Debates par policijas un tiesu iestāžu efektīvu sadarbību, ietverot savlaicīgu informācijas 
apmaiņu starp valstu iestādēm, izmantojot Eiropolu un Eurojust, apliecināja, cik svarīgi ir 
steidzami pabeigt apspriedes par Eiropola parlamentārās uzraudzības praktiskajiem 
nosacījumiem. 2017. gadā tika veikti vairāki pasākumi, ES dalībvalstu parlamentu 
priekšsēdētāju konferencei izveidojot Kopīgo parlamentārās uzraudzības grupu (JPSG) Eiropola 
uzraudzīšanai un 2017. gada 9. un 10. oktobrī Briselē organizējot atklāšanas sanāksmi šai 
jaunajai kopīgajai struktūrai, kurā ir Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu pārstāvji.  

Pēc prezidentūras trijotnes, ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju un Eiropas Parlamenta 
intensīva apspriešanās procesa ar valstu parlamentiem 2017. gada 24. aprīļa sanāksmē tika 
izveidota JPSG, kurai piešķīra pilnvarojumu, lai būtu iespējams noteikt tās precīzu struktūru un 
reglamentu. 

Pirms atklāšanas sanāksmes Eiropas Parlamentā Briselē 2017. gada oktobrī JPSG 
līdzpriekšsēdētāji (EP un Igaunijas parlaments) sagatavoja reglamenta projektu, kuram varēja 
iesniegt rakstiskus grozījumus. Vairāki valstu parlamenti projektam iesniedza grozījumus, 
pievēršoties tādiem jautājumiem kā JPSG lēmumu pieņemšanas procedūras un prezidentūras 
trijotnes un sekretariāta uzdevumi. 

Ņemot vērā to, ka Dānija saskaņā ar sava referenduma rezultātiem nepiedalījās Eiropola regulas 
pieņemšanā, Dānijas parlamentu aicināja piedalīties atklāšanas sanāksmē kā JPSG novērotāju. 
Tomēr Dānijas parlamenta Eiropas lietu komiteja vērsās pie līdzpriekšsēdētājiem pirms 
atklāšanas sanāksmes un atkārtoti pauda vēlēšanos pievienoties JPSG kā pilntiesīga locekle. 

Cenšoties panākt līdzsvaru starp dažādajām paustajām nostājām un atvieglot reglamenta 
iespējamo pieņemšanu, līdzpriekšsēdētāji pārskatīja reglamenta projektu, ņemot vērā lielāko 
daļu sanāksmē pausto viedokļu.  

Neraugoties uz to, ka vairākums parlamentu bija gatavi pieņemt ierosināto kompromisu, par 
teksta pārskatīto redakciju neizdevās panākt vienprātību.  

Reglamenta pieņemšanu atlika uz nākamo sanāksmi2.  

                                                
2 Sanāksme notika 2018. gada 18. un 19. martā Sofijā (Bulgārija), un tās nobeigumā tika sekmīgi pieņemts 
reglaments. 
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2.5. Migrācijas ārējā dimensija 

Migrācija ir jautājums, kas turpināja dominēt ES politikā arī 2017. gadā. ES ir pakāpeniski 
virzījusies uz vispusīgu un efektīvu pieeju, kas ietver gan iekšējās, gan ārējās darbības. Atgādinot 
par solidaritātes principu un atbildības taisnīgu dalīšanu ar migrāciju saistītos jautājumos, 
Eiropas Parlaments ir vairākkārt norādījis, ka galvenajai prioritātei ir jābūt dzīvību glābšanai. 
Pasaules līmenī apspriedes par jauniem globālajiem paktiem par migrāciju un par bēgļiem ir 
sniegušas ES iespēju apsvērt stratēģisku ilgtermiņa redzējumu attiecībā uz migrāciju. 

Parlamentu sadarbības apspriedes 2017. gadā bija vērstas uz migrācijas ārējo dimensiju. Dažādos 
forumos starp parlamentu pārstāvjiem, ekspertiem un ES un valstu izpildvaras pārstāvjiem ir 
notikusi aktīva viedokļu apmaiņa.  

Eiropas Savienības Padomes Maltas prezidentūra migrāciju izvirzīja par vienu no savām 
prioritātēm, arī parlamentārās dimensijas ietvaros. LVII COSAC plenārsēdes ietvaros visa sesija 
tika veltīta migrācijai, uzsvaru liekot uz cilvēku kontrabandas un tirdzniecības apkarošanu, kā 
arī humānas un efektīvas atgriešanas un atpakaļuzņemšanas politikas izstrādi. Apspriedes 
norisinājās tieši laikā, jo Maltas 2017. gada 3. februāra valstu vadītāju deklarācijā tika minēti 
īstenotie centieni Lībijas stabilizēšanai un spēju veidošana kontrabandas un tirdzniecības darbību 
apkarošanai. 

27. COSAC pusgada ziņojumā tika uzsvērts, ka vairums parlamentu bija apsprieduši ES Rīcības 
plānu cīņai pret migrantu kontrabandu (2015.–2020. gads) un ES Stratēģiju cilvēku tirdzniecības 
izskaušanai (2012.–2016. gads).  

Savā nozīmīgajā runā Maltas ārlietu ministrs George Vella skaidroja, ka ar migrāciju saistītās 
galvenās problēmas ir jauni maršruti, jaunu bez pavadības migrantu skaita pieaugums un cilvēku 
tirgotāju darījumdarbības modeļa mutācijas. Viņš aprakstīja sadarbību ar trešām valstīm, jo īpaši 
atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jautājumos, kā stratēģisku pieeju, lai nodrošinātu migrācijas 
efektīvāku un humānāku pārvaldību. Viņš arī uzsvēra, ka ir jāveicina likumīga migrācija.  

Savā runā EP LIBE komitejas locekle Maite Pagazaurtundúa Ruiz atbalstīja Eiropas Parlamenta 
nostāju, ciktāl tā attiecās uz solidaritāti un pamattiesību ievērošanu, un nepieciešamību Eiropai 
izstrādāt saskaņotu migrācijas politiku, balstoties uz ētikas, cilvēktiesību un cilvēka cieņas 
principiem. Viņa arī uzsvēra, ka ir jāsekmē likumīgi migrācijas ceļi, kas tādējādi varētu efektīvi 
novērst kontrabandu.  

Itālijas Senāta Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Lucio Romano iepazīstināja ar 
rezultātiem pēc COSAC delegācijas apmeklējuma stratēģiskajā punktā Pocalo (Sicīlija), ko pēc 
Itālijas parlamenta iniciatīvas organizēja 2017. gada 5. un 6. maijā. Šis apmeklējums COSAC 
bija bezprecedenta pasākums, kura mērķis bija uzlabot valsts parlamentu pārstāvju informētību 
par migrācijas problēmu un nepieciešamību pēc Eiropas līmeņa pieejas, īstenojot solidaritātes 
un cilvēktiesību vērtības. Apmeklējumā piedalījās 28 parlamentu pārstāvji no 18 dalībvalstīm. 
Tāpat piedalījās vairāki EP deputāti, četru reģionālo padomju priekšsēdētāji visu Itālijas reģionu 
vārdā un 11 Itālijas parlamenta pārstāvji. 

Balstoties uz Maltā notikušo viedokļu apmaiņu, COSAC Igaunijas prezidentūra LVIII COSAC 
plenārsēdes darba kārtībā ietvēra sesiju "The external dimension of migration – preventing and 
combating irregular migration" (Migrācijas ārējā dimensija — neatbilstīgas migrācijas 
novēršana un apkarošana).  
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Apspriedes rezultāts un 28. COSAC pusgada ziņojuma secinājumi tika atspoguļoti LVIII COSAC 
paziņojumā. COSAC paziņojuma iedaļā par migrāciju tika uzsvērts, ka svarīgi ir šādi aspekti: 
attīstības palīdzība tranzītvalstīm un izcelsmes valstīm, nepieciešamība dalībvalstīm stiprināt ES 
Trasta fondu Āfrikai, jaunais ārējo investīciju plāns un atbalsts ES rīcībai kontrabandistu un 
tirgotāju noziedzīgo darbību apkarošanai. Turklāt tika norādīts, ka ir jāpanāk kompromiss 
attiecībā uz kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, jānostiprina ES atgriešanas politikas mehānisms 
un jānodrošina ES un trešo valstu atpakaļuzņemšanas nolīgumu pilnīga un nediskriminējoša 
īstenošana. Turklāt uzsvēra likumīgu ceļu kā neatbilstīgu un bīstamu pārbraucienu alternatīvu 
nozīmīgumu. 

Arī kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas 
parlamentu konferencē tika risināts jautājums par migrācijas ārējo dimensiju. 

Maltā 2017. gada pirmajā semestrī notikušajā konferencē apsprieda Eiropas reakciju uz 
nestabilitāti un apdraudējumiem Vidusjūras dienvidu reģionā un Tuvajos Austrumos. Sesijā 
piedalījās ES terorisma apkarošanas koordinators, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais 
komisārs bēgļu jautājumos un Starptautiskā Tiesiskuma un tiesiskas valsts institūta 
izpildsekretārs. Viens no konferences semināriem bija "EU’s Migration Policy in 2017 and 
beyond" (ES migrācijas politika 2017. gadā un turpmāk).  

Līdzīgi ar migrāciju saistītus jautājumus apsprieda Igaunijā notikušās KĀDP/KDAP parlamentu 
konferences sesijā "State of play beyond the EU borders" (Pašreizējais stāvoklis aiz ES 
robežām), kuras laikā ar galveno runu uzstājās Igaunijas Republikas ārlietu ministrs Sven Mikser. 
Apspriežu rezultātus izmantoja Maltas secinājumu konkrētajās iedaļās un Igaunijas 
prezidentūras kopsavilkumā, ko pieņēma konferenču beigās. 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja saistībā ar savu darbu pie kopējās Eiropas 
patvēruma sistēmas reformas 2017. gada februārī organizēja parlamentu komitejas sanāksmi 
"The third reform of the common European asylum system: 
 
up for the challenges" (Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas trešā reforma — aktuālās 
problēmas). Sanāksme nodrošināja iespēju auglīgai viedokļu apmaiņai starp Eiropas Parlamenta 
un valstu parlamentu deputātiem, kā arī ekspertiem. Vairākās sesijās un paralēlos darbsemināros 
uzmanība tika vērsta uz patvēruma meklētāju taisnīgu sadalījumu, drošas izcelsmes valsts un 
drošas trešās valsts jēdzieniem, administratīvo sadarbību saskaņā ar Dublinas sistēmu un bērnu 
aizsardzību migrācijas ietvaros.  

2.6. Parlamentu sadarbība iestāžu jautājumos 

ES dalībvalstu parlamenti 2017. gadā neatlaidīgi centās apzināt iespējas uzlabot sadarbību 
iestāžu jautājumos (papildus sadarbībai saistībā ar politiskiem un likumdošanas dokumentiem). 
Darba kārtības prioritāte bija parlamentu sadarbība saistībā ar Eiropas Komisijas gada darba 
programmu un lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību. 

Balstoties uz iepriekšējos gados notikušajām viedokļu apmaiņām, šo apspriežu nobeigumā tika 
izvirzītas konkrētas sadarbības iniciatīvas. 

2.6.1. Parlamentu sadarbība saistībā ar Eiropas Komisijas gada darba programmu 

Saskaņā ar ierosinājumu LV COSAC paziņojumā Maltas COSAC prezidentūra 2017. gada aprīlī 
iesniedza Komisijai apvienotu prioritāšu sarakstu, kas bija sagatavots, balstoties uz valstu 
parlamentu sniegto informāciju.  
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Viena no Maltas prezidentūras organizētās COSAC priekšsēdētāju sanāksmes sesijām tika veltīta 
parlamentu sadarbībai saistībā ar Eiropas Komisijas 2017. gada darba programmu, un šī 
apspriede ļāva gūt priekšstatu par situāciju gan no Eiropas Parlamenta, gan valstu parlamentu 
perspektīvas.  

Savā runā Nīderlandes Senāta Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs Bastiaan Van Apeldoorn 
iepazīstināja ar Nīderlandes Senātā ieviesto procedūru prioritāšu noteikšanai un ar parlamentu 
sadarbības iespējām saistībā ar Komisijas gada darba programmu. Viņaprāt, prioritāru 
priekšlikumu izraudzīšanās uzraudzības īstenošanai cita starpā nodrošina uzmanības 
koncentrēšanu uz komiteju darbu, uzsvaru uz priekšlikumiem likumdošanas procesa agrīnā 
posmā, komiteju darba kārtības automātisku iekļaušanu, kas ietaupa laiku un kam ir izšķiroša 
nozīme saistībā ar subsidiaritātes pārbaudēm, un iespēju ieinteresētajām pusēm iesaistīties agrīnā 
posmā. Valstu parlamenti tika aicināti ar koordinācijas palīdzību īstenot kopīgu rīcību attiecībā 
uz Komisijas gada darba programmu, tādējādi palīdzot stiprināt ES demokrātisko leģitimitāti. 

Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja un EP delegācijas 
COSAC līdzpriekšsēdētāja Danuta Hübner iepazīstināja ar EP nostāju un atzina iestāžu 
sadarbības satvara nozīmi, lai īstenotu kopīgu darbu saistībā ar ES prioritātēm un lai nodrošinātu 
ļoti nepieciešamo valstu parlamentu iesaisti. Viņa norādīja, ka Eiropas Komisijas gada darba 
programma ir jāapsver daudzgadu programmas ietvaros un jāuzrauga kā cikls no izstrādes līdz 
īstenošanai. Atbilstīga iestāžu sadarbība, kas sāka attīstīties pēc 2016. gada Iestāžu nolīguma par 
labāku likumdošanas procesu un kopīgās deklarācijas par ES likumdošanas prioritātēm 
pieņemšanas, varētu kļūt par satvaru turpmākajām apspriedēm par ES prioritātēm. Priekšsēdētāja 
Danuta Hübner aicināja valstu parlamentus pieņemt lēmumu par to, kā ietekmēt Komisijas gada 
darba programmu saskaņā ar savu pieredzi, un viņa norādīja uz valstu parlamentu unikālo spēju 
ietekmēt gan savas attiecīgās valdības, gan Eiropas Komisiju. Viņas nozīmīgā runa sniedza 
iespēju apstiprināt Eiropas Parlamenta gatavību izplatīt valstu parlamentu politiskos vēstījumus 
Eiropas līmenī.  

2.6.2. Parlamentu sadarbība saistībā ar ES lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību  

LVIII COSAC plenārsēdes darba kārtībā bija iekļauta gan valstu parlamentu savstarpējā 
praktiskā sadarbība, gan praktiskā sadarbība ar Eiropas Parlamentu. Sesijā "Bringing the 
European Union closer to its citizens" (Eiropas Savienības tuvināšana iedzīvotājiem) tika plaši 
apspriests jautājums par piekļuvi informācijai, ko uzskata par priekšnoteikumu, lai iedzīvotāji 
varētu izmantot savas līdzdalības tiesības demokrātiskajā procesā. Nīderlandes parlamenta 
deputāts Pieter Omtzigt uzstājās ar runu par nepieciešamību uzlabot ES politisko lēmumu 
pieņemšanas pārredzamību, un šī runa tika atzinīgi novērtēta. Tas nodrošinātu ieguvumus ne 
tikai iedzīvotājiem, bet arī viņu pārstāvjiem, kuri varētu labāk īstenot savus uzraudzības 
uzdevumus.  

Viņš argumentēja, ka, nenodrošinot valstu parlamentu deputātiem pietiekamu piekļuvi 
dokumentiem un balsojumu reģistriem, ES Padome ir pārkāpusi ES pārredzamības noteikumus. 
Sarunas par ES budžetu, Brexit vai Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta un Eiropas 
Stabilizācijas mehānisma lēmumiem ir parādījušas, ka dalībvalstu lēmumu pieņemšanas process 
ir neskaidrs, un tas kavē uzraudzības īstenošanu. Nīderlandes parlamenta delegācijas COSAC 
dalībniekiem izdalīja nostājas dokumentu par ES pārredzamību, kurā izklāstīti pasākumi, kas, 
visticamāk, padarītu ES likumdošanas procesu pieejamāku. Pēc Nīderlandes iniciatīvas 
26 parlamenti/palātas parakstīja kopīgu vēstuli par ES politisko lēmumu pieņemšanas 
pārredzamību, izvirzot ieteikumus ES iestādēm. 
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Šajā iniciatīvā atbalsojas bažas, kuru dēļ Eiropas Ombuds 2017. gada martā uzsāka izmeklēšanu, 
iesniedzot Padomei konkrētus jautājumus; tika sākta sabiedriskā apspriešana, pārbaudīti 
Padomes dokumenti un, visbeidzot, sagatavoti ieteikumi par to, kā uzlabot Padomes 
likumdošanas procesa pārredzamību. 

Bratislavā 2017. gadā notikušās ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konferences 
prezidentūras pieņemtajos secinājumos parlamentu priekšsēdētāji apliecināja savu apņēmību būt 
atvērtiem, nodrošināt likumdošanas procesa pārredzamību un atzīt sabiedrības īpašumtiesības uz 
parlamentāro informāciju.  

2.6.3. Līguma noteikumu īstenošana attiecībā uz valstu parlamentiem 

Parlamentu sadarbība ir uzlabojusi valstu parlamentu spēju uzraudzīt valstu valdības un 
apliecinājusi sevi kā nozīmīgu instrumentu valstu parlamentu kvalitatīvai un padziļinātai 
līdzdalībai ES lēmumu pieņemšanas procesā. Eiropas Parlaments ļoti atzinīgi vērtē valstu 
parlamentu pozitīvo iesaistīšanos ES jautājumos. To galvenais uzdevums ir no valstu valdībām 
prasīt pārskatatbildību un uzraudzīt valdību valsts politiku ES Padomē. Tāpat valstu parlamenti 
var nodrošināt platformu patiesām valstu debatēm — kas būtu publiskas un pārredzamas — par 
attiecīgās valsts ES politikas virzieniem un attiecīgās informācijas sniegšanu to iedzīvotājiem.  

Kopš Lisabonas līguma parakstīšanas ir pagājis gandrīz desmit gadu, un Eiropas Parlamenta 
Konstitucionālo jautājumu komiteja uzskata, ka ir laiks izstrādāt patstāvīgu īstenošanas 
ziņojumu "Līguma noteikumi par dalībvalstu parlamentiem īstenošanu" (referents Paulo 
Rangel).  

Ziņojuma mērķis ir novērtēt, kā tiek izmantoti pašreizējie mehānismi valstu parlamentu 
līdzdalībai Eiropas politiskajā procesā. Ziņojumā ir apsvērti šo mehānismu iespējamie 
uzlabojumi, lai valstu parlamentus tuvinātu ES projektam. Tāpat ziņojumā ir novērtētas politiski 
strukturētās debates starp Eiropas Komisiju un valstu parlamentiem. 

Rezolūcija tika pieņemta EP aprīļa plenārsēdē pēc vairākiem darbsemināriem, pētījumiem, 
valstu parlamentu ieguldītā darba, misijām un parlamentu komitejas sanāksmes, kurā piedalījās 
valstu parlamenti un kura notika 2018. gada aprīlī, kā arī pēc balsojuma AFCO komitejā. 

3. Institucionālās parlamentārās struktūras  

3.1 Eiropas lietu komiteju konference (COSAC) 

Eiropas lietu komiteju konference (COSAC) tika dibināta 1989. gada novembrī Parīzē. Tā 
ir unikāla, jo ir vienīgais Līgumos noteiktais starpparlamentārais forums (1. protokols par 
valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā). Dalībvalsts parlamentam, kas uzņemas 
Padomes rotējošo prezidentūru, vadošā nozīme COSAC virziena un darba noteikšanā. To 
atbalsta prezidentūras trijotne, kurā Eiropas Parlaments ir pastāvīgs loceklis. Prezidentūra 
var arī paļauties uz organizatorisku atbalstu no neliela sekretariāta puses, kas ir Eiropas 
Parlamentā un ko vada valsts parlamenta norīkots ierēdnis (pastāvīgs loceklis). 
Sk. www.cosac.eu. 

COSAC 2017. gads bija īpašs gads, ciktāl tas attiecas uz tās prezidentūrām. Gada pirmajā 
semestrī COSAC Maltas prezidentūru skāra valdības lēmums sasaukt ārkārtas vēlēšanas, tādējādi 
atlaižot parlamentu. Turklāt COSAC darbu tieši ietekmēja Apvienotās Karalistes valdības 
lēmums sākt īstenot LES 50. pantu saskaņā ar 2016. gada jūnija referenduma rezultātiem. 
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Apvienotā Karaliste nolēma atteikties no Padomes prezidentūras 2017. gada otrajā semestrī, un 
prezidentūru pārņēma Igaunija.  

Neraugoties uz praktisko ietekmi uz šīs parlamentārās struktūras darba organizāciju, visas 
sanāksmes notika saskaņā ar grafiku un debates saglabājās ļoti intensīvas un apņēmīgas. 

Prezidentūru izraudzītie temati bija dažādi, proti, no zilās ekonomikas līdz digitālajam 
vienotajam tirgum un drošības savienībai. Tomēr trīs galvenās aktuālās jomas bija: Brexit, ES 
nākotne un daudzšķautnainais jautājums par migrācijas un patvēruma politikas virzieniem.  

Valstu parlamenti pauda skaidru vēlmi tikt pienācīgi informēti par Brexit sarunu stāvokli. Šajā 
saistībā nepārtrauktu informācijas plūsmu palīdzēja nodrošināt arī EP delegācija. Delegācijas 
līdzpriekšsēdētājas Mairead McGuinness (Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pirmā vietniece) 
un Danuta Hübner (Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja) ir 
sniegušas plašus skaidrojumus par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz Apvienotās Karalistes 
lēmumu izstāties no ES un sarunu vešanas pamatkritērijiem. Ar nožēlu tika atzīti 2016. gada 
jūnija referenduma rezultāti un abām pusēm izrietošās izmaksas. Savās runās par šo jautājumu 
līdzpriekšsēdētājas uzsvēra svarīgākos mērķus un kritērijus, proti, ES pamatvērtību un 
pamatbrīvību aizsardzību, Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES iedzīvotāju, kā arī ES dzīvojošo 
Apvienotās Karalistes iedzīvotāju tiesību aizsardzību un, visbeidzot, bet ne mazāk 
svarīgi — pienākumu nepieļaut nekādus miera procesa traucējumus Ziemeļīrijā. Valstu 
parlamenti arī varēja apmainīties ar viedokļiem ar ES galveno sarunvedēju Brexit jautājumā 
Michel Barnier, kurš ir piedalījies visās COSAC plenārsēdēs kopš Apvienotās Karalistes 
referenduma 2016. gada jūnijā. 

Tāpat nozīmīgu laiku debatēs aizņēma jautājums par ES nākotni. Apziņu par to, ka ES iedzīvotāji 
ir jātuvina Savienības iestādēm un to darbībām, sāka apsvērt kopīgas atbildības kontekstā. Tas 
ir rezultāts, kas lielā mērā panākts, pateicoties Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pirmās 
vietnieces Mairead McGuinness neatlaidīgajam darbam ar valstu parlamentiem. Atjaunotā 
uzticēšanās ļāva būtiski padziļināt viedokļu apmaiņu. Šajā kontekstā nozīmīgākās debates notika 
LVIII plenārsēdes sanāksmē Tallinā, kuras laikā gan Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaid, gan 
Michel Barnier, gan Danuta Hübner uzsvēra Eiropas projekta ievērojamos panākumus, tā 
nepilnības un iemeslus, kādēļ uz konkrētiem jautājumiem nav reaģēts ar atbilstīgu sagatavotību, 
vienlaikus uzsverot kopīgas rīcības pievienoto vērtību, ja mērķis ir risināt globālus jautājumus.  

Iespējams, ka jautājums, kura gadījumā pozitīvāka gaisotne nepanāca būtisku attīstību iespējama 
risinājuma virzienā, ir migrācija. Nav šaubu, ka debates vairs nav tik asas, kādas tās bijušas divos 
iepriekšējos gados, bet nav arī nekādu izteiktu liecību par vienošanos, panākot kopīgu ilgtermiņa 
risinājumu. Prezidentūru izraudzītos aspektus, proti, migrācijas ārējo dimensiju un drošības 
aspektu, var skaidrot ar reālo pieeju, kas pēc Eiropas Parlamenta domām reizēm ir 
minimālistiska. 

Tomēr uzlabotā gaisotne ir ļāvusi vest piesātinātākas un konkrētākas apspriedes. Tādējādi ir 
pilnveidota COSAC kā visu ES dalībvalstu parlamentu forums.  

LVII COSAC laikā Valetā netika pieņemts politisks paziņojums, jo tajā nepiedalījās politiski 
pilnvarota prezidentūras delegācija.  

Dažus no jautājumiem, ko apsvēra COSAC debatēs Valetā, Igaunijas prezidentūra iekļāva 
LVIII COSAC paziņojumā, kuru ar aklamāciju pieņēma ar ļoti plašu delegāciju vienprātību. 
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3.2 Ikgadējās un neoficiālās ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konferences 
(EUSC) 

ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju ikgadējā konference (EUSC) ir balstīta uz 
2010. gadā pieņemtajām Stokholmas pamatnostādnēm. Šīs konference paredz vienu ikgadēju 
sanāksmi, ko organizē dalībvalsts, kura ir konkrētā gada otrā semestra prezidentūra, lai tā 
norisinātos nākamā gada pavasara prezidentūras laikā. Konference pieņem nesaistošus 
prezidentūras secinājumus. Tās uzdevums ir arī pārraudzīt ES dalībvalstu parlamentu 
sadarbības koordināciju. Ir iespējams sasaukt EUSC ārkārtas sanāksmi, taču 2017. gadā to 
aizstāja ar neoficiālu parlamentu priekšsēdētāju samitu. Sk. www.ipex.eu. 

Ikgadējā ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konference notika Bratislavā 2017. gada 23. 
un 24. aprīlī. Tās priekšsēdētājs bija Slovākijas Republikas Nacionālās padomes priekšsēdētājs 
Andrej Danko. 

Konference bija sadalīta divās sesijās, proti, viena par ES kā globālas dalībnieces nākotni un 
valstu parlamentu nozīmi; un otra par paraugprakses apmaiņu saistībā ar to, kā tuvināt 
parlamentu programmu iedzīvotājiem. Tomēr konkrētākais šīs konferences jautājums bija 
vienošanās par Kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas izveides nosacījumiem Eiropola 
uzraudzīšanai, kas nebija atsevišķs punkts konferences darba kārtībā. Lēmumu par kopīgu 
Eiropola uzraudzību pievienoja secinājumiem, ko pieņēma vienprātīgi un bez debatēm 
konferences plenārsēdē. 

Apsverot ES nākotni pašreizējās mainīgās starptautiskās ģeopolitiskās vides kontekstā, 
parlamentu priekšsēdētāji uzsvēra nepieciešamību pēc spēcīgākas ES pasaules līmenī, un tam ir 
vajadzīgas atbilstīgi līdzsvarotas attiecības, balstoties uz starptautiskajiem noteikumiem un 
standartiem, kā arī kopīgi centieni un pilnveidota sadarbība ar globālajiem partneriem un Eiropas 
kaimiņvalstīm, lai cīnītos pret globālajiem apdraudējumiem un problēmām. Parlamentu 
priekšsēdētāji atzina, ka tas iespējams tikai tad, ja ES rīkosies vienoti. Šajā saistībā parlamentu 
priekšsēdētāji norādīja uz dažu dalībvalstu centieniem uzsākt ciešāku sadarbību aizsardzības 
jomā — temats, kas tiks iekļauts 2018. gada EUSC darba kārtībā. 

Attiecībā uz parlamentu programmas tuvināšanu iedzīvotājiem parlamentu priekšsēdētāji atzina, 
ka iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība politiskajā dzīvē ir demokrātijas stūrakmens un ka valstu 
parlamentiem un Eiropas Parlamentam ir izšķiroša nozīme plaisas novēršanā starp iedzīvotājiem 
un politikas veidošanu. Parlamentu priekšsēdētāji pauda viedokli, ka papildu centieni ir jāīsteno 
visos iestāžu līmeņos gan valstu, gan Eiropas līmenī, lai saprotami un saistoši tuvinātu Eiropu 
tās iedzīvotājiem, uzsverot kopīgu vēsturi un vērtības. Parlamentu priekšsēdētāji uzskata, ka šajā 
saistībā lieti noderētu valstu un Eiropas politikas virzienu sociālās dimensijas nostiprināšana. 

Ārkārtas EUSC saistībā ar Romas līguma parakstīšanas 60. gadadienu  

Ņemot vērā Brexit un vairākas krīzes situācijas, ar ko ES saskārās 2016. gadā, ES dalībvalstu 
parlamentu priekšsēdētāji rīkoja ārkārtas konferenci, atzīmējot Romas līguma parakstīšanu pirms 
60 gadiem un apliecinot vienotību. Ārkārtas konference notika Itālijas palātas telpās Itālijas 
Deputātu palātas priekšsēdētājas Laura Boldrini un Itālijas senāta priekšsēdētāja Pietro Grasso 
pārziņā. 

Eiropas Parlamentu pārstāvēja jaunievēlētais priekšsēdētājs Antonio Tajani, kurš bija arī 
galvenais referents. Viņš uzsvēra, ka uzmanība ir jākoncentrē uz Eiropas Savienības reformu, lai 
to uzlabotu un padarītu demokrātiskāku, kā arī spējīgu īstenot iedzīvotāju cerības. 
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Tāpat šajā svinīgajā pasākumā ar runām uzstājās Eiropas Komisijas bijušais priekšsēdētājs 
Romano Prodi; Eiropadomes priekšsēdētājs Donald Tusk; Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks Frans Timmermans; Itālijas Republikas goda prezidents Giorgio Napolitano; 
bijušais Eiropas komisārs un bijušais Ministru padomes priekšsēdētājs Mario Monti; un Itālijas 
Ministru padomes priekšsēdētājs Paolo Gentiloni. 

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 delegāciju lielumu un sastāvu. Sk. www.ipex.eu. 

Eiropas parlamentārā nedēļa (EPW) un Starpparlamentārā konference par stabilitāti, ekonomikas 
koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā tiek regulāri ietvertas parlamentu sadarbības 
kalendārā un kļuvušas par patiesu forumu parlamentu debatēm šajās politikas jomās, kuras kļūst 
aizvien nozīmīgākas.  

Eiropas parlamentārā nedēļa 2017. gadā norisinājās Eiropas Parlamenta telpās Briselē no 
2017. gada 30. janvāra līdz 1. februārim. Līdzīgi kā iepriekšējos gados 2017. gada Eiropas 
parlamentārās nedēļas ietvaros notika divi pasākumi: 

• Eiropas pusgada konference, ko organizēja Eiropas Parlaments. Tā sniedza iespēju 
apmainīties ar informāciju par paraugpraksi pusgada ciklu īstenošanā un nostiprināt 
sadarbību, lai uzraudzītu izpildstruktūru darbības valstu un Eiropas līmeņos Eiropas pusgada 
cikla ietvaros. 

• Starpparlamentārā konference par stabilitāti, ekonomikas koordināciju un pārvaldību Eiropas 
Savienībā, ko kopīgi organizēja un vadīja Maltas pārstāvju palāta un Eiropas Parlaments. 
Konference ir forums auglīgām debatēm un paraugprakses apmaiņai par to, kā īstenot Līguma 
noteikumus attiecībā uz valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta sadarbību. Turklāt tās 
mērķis ir demokrātiska pārskatatbildība ekonomikas pārvaldības un budžeta politikas jomā 
Eiropas Savienībā, jo īpaši ekonomiskajā un monetārajā savienībā (EMS), ņemot vērā sociālo 
dimensiju un neskarot ES dalībvalstu parlamentu kompetences jomas. 

EPW piedalījās vairāk nekā 100 deputātu no visu Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem 
un Eiropas Parlamenta, lai apspriestu ekonomiskus, budžeta un sociālos jautājumus.  

ES Padomes Igaunijas prezidentūras ietvaros Igaunijas parlaments savās telpās Tallinā no 
2017. gada 29. līdz 31. oktobrim organizēja starpparlamentāro konferenci par stabilitāti, 
ekonomikas koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā. IPC laikā uzmanība tika koncentrēta 
uz viedokļu apmaiņu par šādiem četriem tematiem: EMS nākotne, ekonomikas un finansiālas 
palīdzības veicināšanas pasākumi, Eiropas Savienības budžeta problēmas un efektīva nodokļu 
iekasēšana. Igaunijas parlamenta priekšsēdētājs Eiki Nestor un Igaunijas parlamenta Finanšu 
komitejas priekšsēdētāja vietnieks Remo Holsmer organizēja trīs dienu konferenci 
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172 parlamentu deputātiem, kuri pārstāvēja 26 dalībvalstis, Eiropas Parlamentu, Eiropas 
Komisiju, Norvēģiju un Melnkalni. 

4.2 Parlamentu sadarbība ārpolitikas un drošības politikas jautājumos (KĀDP/KDAP 
IPC) 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas 
sstarpparlamentārā konference (KĀDP/KDAP IPC), ko 2012. gadā izveidoja ar ES 
dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konferences lēmumu, ir parlamentāra platforma 
debatēm par ES ārpolitiku un drošības aizsardzības politiku. To divas reizes gadā organizē 
tās ES dalībvalsts parlaments, kura ir Padomes rotējošā prezidentūra, cieši sadarbojoties ar 
Eiropas Parlamentu; konferenci regulāri apmeklē parlamentu pārstāvji no visas ES. Turklāt 
Eiropas Parlamenta Ārlietu komiteja bieži uzaicina valstu parlamentus piedalīties savās 
sanāksmēs Briselē, papildinot parlamentu dialogu šīs nozīmīgās politikas jomā. 
Sk. www.ipex.eu. 

Maltā (26.–28. aprīlī) un Igaunijā (2.–4. septembrī) 2017. gadā norisinājās 10. un 
11. KĀDP/KDAP starpparlamentārā konference. Abu sanāksmju Eiropas Parlamenta delegācijās 
iesaistījās Ārlietu komitejas un Drošības un aizsardzības apakškomitejas locekļi, un šīs 
delegācijas vadīja Ārlietu komitejas priekšsēdētājs David McAllister. 

ES Padomes Maltas prezidentūras ietvaros organizētās Kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
un kopējās drošības un aizsardzības politikas parlamentu konferences laikā apspriedes tika 
vērstas uz Eiropas kaimiņattiecību politikas austrumu dimensiju un Eiropas reakciju uz 
nestabilitāti un apdraudējumiem Vidusjūras dienvidu reģionā un Tuvajos Austrumos. Atsevišķi 
darbsemināri tika veltīti ES migrācijas politikai 2017. gadā un vēlāk; propagandas apkarošanai 
un informācijas aizsardzībai; Eiropas Aizsardzības rīcības plānam un ES un NATO attiecībām. 
Konference pieņēma vispusīgus secinājumus ar konkrētiem ieteikumiem par visiem šiem 
tematiem. 

Pēc Igaunijas parlamenta iniciatīvas 2017. gada otrajā pusē konference izvēlējās apspriest un 
analizēt Eiropu pasaules kontekstā; rietumu vienotības un transatlantisko attiecību stiprināšanu; 
ES prioritātes KĀDP/KDAP jomā; pašreizējo stāvokli aiz ES robežām; veidus, kā stiprināt 
Eiropas aizsardzības un praktiskos aspektus hibrīdu pasaulē, ietverot kiberjomu un stratēģiskos 
sakarus. Konferences laikā atsevišķi darbsemināri tika veltīti Eiropas Savienības robežu 
jautājumam, koncentrējoties uz Rietumbalkāniem, Austrumu partnerību un Krieviju.  

Savā kopīgajā paziņojumā līdzpriekšsēdētāji apliecināja, ka pusgada konference ļāva valstu un 
Eiropas Parlamenta pārstāvjiem koordinēt savas politiskās nostājas svarīgākajos drošības un 
aizsardzības jautājumos, lai uzlabotu valstu un ES līmeņa politikas veidošanas efektivitāti, 
risinot šīs globālās problēmas. 
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4.3 Starpparlamentārās komiteju sanāksmes un citas starpparlamentārās sanāksmes 

Papildus divām regulārajām starpparlamentārajām konferencēm Eiropas Parlamenta 
komitejas katru gadu organizē līdz 20 starpparlamentārām komiteju sanāksmēm (ICM), 
aicinot valstu parlamentu attiecīgās komitejas iesaistīties konkrētās debatēs. Citu veidu 
starpparlamentārās sanāksmes tiek vairāk organizētas pēc vajadzības, un to bieži dara 
prezidentūras valsts parlaments.  

Pēdējos gados ir būtiski padziļinājušās Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu attiecības. ICM 
apspriedes nodrošina platformu, kuras ietvaros parlamentu pārstāvji var konkrētāk un 
mērķtiecīgāk apmainīties ar viedokļiem par svarīgiem likumdošanas un politiskiem kopīgu 
interešu jautājumiem. ICM pašreiz ir parlamentu sadarbības dinamisks elements un tiek ietvertas 
Eiropas Parlamenta komiteju gada programmā. Pastāvīgi augstais valstu parlamentu 
apmeklētības un iesaistes līmenis ir sekmējis nepārtrauktas apspriedes ES līmenī par to, kā labāk 
nodrošināt, lai sanāksmes būtu abpusēji vērtīgas un atbilstīgas. 

2017. gadā tika organizētas 15 starpparlamentārās komiteju sanāksmes, lielākā daļa no tām 
norisinājās kā tradicionālas starpparlamentārās komiteju sanāksmes, bet arī kā viedokļu apmaiņa. 
Sanāksmes organizēja Briselē pēc vienas vai vairāku Eiropas Parlamenta komiteju iniciatīvas un 
ar Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem atbalstu. Īpaši lielo skaitu sanāksmju un galu 
galā izraudzītos tematus noteica smagie pūliņi līdzsvarot ES dalībvalstu parlamentu un 
starptautisko notikumu attīstības diktētās likumdošanas un politiskās prioritātes. 2017. gadā 
450 valstu parlamentu deputāti tikās ar 400 Eiropas Parlamenta deputātiem deviņu dažādu 
Parlamenta komiteju organizētās sanāksmēs. Trīs komitejas organizēja vairāk par vienu 
pasākumu, kurā piedalījās valstu parlamenti, proti, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
(LIBE) organizēja trīs, savukārt Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO) un Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM) katra organizēja divas ICM.  

Eiropas Parlaments nodrošināja, ka vairākas sanāksmes tiek regulāri iekļautas parlamentu 
sadarbības kalendārā. Proti, Eiropas parlamentārā nedēļa (sk. 4.1. nodaļu), ikgadējā viedokļu 
apmaiņa par Eiropas pusgada ciklu, ārlietu komiteju pusgada sanāksmes KĀDP/KDAP 
starpparlamentārās konferences laikā (sk. 4.2. nodaļu) un Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komitejas sanāksme, atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu 8. martā.  

Turklāt 2017. gadā papildus marta ICM par ekonomisku iespēju nodrošināšanu sievietēm FEMM 
komiteja atzīmēja Starptautisko vardarbības pret sievietēm izskaušanas dienu, organizējot ICM 
"The Istanbul Convention:combating violence against women at national and EU level" 
(Stambulas konvencija — vardarbības pret sievietēm apkarošana valstu un ES līmeņos). 

Eiropas Parlamenta komitejas 2017. gada gaitā ir aktīvi un lietderīgi iesaistījušās nepārtrauktajās 
debatēs par Eiropas nākotni, izvirzot konkrētus priekšlikumus par politikas virzienu un iestāžu 
reformām. Kad vien iespējams, komitejas aicināja valstu parlamentus šos jautājumus apspriest 
starpparlamentāro komiteju sanāksmju laikā.  

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja organizēja ICM par kopējās Eiropas patvēruma 
sistēmas trešo reformu, kā arī vēl vienu ICM par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
mehānisma izveidi. LIBE arī organizēja viedokļu apmaiņu ar valstu parlamentiem un pilsonisko 
sabiedrību par "ES drošības politikas vispusīgu novērtējumu".  

Konstitucionālo jautājumu komiteja uzaicināja valstu parlamentus uz ICM "The Future of 
Europe: Perspectives on the European Parliament’s proposals and the Commission White 
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Paper" (Eiropas nākotne — Eiropas Parlamenta priekšlikumu un Komisijas Baltās grāmatas 
perspektīvas). Lai sagatavotos sava ziņojuma "Līguma noteikumi par valstu parlamentiem 
īstenošanu" izstrādei, AFCO organizēja īpašu ICM, kuras laikā parlamentu pārstāvji un eksperti 
sniedza referentam un komitejai skaidru informāciju par šo tematu.  

Reģionālās attīstības komiteja koncentrēja uzmanību uz kohēzijas politikas nākotni pēc 
2020. gada. EP Ārlietu komiteja (AFET) apsprieda Rietumbalkānu ES integrācijas un 
pievienošanās procesa perspektīvas — savlaicīga viedokļu apmaiņa par tematu, kas atzīts par 
vienu no Bulgārijas prezidentūras galvenajās prioritātēm. Valstu parlamenti Attīstības komitejas 
organizētās starpparlamentārās komiteju sanāksmes laikā "The Implementation of the European 
Consensus on Development and the Sustainable Development Goals" (Eiropas Konsensa par 
attīstību un ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana) iesaistījās debatēs par ES pasaules kontekstā.  

Nozīmīgākais notikums 2017. gadā bija LIBE un Igaunijas prezidentūras kopīgi organizētā 
Kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas Eiropola uzraudzīšanai atklāšanas sanāksme. 
Sanāksmi izdevās noorganizēt sarežģīta apspriežu un viedokļu apmaiņas procesa gaitā (sk. 
2.3. nodaļu).  

Jauna tendences parlamentu sadarbībā ir uzaicinājums valstu parlamentiem piedalīties augsta 
līmeņa konferencēs, kas norisinās pēc Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja iniciatīvas un tā 
uzraudzībā. Pirmajā augsta līmeņa konferencē apsprieda migrācijas pārvaldību, un tā notika 
2017. gada 21. jūnijā. Pēc tam bija pasākumi, kuros apsvēra tūrismu (2017. gada 27. septembrī), 
tīrās enerģijas finansēšanu (2017. gada 7. novembrī) un partnerību ar Āfriku (2017. gada 
22. novembrī). Augsta līmeņa konferencēs sapulcējās valstu parlamentu un Eiropas Parlamentu 
deputāti, kā arī dažādas ieinteresētās personas. Šis jaunais konferenču veids ļāva apzināt plašas 
perspektīvas par šiem tematiem, nodrošinot vairāk informācijas parlamentu debatēm. 

Saraksts ar visām Eiropas Parlamentu komiteju 2017. gadā organizētajām starpparlamentārajām 
komiteju sanāksmēm, kā arī sīkāki statistikas dati ir pieejami II pielikumā. 

4.4 ES dalībvalstu parlamentu divpusējie apmeklējumi Eiropas Parlamentā 

Atsevišķu valstu parlamentu divpusējie apmeklējumi Eiropas Parlamentā, kurus nereti 
apvieno ar apmeklējumiem citās ES iestādēs, ir parlamentu dialoga līdzeklis un formāts, kas 
nemitīgi attīstās. 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.  

Divpusēju apmeklējumu mērķis ir sekmēt un stiprināt parlamentu attiecības gan politiskā, gan 
administratīvā līmenī. Šo apmeklējumu skaits pieaug, kas ir jauna tendence, kura noteikti 
turpināsies.  

2017. gadā tika organizēts rekordliels apmeklējumu skaits, proti, kopā 85 apmeklējumi. 
Lielākais apmeklējumu pieprasījumu skaits tika saņemts no abām Apvienotās Karalistes 
parlamenta palātām, Francijas Nacionālās asamblejas un Norvēģijas parlamenta. Apvienotās 
Karalistes parlamenta apmeklējumi, protams, bija orientēti uz Apvienotās Karalistes izstāšanos 
no ES. Francijas apmeklējumu mērķis galvenokārt bija atbalstīt Francijas nozīmīgo parlamentāro 
reformu procesu. Arī Norvēģijas darbības daļēji var skaidrot ar Brexit, jo "Norvēģijas modelis" 
2017. gadā joprojām tika uzskatīts par vienu no iespējamiem modeļiem turpmākajām ES un 
Apvienotās Karalistes attiecībām. Kā minēts nodaļā par ES nākotni, Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no ES un iedzīvotāju tuvināšana ES bija šo sanāksmju darba kārtības prioritāte. 
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Prezidentūras parlamentu atbalsta programmas (sk. 6.3. nodaļu) ietvaros īpašus apmeklējumus 
parlamenta pārstāvjiem un ekspertiem organizē to valstu parlamentiem, kuras pirmo reizi ir ES 
prezidentūras valstis. EP reizēm (pēc pieprasījuma) organizē apmeklējumus to palātu 
parlamentārajiem darbiniekiem, kuras pielāgo vai modernizē savu struktūru un izrāda interesi 
par EP darbību. 

Visu ar Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem atbalstu 2017. gadā organizēto valstu 
parlamentu apmeklējumu Eiropas Parlamentā sīki izklāstīts saraksts, ietverot videokonferences, 
ir pieejams III pielikumā. 

5. "Agrīnās brīdināšanas mehānisms" un "neoficiāls politiskais dialogs" — Lisabonas 
līguma 1. un 2. protokols  

LESD pievienotajā 2. protokolā ir izklāstīts tiesību aktu priekšlikumu izskatīšanas mehānisms 
jeb tā dēvētais agrīnās brīdināšanas mehānisms, kas paredz valstu parlamentu iesaisti. 
Saskaņā ar šo mehānismu valstu parlamenti var izskatīt ES tiesību aktu projektus un, ja tie 
konstatē subsidiaritātes principa pārkāpumu, astoņu nedēļu laikā pēc nosūtīšanas var sniegt 
izdevējiestādei pamatotu atzinumu. Protokols paredz procedūru pārskatīšanai un pat 
obligātai pārskatīšanai (ko attiecīgi dēvē par "dzelteno karti" un "oranžo karti"), ja pamatotu 
atzinumu skaits pārsniedz konkrētu slieksni. Šī valstu parlamentu oficiāli noteiktais uzdevums 
ir veicinājis plašāku sadarbību ar Eiropas Parlamentu; kā dēļ ir pārskatīts un grozīts EP 
Reglaments un administratīvās struktūras ar mērķi turpināt uzlabot parlamentu attiecības.  
Sk. www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/connect/welcome.html. 

5.1. Agrīnās brīdināšanas mehānisms 
Saistībā ar agrīnās brīdināšanas mehānismu valstu parlamentu iesniegumus izskata šādās 
kategorijās3:  

1. "pamatots atzinums", ja tas tiek saņemts astoņu nedēļu laikā, kā minēts Lisabonas līguma 
2. protokola 6. pantā4, un ja tajā norādīts uz neatbilstību subsidiaritātes principam; 

2. "Skaidrojumi", ja tie neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 
Eiropas Parlamentā par atbilstības subsidiaritātes principam uzraudzību atbild Juridiskā 
komiteja (JURI)5. 

Eiropas Parlaments 2017. gadā no valstu parlamentiem saskaņā ar 2. protokolu par 
subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu saņēma 421 iesniegumus. 

                                                
3 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). 
4 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." 
5 Eiropas Parlamenta Reglaments, V pielikuma XVI punkta 1. apakšpunkts: "Juridiskā komiteja atbild par 
Savienības tiesību aktu interpretāciju, piemērošanu un uzraudzību, kā arī par Savienības tiesību aktu atbilstību 
primārajiem tiesību aktiem, it sevišķi juridiskā pamata izvēli un subsidiaritātes un proporcionalitātes principu 
ievērošanu". 
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No tiem 49 bija pamatoti atzinumi, savukārt pārējie 372 bija skaidrojumi (iesniegumi, kuros nav 
izvirzīti jautājumi par atbilstību subsidiaritātei).  

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā (2009. gada 1. decembrī) valstu parlamenti ir iesūtījuši 
2799 iesniegumus. No tiem tikai 429 (15 %) ir bijuši pamatoti atzinumi, kuros norādīts uz 
iespējamu subsidiaritātes principa pārkāpumu, savukārt izteikts vairākums (aptuveni 85 %) ir 
bijuši skaidrojumi, kuros apsvērta priekšlikumu būtība. 

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. 2017. gadā 18 no 41 palātas ir iesniegušas pamatotus atzinumus. Aktīvākie bija 
Francijas Sénat ar 8 un Vācijas Bundestag un Austrijas Bundesrat katrs ar 6 pamatotiem 
atzinumiem. 

Kopš šā mehānisma ieviešanas slieksnis, kas vajadzīgs "dzeltenās kartes" pārskatīšanas 
procedūras uzsākšanai, ir sasniegts tikai trīs reizes; pēdējo reizi tas bija 2016. gada maijā saistībā 
ar priekšlikumu pārskatīt direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Komisija izlēma saglabāt 
savu priekšlikumu, jo uzskatīja, ka nebija pārkāpusi subsidiaritātes principu6. Daudzi valstu 
parlamenti, kas piedalījās šajā "dzeltenās kartes" procedūrā, turpināja 2017. gadā paust vilšanos 
par šo rezultātu. 

Valstu parlamenti ir izmantojuši 2. protokolu, lai paustu savus viedokļus par priekšlikumu 
būtību, nevis par subsidiaritāti. Tas atspoguļo parlamentu vēlmi vairāk iesaistīties likumdošanas 
procesā pēc būtības.  

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem likumdošanas cikla gaitā sniedz Eiropas 
Parlamenta deputātiem (jo īpaši referentiem), politiskajām struktūrām un dienestiem konkrētu 
informāciju un datu apkopojumus par valstu parlamentu iesniegumiem. 

Šajā saistībā direktorāts uztur datubāzi CONNECT, kurā ir visi no valstu parlamentiem saņemtie 
dokumenti kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā. CONNECT tika modernizēta 2017. gada 
sākumā, lai iekļautu vairākas svarīgas meklēšanas funkcijas un statistikas rīkus. Pašreiz tā ir 
pieejama Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem tīmekļa vietnē: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/connect/welcome.html. 

Modernizēšanas gaitā šī informācija arī tika tieši iekļauta IPOL/EXPO ĢD e-komitejas kopējā 
darba telpā. Tāpat kā visi pārējie komitejas dokumenti un informācija, kas saistīti ar 
likumdošanas dokumentu, valstu parlamentu iesniegumi tiek tieši saglabāti pie dokumenta, uz 
kuru tie attiecas. Tas attiecas ne tikai uz pamatotajiem atzinumiem, bet arī uz visiem 
skaidrojumiem, kas saņemti no valstu parlamentiem. 

Vēl viens direktorāta sniegtais pakalpojums ir ikmēneša pašreizējā stāvokļa paziņojums par 
pamatotiem atzinumiem un skaidrojumiem. Paziņojumam ir divas iedaļas, proti, vienā sniegts 
pārskats par visiem saņemtajiem iesniegumiem kopš iepriekšējā paziņojuma un otrā minēti visi 
likumdošanas dokumenti, kas ir attiecīgās plenārsēdes darba kārtībā. To sagatavo Komiteju 
priekšsēdētāju konferences sanāksmei katras Strasbūras sesijas otrdienā un ietver oficiālajā 
sanāksmes lietā. Pašreizējā stāvokļa paziņojumu dara arī pieejamu direktorāta tīmekļa vietnē un 
pirms katras plenārsēdes izsūta visiem deputātiem/palīgiem, politisko grupu pārstāvjiem, 
                                                
6 Sk. 2.2. nodaļu Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem 2016. gada vidusposma ziņojumā par Eiropas 
Parlamenta attiecībām ar ES dalībvalstu parlamentiem. 
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Juridiskajam dienestam, IPOL ĢD, EXPO ĢD un EP vietējiem birojiem, kā arī Komisijas un 
Padomes dienestiem, kas atbild par attiecībām ar valstu parlamentiem. 

5.2. Neoficiāls politiskais dialogs 

LESD 1. protokols ļauj valstu parlamentiem iesniegt komentārus par likumdošanas 
dokumentiem, kas ir Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē, un par ļoti dažādiem 
neleģislatīviem dokumentiem, piemēram, saistībā ar Eiropas līmenī notiekošām debatēm, 
zaļajām/baltajām grāmatām vai Eiropas Komisijas paziņojumiem. Komentāri par šiem 
dokumentiem tiek saņemti samērā lielā skaitā un ietilpst "neoficiāla politiskā dialoga" kategorijā. 

Valstu parlamenti 2017. gadā turpināja aktīvi izmantot šo instrumentu un iesūtīja 
199 skaidrojumus7. Šajā saistībā 2017. gadā trīs aktīvākās palātas bija Rumānijas Deputātu palāta 
(30), Čehijas Republikas senāts (28) un Itālijas Deputātu palāta (27 skaidrojumi).  

Kopš 2009. gada Eiropas Parlaments no valstu parlamentiem ir saņēmis aptuveni 
1900 skaidrojumus; arī tie ir publicēti iepriekš minētajā CONNECT datubāzē.  

Sīki statistikas dati par pamatotajiem atzinumiem un skaidrojumiem, kuri 2017. gadā saņemti 
agrīnās brīdināšanas mehānisma ietvaros, ir pieejami IV pielikumā. 

5.3. Subsidiaritātes un proporcionalitātes principu pārskatīšana 

Komisijas ciešāka sadarbība un dialogs ar valstu parlamentiem turpinājās 2017. gadā. Valstu 
parlamenti aizvien biežāk aicina komisārus piedalīties to debatēs, sadarboties saistībā ar 
prioritāšu noteikšanu uzraudzības īstenošanai attiecībā uz Komisijas gada darba programmu un 
izvirza ierosinājumus likumdošanas iniciatīvām. 

Gadu gaitā valstu parlamenti ir kopīgi analizējuši iespējamus praktiskus uzlabojumus Līgumu 
ietvaros, lai panāktu subsidiaritātes principa mērķu maksimālu efektivitāti. Savos pieņemtajos 
paziņojumos COSAC ir vairākkārt izvirzījusi ieteikumus, kas galvenokārt attiecas uz dažādu 
pārtraukšanas laikposmu neņemšanu vērā pamatoto atzinumu iesniegšanas termiņa skaitīšanā; 
iekšēju astoņu nedēļu termiņu Komisijas atbilžu sniegšanai uz valstu parlamentu pamatotiem 
atzinumiem; skaidrojumu tādu jaunu priekšlikumu paskaidrojuma memorandā, saistībā ar ko ir 
iesniegts liels skaits pamatotu atzinumu, par to, kā ir ņemtas vērā zināmās subsidiaritātes bažas; 
un ietekmes novērtējumu papildu elementu, jo īpaši analīzes par tiesību akta atbilstības 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem novērtējuma, iekļaušanu paskaidrojuma 
rakstos8. 

Subsidiaritātes kontroles un politiskā dialoga uzlabojumi pašreizējā Līguma satvarā tika 
apspriesti Maltā notikušās LVII COSAC plenārsēdē "The role of national Parliaments in the 
future of the EU" (Valstu parlamentu nozīme ES nākotnē). Parlamentu pārstāvji, kas piedalījās 
debatēs, atkārtoti izvirzīja iepriekš minētos priekšlikumus, aicinot arī sniegt precīzākas un 
pamatotākas atbildes un turpināt īstenot "zaļo karti", ko uzskata par pozitīvu kanālu valstu 
parlamentu skaidrojumu iesūtīšanai. Vairākas palātas, jo īpaši valstis no Višegrādas grupas, ir 

                                                
7 Tāpat kā saskaņā ar 2. protokolu neoficiālā politiskā dialoga ietvaros iesūtītos iesniegumus sauc par 
skaidrojumiem. 
8 Vispusīgs COSAC ieteikumu kopsavilkums tika darīts pieejams dokumentā, ko COSAC iesniedza Čehijas senāta 
delegācija; tas bija paredzēts kā papildinājums darbam, ko īsteno darba grupa subsidiaritātes, proporcionalitātes 
un efektivitātes jautājumos. Dokuments ir pieejams: www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/czsen.do. 
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atbalstījušas tā dēvētās "sarkanās kartes" ieviešanu, kas ļautu parlamentiem izmantot veto 
tiesības attiecībā uz Komisijas priekšlikumiem. 

Eiropas Parlamenta novērtējums par to Līguma noteikumu īstenošanu, kas attiecas uz valstu 
parlamentiem, ir minēts 2.6.3. nodaļā. 

Valstu parlamenti atzinīgi novērtēja darba grupu subsidiaritātes, proporcionalitātes un 
efektivitātes jautājumos, ko 2017. gada 14. novembrī izveidoja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs 
Jean-Claude Juncker. Šī darba grupa līdz 2018. gada 15. jūlijam iesniegs ziņojumu 
priekšsēdētājam, izvirzot ieteikumus par to, kā labāk piemērot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principus, par politikas jomām, kurās darbu varētu deleģēt vai pilnībā nodot 
dalībvalstīm, kā arī par veidiem, kā reģionālās un vietējās iestādes labāk iesaistīt ES politikas 
veidošanā un īstenošanā. 

Eiropas Parlamenta Priekšsēdētāju konference noraidīja uzaicinājumu izraudzīties pārstāvjus 
darba grupai, ņemot vērā noteikto principu, ka Eiropas Parlamenta deputāti nedrīkst iesaistīties 
Eiropas Komisijas izveidotos konsultatīvos forumos vai darba grupās.  

Tallinā notikušās LVIII COSAC secinājumos ir norādīts, ka valstu parlamentus darba grupā 
pārstāv valstu parlamentu deputāti no COSAC prezidentūras trijotne (Igaunijas, Bulgārijas un 
Austrijas parlamentu pārstāvji). COSAC prasīja Komisijai palielināt valstu parlamentu pārstāvju 
skaitu darba grupā, lai panāktu plašāku pārstāvniecību un zināšanu bāzi. Komisija šo 
priekšlikumu nepieņēma.  

Tādēļ, kā arī lai paplašinātu debates visu valstu parlamentu vidū un koordinētu to centienus 
pārstāvēt Eiropas iedzīvotāju intereses, tika izveidota COSAC darba grupa, kurā ir pārstāvētas 
visas valstu palātas. 

6. Informācijas apmaiņas un tīklu veidošanas instrumenti 

6.1 Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs (EPPDC) 

EPPDC kopīgi pārvalda Eiropas Parlaments un Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, un tā 
locekļi ir no 66 parlamentu palātām (kas ietver 41 Eiropas Savienības palātu) no 54 valstīm un no 
Eiropas iestādēm. Gandrīz 120 korespondentu un korespondentu vietnieku tīklā pārstāv savu attiecīgo 
parlamentu un palīdz īstenot EPPDC galvenās darbības, kuras ietver aktīvu informācijas un 
paraugprakses apmaiņu. Sk.  ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/public/page/about. 

EPPDC 2017. gadā atzīmēja savu 40. gadadienu. Eiropas Parlaments kopā ar Eiropas Padomes 
Parlamentāro asambleju organizēja ikgadējo korespondentu konferenci Palais de l’Europe telpās 
Strasbūrā. Konference sniedz iespēju aplūkot iepriekšējos sasniegumus un apspriest turpmākās 
iespējas. Konferenci atklāja ar galveno runu par informācijas nozīmi parlamentos un to 
pārstāvjiem. Pēc tam bija vēsturiska analīze par to, kā EPPDC ir kļuvis par informācijas un 
paraugprakses apmaiņas paraugu. Dienu noslēdza divas prezentācijas, kurās tika izklāstītas 
problēmas, ar ko saskaras parlamentu pētniecības dienesti un bibliotēkas. 

Konferencē arī prezentēja Festschrift, kurā korespondenti no aptuveni 40 parlamentiem no savas 
perspektīvas aprakstīja jaunākos parlamentu pētījumus un EPPDC nozīmi deputātu un 
parlamentu struktūru informācijas vajadzību nodrošināšanā. 

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — neilgi pirms konferences tika atklāta EPPDC tīmekļa vietnes 
5. versija. Pēc divu gadu intensīva darba tika pilnībā pārveidota iekšējā struktūra. Jauns un 
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"atsaucīgs" dizains pašreiz ļauj netraucēti izmantot tīmekļa vietni gan viedtālrunī, gan 
planšetdatorā, gad tradicionālajā datorā. Vēlreiz jāuzsver, ka turpinājās ļoti efektīva sadarbība ar 
ITEC ĢD.  

Direktorāts un Eiropas Parlamenta Pētniecības dienests (EPRS) sekmīgi organizēja EPPDC 
semināru "The future of parliamentary research services and libraries in an era of rapid change: 
Parlamentu pētniecības dienestu un bibliotēku nākotne strauju izmaiņu laikmetā — Optimising 
quality, service, delivery and relevance" kvalitātes, pakalpojumu, nodrošināšanas un atbilstības 
optimizēšana. Pasākums piesaistīja 73 dalībniekus no 36 parlamentu palātām. EPPDC semināra 
jauns un daudzsološs elements bija tā dēvētās "domu apmaiņas grupas". Dalībniekiem bija 
iespēja apspriest metodiskus jautājumus un problēmas trīs paralēlos darbsemināros, proti, 
darbseminārā par Brexit, par aprites ekonomiku un par Eiropas migrācijas politiku. Īpaša sesija 
tika veltīti reģionālajām iniciatīvām par sadarbību starp parlamentu pētniecības dienestiem 
Ziemeļvalstīs, Dienvidaustrumeiropā un Višegrādas grupā. Šī sesija, kā arī darbsemināru 
ietvaros iesniegtie skaidrojumi atklāja plašu ieinteresētību iesaistīties plašākā informācijas 
apmaiņā starp dienestiem. 

Runājot par salīdzinošiem pieprasījumiem, 2017. gadā tika iesniegts jauns rekordliels skaits 
pieprasījumu, proti, kopā 337 pieprasījumi, kas ir būtisks pieaugums salīdzinājumā ar 
2016. gadu, kad tīkls saņēma 273 pieprasījumus. No vienas puses, tā ir ļoti pozitīva tendence, jo 
izteikti pierāda, cik svarīgs un nozīmīgs EPPDC ir parlamentiem. No otras puses, katra 
pieprasījuma iesniedzējs sagaida pieprasīto informāciju, un ne tikai atbilžu skaitu, bet arī to 
kvalitāti. Tādēļ ir acīmredzams, ka atbilžu sagatavošana tādam lielam skaitam pieprasījumu rada 
būtisku darba apjomu. Par laimi, līdz šim nekas neliecina, ka EPPDC darbība varētu kļūt par 
savu sekmju upuri, bet šis potenciālais risks ir jāņem vērā. 

Kā atbalsta sniedzējs Eiropas Parlamenta Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem palīdz 
attiecīgajiem EP dienestiem. Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 2017. gadā EPPDC 
tīklam nosūtīja sešus pieprasījumus citu Eiropas Parlamentu vārdā. Turklāt tas koordinēja 
31 atbildi uz citu EPPDC parlamentu pieprasījumiem.  

Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā 

Sadaļā "Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā" ir rezumēta informācija par konkrētiem 
aktuāliem jautājumiem, ko parlamenti ir apsprieduši Eiropas Parlamentārās pētniecības un 
dokumentācijas centra (EPPDC) tīklā. 

Direktorāts 2017. gadā sagatavoja piecus jaunus uzmanības centra sadaļas izdevumus par ļoti 
dažādiem tematiem. 

Pārskats ar jautājumiem, kuros Eiropas Parlaments apspriedās ar EPPDC tīklu, un par 
pieprasījumiem, uz ko EP ir sniedzis atbildes, sīki izstrādāts saraksts ar EPPDC semināriem un 
Statūtos paredzētajām sanāksmēm, kā arī saraksts ar 2017. gadā izdotajiem sadaļas "Uzmanības 
centrā — parlamenti Eiropā" izdevumiem ir pieejami V pielikumā. 
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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. Sk. www.ipex.eu. 

2017. gadā tika pieņemti divi svarīgi dokumenti. IPEX digitālo stratēģiju (DS) apstiprināja ES 
dalībvalstu parlamentu ģenerālsekretāri sanāksmē Bratislavā 21. februārī. Tas ir vispusīgs IPEX 
turpmākās attīstības plāns. Digitālajā stratēģijā ir arī izklāstītas stratēģiskās pieejas IPEX mērķus 
sasniegšanai un īstenošanai. Turklāt, paredzot pamatnostādnes tīmekļa vietnes īstermiņa 
tehniskajai apkopei un uzturēšanai, tā nosaka veidus, kā aktīvi iesaistīt IPEX valstu 
korespondentus DS mērķu sasniegšanā, apraksta attiecības ar citiem dalībniekiem un platformām 
ES informācijas apmaiņas ietvaros un, visbeidzot, nosaka attiecīgas darbības, lai sekmētu IPEX 
un turpinātu attīstīt saziņu. 

Sanāksmē, kas norisinājās Bratislavā 2017. gada 19. maijā IPEX padome pieņēma darba 
programmu 2017.–2020. gadam, kas bija paredzēta kā digitālās stratēģijas īstenošanas 
instruments. Šī trīsgadu programma ir adresēta Slovākijas (2017.–2018. gads), Igaunijas (2018.–
2019. gads) un Austrijas (2019.–2020. gads) IPEX priekšsēdētājiem. Programma ietver šādus 
prioritārus mērķus: IPEX sekmēšanu, IPEX tīkla pilnveidošanu un IPEX datubāzes uzlabošanu.  

Lai īstenotu darba programmu, padome izlēma izveidot trīs darba grupas, kurai katrai tika 
uzticēta viena prioritārā mērķa īstenošana. 

Eiropas Parlaments aktīvi atbalstīja abu dokumentu pieņemšanu. Šos centienus atbalstīja arī par 
IPEX atbildīgais ITEC ĢD ierēdnis un Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem Iestāžu 
sadarbības nodaļa. Eiropas Parlamenta atbalsta atjaunošanu IPEX apliecina uzmanība, ko Paulo 
Rangel sava ziņojuma sagatavošanā veltīja Līguma noteikumu par valstu parlamentiem 
īstenošanai. Vairāku apmeklējumu laikā valstu parlamentos referents pastāvīgi atsaucās uz 
platformas nozīmi un izvirzīja priekšlikumus par tās iespējamu attīstību.  

Lai gan IPEX nav vienīgā platforma ar ES saistītu dokumentu apmaiņai, Eiropas Parlamentam 
ir skaidrs, ka šai platformai piemīt potenciāls kļūt par galveno kanālu saziņai starp ES iestādēm 
un valstu parlamentiem. 

Lai gan 2017. gads IPEX bija intensīvu un dziļu pārdomu gads, kā arī gads savas nozīmes un 
mērķu atjaunošanai, platforma turpināja īstenot savas konsolidētās funkcijas. Pašreiz ir 
publicētas gandrīz 88 000 valstu parlamentu un Eiropas Savienības iestāžu dokumentu lappuses, 
uzraugot saistīto informāciju 12 500 dokumentos, ko izstrādājušas ES iestādes un kas saistīti ar 
vairāk nekā 10 000 lietām. Kopējais IPEX publicēto likumdošanas un neleģislatīvu dokumentu 
skaits 2017. gadā bija 1053 (2016. gadā: 1064; 2015. gadā: 805; 2014. gadā: 933). 

IPEX tīmekļa vietnei 2017. gadā bija 307 737 unikālo apmeklējumu, kas ir būtisks pieaugums 
atbilstīgi iepriekšējo gadu vispārējā pieauguma tendencei. Skatīto lapu skaits, proti, gandrīz 
6 miljoni, atbilst pēdējo 3 gadu tendencei. 
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6.3 Citi tīkli un instrumenti  

Valstu parlamentu pārstāvji Briselē 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem labprāt aicina un uzņem Eiropas parlamentā ES 
dalībvalstu parlamentu/palātu izraudzītos administratīvos pārstāvjus. Kopš 1991. gada 
(2016. gadā bija šīs pieejas 25. gadadiena), lai stiprinātu parlamentu sadarbību ES, Eiropas 
Parlaments ir pēc pieprasījuma piedāvājis pārstāvjiem papildu biroja un citu iekšējo 
infrastruktūru Briseles un Strasbūras telpās.  

Laika gaitā visi ES dalībvalstu parlamenti ir sūtījuši kādu valsts ierēdni uz Briseli, lai sekmētu 
attiecības ar ES. Pašreiz 37 birojos strādā 55 personas no 40 palātām. 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 tīmekļa vietnē: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts. 

Prezidentūras parlamentu atbalsta programma 

Parlamentu sadarbība un informācijas apmaiņa tiek pastiprināta, gatavojoties katras ES 
prezidentūras parlamentārās dimensijas pasākumiem. Kad tās ES dalībvalsts parlaments, kura ir 
Padomes rotējošā prezidentūra, pirmo reizi pieprasa Eiropas Parlamenta palīdzību, lai sagatavotu 
prezidentūras parlamentārās dimensijas pasākumus, Eiropas Parlaments var ieguldīt 
programmas izmaksās saskaņā ar dalīto izmaksu pieeju kopā ar attiecīgo parlamentu. Šajā 
programmā Eiropas Parlaments cenšas sniegt individualizētu atbalstu, pamatojoties uz 
prezidentūras vajadzībām un prioritātēm. 

Pēc izmaiņām ES Padomes prezidentūru kalendārā ES vadībā pirmo reizi nonāca dalībvalstis 
iepriekš nepieredzētā secībā: Slovākija, Malta, Igaunija un Bulgārija. Visi šo valstu parlamenti 
saņēma ES prezidentūras parlamentu atbalsta programmas palīdzību.  

Pēc Maltas parlamenta iniciatīvas tika organizēts apmeklējums uz Maltu, lai sagatavotu 
parlamentāro dimensiju pirms prezidentūras sākšanas. Direktorāts attiecībām ar valstu 
parlamentiem piedalījās subsidiaritātes seminārā, ko organizēja šajā saistībā. 

Direktorāts 2017. gadā sekmīgi organizēja vairākus izpētes apmeklējumus un informācijas 
sesijas Igaunijas un Bulgārijas parlamentu ekspertiem vairākās Eiropas Parlamenta komitejās un 
dienestos. Līdzīga programma ir paredzēta Rumānijas parlamentam.  

Programmas dalībnieki apliecināja, ka iepriekšēja padziļināta informācijas apmaiņa bija sevišķi 
lietderīga, lai labāk plānotu parlamentāro dimensiju. Augsti tika novērtēta tīklu veidošana ar 
visiem attiecīgajiem pārstāvjiem (Eiropas Parlamenta deputātiem, Eiropas Parlamenta 
amatpersonām, valstu parlamentu pārstāvjiem, IPEX pārstāvi, COSAC sekretariātu, 
starpparlamentāro konferenču projektu komandām) un iepriekš gūtās pieredzes apmaiņa. 
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Zināšanu nodošana un pastāvīga saziņa arī nodrošināja dažādu prezidentūru parlamentārās 
dimensijas darba konsekvenci. 

Iknedēļas programma pasākumiem, kuros piedalās valstu parlamenti 

Direktorāts savā iknedēļas programmā publicē informāciju par pasākumiem, kuri saistīti ar vai 
kuros piedalās valstu parlamenti, un šī informācija tiek plaši izplatīta. Mērķis ir palielināt dažādo 
īstenoto parlamentu sadarbības pasākumu pārredzamību un pamanāmību. Iknedēļas programmu 
nosūta visiem Eiropas Parlamenta deputātiem un lielākajai daļai dienestu. Tajā ir divi nākamo 
nedēļu pasākumi. 
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7. PIELIKUMI 

I PIELIKUMS. COSAC sanāksmes — temati un galvenie referenti, 2017. gads 

 
COSAC pasākums 

 
Temati 

 
Eiropas Parlamenta galvenie 
referenti/diskusiju dalībnieki 

 
Priekšsēdētāju sanāksme 
Maltā, 2017. gada 22. un 
23. janvārī 

I Pārdomas par ES Maltas 
prezidentūru 
II Apspriede par Eiropas 
Komisijas 2017. gada darba 
programmu  

 

Danuta Hübner, Eiropas 
Parlamenta Konstitucionālo 
jautājumu komitejas (AFCO) 
priekšsēdētāja 
 
 
 
 

LVII COSAC plenārsēde Maltā, 
2017. gada 28.–30. maijā 

I Pārdomas par Maltas 
prezidentūru  
II Valstu parlamentu nozīme ES 
nākotnē 
III AK referenduma rezultāts — 
pašreizējais stāvoklis  
IV Zilās ekonomikas 
paplašināšana — virzībā uz 
ilgtspējīgāku ES integrēto jūrlietu 
politiku 
V Migrācija — cilvēku 
kontrabandas un tirdzniecības 
apkarošana un humānas un 
efektīvas atgriešanas un 
atpakaļuzņemšanas politikas 
izstrāde 

 

Mairead McGuinness, Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētāja pirmā 
vietniece 
 
 
Danuta Hübner, Eiropas 
Parlamenta Konstitucionālo 
jautājumu komitejas (AFCO) 
priekšsēdētāja 
 
 

Priekšsēdētāju sanāksme 
Tallinā, 2017. gada 9. un 10. jūlijā 

I Igaunijas prezidentūras 
prioritātes  
II No jaunuzņēmumiem līdz 
izvēršanai — ES neizmantotais 
potenciāls 

 
 
 
 
 
 

LVIII COSAC plenārsēde Tallinā, 
2017. gada 26.–28. novembrī 

I Eiropas Savienības nākotne  
II Eiropas Savienības tuvināšana 
tās iedzīvotājiem — valstu 
parlamentu paraugprakse 
III Digitālais vienotais tirgus — e-
pakalpojumu pašreizējā attīstība 
IV Efektīvas un ilgtspējīgas 
drošības savienības izveide 
V Migrācijas ārējā dimensija — 
neatbilstīgas migrācijas novēršana 
un apkarošana 
 

Danuta Hübner, Eiropas 
Parlamenta Konstitucionālo 
jautājumu komitejas (AFCO) 
priekšsēdētāja 
 
 
 
 
 
 
 

Sīkāku informāciju par COSAC sanāksmju darba kārtību, ko publicējušas prezidentūras, sk. COSAC tīmekļa vietnē: 
www.cosac.eu  
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II PIELIKUMS. Eiropas Parlamenta komiteju 2017. gadā organizētās 
starpparlamentārās komiteju sanāksmes Briselē9 

  Valstu parlamentu 

  dalībnieki10 EP 
EP 

komiteja 
Pasākums Deputāti Valstis Parlamenti/

palātas 
Deputāti 

ECON/BUDG/ 
EMPL 

30. janvāris – 1. februāris 
Eiropas parlamentārā nedēļa: 
Eiropas pusgada cikli 2016.–
2017. gadā 
Starpparlamentārā konference saskaņā 
ar Līguma par stabilitāti, koordināciju 
un pārvaldību ekonomiskajā un 
monetārajā savienībā 13. pantu 

98 24 30 

90 
ECON/ 
PANA  

ICM – 49 
ICM – 12 

BUDG 
ICM – 29 

LIBE 28. februāris 
Starpparlamentārā komiteju 
sanāksme: 
"Eiropas patvēruma sistēmas trešā 
reforma — aktuālās problēmas" 

46 18 21 40 

FEMM 8. un 9. marts  
Starpparlamentārā komiteju 
sanāksme: 
Ekonomisku iespēju nodrošināšana 
sievietēm —  
rīkosimies vienoti! 

25 15 16 19 

AFCO 2. maijs 
Starpparlamentārā komiteju 
sanāksme: 
"Līguma noteikumi par valstu 
parlamentiem īstenošana" 
Referents: Paulo Rangel 

11 8 9 9 

LIBE 11. maijs 
Viedokļu apmaiņa starp Eiropas 
Parlamentu, valstu parlamentiem un 
pilsonisko sabiedrību — 
ES drošības politikas vispusīgs 
novērtējums 

13 9 9 16 

LIBE 22. jūnijs 
Starpparlamentārā komiteju 
sanāksme: 
"ES demokrātijas, tiesiskuma un 
pamattiesību mehānisma izveide" 

25 15 18 22 

LIBE 9. un 10. oktobris 
Kopīgās parlamentārās uzraudzības 
grupas (JPSG) Eiropola uzraudzīšanai 
atklāšanas sanāksme 

69 26 34 

29 
2017. gada 
9. oktobris 

(12) 
JPSG 

pilntiesīgie 
locekļi: 10 

JPSG 
locekļu 

aizstājēji: 
1 

Citi EP 
deputāti: 1 

                                                
9 Ja vien nav norādīts citādi, visas sanāksmes ir starpparlamentārās komiteju sanāksmes. 
10 ES dalībvalstis, kandidātvalstis, potenciālās kandidātvalstis, Šveice un Norvēģija 
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2017. gada 
10. oktobri

s (17) 
JPSG 

pilntiesīgie 
locekļi: 12 

JPSG 
locekļu 

aizstājēji: 
2 

Citi EP 
deputāti: 3 

ECON 10. oktobris 
Viedokļu apmaiņa starp Eiropas 
Parlamentu un valstu parlamentiem 
par "Konkrētai valstij adresētiem 
ieteikumiem un kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi" 

29 18 20 24 

AFCO 11. oktobris 
Starpparlamentārā komiteju 
sanāksme: 
Eiropas nākotne — "Eiropas 
Parlamenta priekšlikumu un 
Komisijas Baltās grāmatas 
perspektīvas" 

25 16 19 11 

DEVE 21. novembris 
Starpparlamentārā komiteju 
sanāksme: 
"Eiropas Konsenss par attīstību un 
ilgtspējīgas attīstības mērķi" 

23 22 26 27 

AFET 21. novembris 
Starpparlamentārā komiteju 
sanāksme: 
"Rietumbalkānu pievienošanās 
process ES" 

33 25 29 63 

FEMM 21. novembris 
Starpparlamentārā komiteju 
sanāksme: 
"Stambulas konvencija — vardarbības 
pret sievietēm apkarošana valstu un ES 
līmeņos" 

31 15 18 17 

REGI 22. novembris 
Starpparlamentārā komiteju 
sanāksme: 
"Kohēzijas politikas pašreizējās 
galvenās aktualitātes un 2020. gada 
nākotne" 

22 13 15 33 

KOPĀ  450   400 
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III PIELIKUMS. Valstu parlamentu11 apmeklējumi Eiropas Parlamentā 2017. gadā 
(ietverot videokonferences) 

Datums Valsts/palāta Komiteja/cita struktūra 

09.01.2017. FR, Nacionālā asambleja ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reforma 

12.01.2017. FR, Nacionālā asambleja 
Claude Bartolone, Francijas Nacionālās asamblejas 
priekšsēdētājs ar delegāciju (deputāti, amatpersonas, 
kabineta locekļi) 

17.–19.01.2017. Apvienotā Karaliste, Lordu palāta Eiropas Savienības īpašā komiteja 

25.01.2017. Apvienotā Karaliste, Lordu palāta ES finanšu lietu apakškomiteja 

25.01.2017. FR, Nacionālā asambleja Apmeklējums saistībā ar kopējo lauksaimniecības 
komiteju 

25.01.2017. DK, Dānijas parlaments  Amatpersonu darba apmeklējums 

31.01.2017. NO, Norvēģijas parlaments Norvēģijas parlamenta Transporta un komunikāciju 
pastāvīgā komiteja 

06.02.2017. NL, Tweede Kamer Nīderlandes Pārstāvju palātas loceklis 
06.–07.02.2017. BG, Narodno sabranie  Amatpersonu apmeklējums 

08.02.2017. IR, Oireachtas Apvienotā komiteja Eiropas Savienības 
jautājumos 

08.–09.02.2017. NO, Norvēģijas parlaments Norvēģijas parlamenta darba apmeklējums 

27.02.2017. Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta Velsas komiteja 

28.02.2017. EE, Riigikogu Sanāksme ar COSAC līdzpriekšsēdētājiem un 
komisāru Avramopoulos 

02.–03.03.2017. EE, Riigikogu Ģenerālsekretāra un amatpersonu apmeklējums 

03.03.2017. NO, Norvēģijas parlaments Ārlietu un aizsardzības pastāvīgās komitejas 
priekšsēdētāja apmeklējums  

07.03.2017. FR, Nacionālā asambleja Amatpersonu darba apmeklējums 
09.–10.03.2017. EE, Riigikogu Amatpersonu apmeklējums 

20.03.2017. DK, Dānijas parlaments un Islandes 
parlaments Deputātu un amatpersonu darba apmeklējums 

23.03.2017. NO, Norvēģijas parlaments Prezentācija Norvēģijas Sabiedrības veselības 
institūta vadītājiem 

23.03.2017. DK, Dānijas parlaments   

Tikšanās ar Ārlietu komitejas un Eiropas lietu 
komitejas locekļiem, tostarp vienu partijas vadītāju 
un vairākiem bijušajiem ministriem, ar ALDE grupas 
priekšsēdētāju Guy Verhofstadt, kas ir Eiropas 
Parlamenta ieceltā amatpersona Brexit sarunu 
procesam, un Eiropas Parlamenta Konstitucionālo 
jautājumu komitejas priekšsēdētāju Danuta Hübner 

23.03.2017. FR, Nacionālā asambleja Amatpersonu tikšanās ar EP komiteju sekretariātiem 
(ENVI, ITRE) 

28.03.2017. Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta Pārstāvju palātas Izstāšanās komiteja 

28.–30.03.2017. BG, Narodno sabranie Amatpersonu apmeklējums 
29.03.2017. FR, Nacionālā asambleja ECON sekretariāts 
29.03.2017. Apvienotā Karaliste, Lordu palāta Dialogs par Brexit 
30.03.2017. FR, Nacionālā asambleja Amatpersonu darba apmeklējums 
20.04.2017. AT, Austrija parlaments COMM ĢD, INLO ĢD 

25.04.2017. Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta Īpašā komiteja 

                                                
11 ES dalībvalstu parlamenti; Norvēģijas parlaments; Ziemeļu Padome. 
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26.04.2017. DK, Dānijas parlaments   ES lietu komiteja 
26.–28.04.2017. BG, Narodno sabranie Amatpersonu apmeklējums 

03.05.2017. Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta Īpašā komiteja 

03.05.2017. –Apvienotā Karaliste, Lordu palāta Dialogs par Brexit 
04.05.2017. Apvienotā Karaliste, Lordu palāta Dialogs par Brexit 
09.05.2017. GR, Grieķijas parlaments Grieķijas parlamenta priekšsēdētāja apmeklējums 

30.05.2017. IT, Deputātu palāta 

Ksenofobijas, rasisma un naida apkarošanas komiteja 
(Jo Cox komiteja), ko vada Laura Boldrini, Itālijas 
Deputātu palātas priekšsēdētāja, un IT parlamenta 
deputāte Cécile Kashetu Kyenge, 
EP Rasisma apkarošanas un daudzveidības sadarbības 
grupas (ARDI) līdzpriekšsēdētāja (videokonference) 

06.06.2017. Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta Amatpersonu mācību apmeklējums 

07.06.2017. EE, Riigikogu Ārlietu un valsts aizsardzības komitejas 
priekšsēdētāju apmeklējums 

07.–08.06.2017. EE, Riigikogu Amatpersonu apmeklējums 
07.06.2017. DE, Bundestāgs Studentu grupa no Humboltas universitātes 

08.06.2017. ES, Cortes Generales Las Cortes Generales de España tikšanās ar EP 
priekšsēdētāju Antonio Tajani 

08.06.2017. NO, Norvēģijas parlaments Statnett darbinieku apmeklējums 
09.06.2017. NO, Norvēģijas parlaments Norvēģijas Ārlietu ministrijas praktikanti 
26.06.2017. NL, Tweede Kamer ES lietu komiteja  

26.06.2017. NL, Tweede Kamer "Eiropas vēlēšanu tiesību aktu" referenta Sven 
Koopmans apmeklējums 

27.–28.06.2017. LT, Saeima Lietuvas parlamenta delegācija 

04.–05.07.2017. Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta Amatpersonu darba apmeklējums 

10.07.2017. IR, Oireachtas palātas Amatpersonu apmeklējums 
10.07.2017. NL, Tweede Kamer Nīderlandes Pārstāvju palātas delegācija 

10.–13.07.2017. Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta 1 deputāts un 1 loceklis 

12.07.2017. Apvienotā Karaliste, Lordu palāta Brexit 

04.09.2017. Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta Deputātes Hilary Benn apmeklējums  

05.09.2017. SV, Rijksdag Rūpniecības un tirdzniecības komiteja 
12.–13.09.2017. FR, Nacionālā asambleja Eiropas lietu komiteja 
21.09.2017. FR, Nacionālā asambleja Amatpersonu mācību apmeklējums 
20.09.2017. FR, Nacionālā asambleja Amatpersonu mācību apmeklējums 
22.09.2017. FR, Nacionālā asambleja Amatpersonu mācību apmeklējums 
25.09.2017. NL, Eerste Kamer ES lietu komiteja  

25.09.2017. 
Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta 
IE, Oireachtas palātas 

Lielbritānijas un Īrijas Parlamentārās asamblejas 
(BIPA) ES lietu komiteja 

27.09.2017. IT, Deputātu palāta Komitejas locekļi un Itālijas EP deputāti no PECH 
komitejas (videokonference) 

28.09.2017. DK, Dānijas parlaments   Amatpersonu darba apmeklējums 
04.10.2017. FI, Eduskunta Nākotnes komiteja "Zinātnes prognozes" 

10.-11.10.2017. LT, Saeima 
Lietuvas parlamenta priekšsēdētāja Viktoras 
Pranckietis un priekšsēdētāja vietnieka Gediminas 
Kirkilas apmeklējums 

11.–12.10.2017. RO, Senāts Deputāts Radu Oprea 
12.10.2017. IT, Senāts Itālijas senāta delegācija 

12.10.2017. FR, Nacionālā asambleja Damien Pichereau 

13.10.2017. SV, Rijksdag 
Mācību apmeklējums no Zviedrijas parlamenta 
administrācijas (ES koordinācijas nodaļa), lai tiktos ar 
EP komiteju pārstāvjiem 
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20.10.2017. NO, Norvēģijas parlaments Norvēģijas apmeklējuma uz ES prezentēšana 
darbiniekiem 

30.10.2017. DK, Dānijas parlaments   Komiteju ierēdņi no mūsu nozaru komitejām 
06.11.2017. FR, Nacionālā asambleja Amatpersonu darba apmeklējums 
06.–09.11.2017. BG, Narodno sabranie  Amatpersonu apmeklējums  

07.11.2017. FR, Nacionālā asambleja Divpusējas sanāksmes saistībā ar uzraudzības 
procedūru EP 

08.11.2017. Apvienotā Karaliste, Lordu palāta ES politikas veidošanas vide 

08.11.2017. Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta Izstāšanās no Eiropas Savienības komiteja 

16.11.2017. FR, Nacionālā asambleja Amatpersonu darba apmeklējums 
20.11.2017. FI, Eduskunta Lielā komiteja 
20.11.2017. FR, Nacionālā asambleja Amatpersonu darba apmeklējums 
22.11.2017. EE, Riigikogu Riigikogu ģenerālsekretārs 

23.11.2017. Apvienotā Karaliste, Pārstāvju 
palāta Apmeklējums INTA komitejā 

27.11.2017. FR, Nacionālā asambleja Amatpersonu darba apmeklējums 
29.11.2017. DK, Dānijas parlaments   Eiropas lietu komiteja 
01.12.2017. NO, Norvēģijas parlaments Amatpersonu darba apmeklējums 

04.12.2017. NL, Tweede Kamer Nīderlandes Pārstāvju palātas 
Pastāvīgā finanšu komiteja 

04.–05.12.2017. IE, Oireachtas palātas Apvienotā lauksaimniecības, pārtikas un 
jūrlietu komiteja 

05.12.2017. FR, Nacionālā asambleja 
 

Deputātu un amatpersonu tikšanās ar INTA komitejas 
priekšsēdētāju Bernd Lange 

07.–08.12.2017. BG, Narodno sabranie Amatpersonu apmeklējums 
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IV PIELIKUMS. Agrīnās brīdināšanas mehānisma dati 

Juridiskā komiteja, kas atbild par jautājumiem saistībā ar atbilstību subsidiaritātes principam Eiropas Parlamentā, ir 
izstrādājusi šādas definīcijas valstu parlamentu iesniegumiem: 

- "pamatoti atzinumi" ir iesniegumi, kuros norādīts uz tiesību akta projekta neatbilstību subsidiaritātes 
principam un kuri ir nosūtīti Eiropas Parlamentam astoņu nedēļu laikā, kā minēts Lisabonas līguma 2. protokola 
6. pantā; 

- "skaidrojumi" ir visi pārējie iesniegumi, kas neatbilst iepriekš uzskaitītajiem pamatota atzinuma kritērijiem. 

No valstu parlamentiem saņemtie iesniegumi 2017. gadā 

  Pamatoti atzinumi Skaidrojumi 

Dalībvalsts Parlaments/palāta 2017. gads 2017. gads 

Austrija Nationalrat 0 0 

Austrija Bundesrat 6 9 

Beļģija  Chambre des 
Représentants 

0 3 

Beļģija Sénat 0 0 

Bulgārija Narodno Sabranie 0 0 

Horvātija Hrvatski Sabor 0 2 

Kipra Vouli ton Antiprosópon 0 4 

Čehijas Republika Poslanecká sněmovna 1 18 

Čehijas Republika Senát 1 45 

Dānija Folketinget 0 8 

Igaunija Riigikogu 0 0 

Somija Eduskunta 0 0 

Francija Assemblée Nationale 2 0 

Francija Sénat 7 19 

Vācija Bundestag 6 4 

Vācija Bundesrat 3 28 

Grieķija Vouli ton Ellinon 0 2 

Ungārija Országgyűlés 2 0 

Īrija Houses of Oireachtas 2 1 

Itālija Camera dei deputati 0 24 

Itālija Senato 1 42 

Lietuva Seimas 0 0 

Luksemburga Chambre des Députés 0 0 

Latvija Saeima 0 0 

Malta Kamra tar-Rappreżentanti 0 0 
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Nīderlande Tweede Kamer 2 6 

Nīderlande Eerste Kamer 2 2 

Polija Sejm 2 1 

Polija Senat 4 5 

Portugāle Assembleia da República 0 64 

Rumānija Camera Deputaților 1 10 

Rumānija Senat 2 24 

Spānija Cortes 1 46 

Zviedrija Riksdagen 4 0 

Slovēnija Državni Zbor 0 0 

Slovēnija Državni Svet 0 0 

Slovākija Národná rada 0 3 

Apvienotā Karaliste Pārstāvju palāta 0 2 

Apvienotā Karaliste Lordu palāta 0 0 

KOPĀ  49 372 

Šajā tabulā ir uzskaitīti tikai tie valstu parlamentu dokumenti, kas tika nosūtīti, reaģējot uz tiesību aktu projektiem, 
uz kuriem attiecas Lisabonas līguma 2. protokols. Tā neietver dokumentus, kuri nosūtīti, reaģējot uz neleģislatīviem 
apspriežu dokumentiem, zaļajām grāmatām vai baltajām grāmatām (tā dēvētais "neoficiālais politiskais dialogs"). 

  



 
 

42 

V PIELIKUMS. Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs (EPPDC) 

A. Jautājumi, par kuriem Eiropas Parlamenta politiskās struktūras un administratīvie 
dienesti apspriedās ar EPPDC tīklu 2017. gadā, izmantojot salīdzinošos pieprasījumus 

• 3525 Paraugprakse un inovatīvi pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai parlamentu 
administrācijās 

• 3488 Piemaksas valstu parlamentu deputātiem 
• 3458 Uzklausīšanu organizēšana parlamentos 
• 3436 Elektroniskais paraksts likumdošanas ciklā  
• 3368 Atkritumu šķirošana parlamentu birojos 
 
Eiropas Parlaments sniedza atbildes uz šādiem citu EPPDC parlamentu pieprasījumiem 

• 3597 Tiesību aktu projektu neatkarīgi ietekmes novērtējumi (ex-ante) — metodes, 
izmaksas un līdzekļi 

• 3606 Jaunatnes programmas parlamentos 
• 3568 Tiešsaistes saziņas stratēģija 
• 3563 Veselības aprūpes un medicīnisko pakalpojumu nodaļa (ārsti) Parlamentā 
• 3554 IT resursi Parlamentā 
• 3578 Parlamentos izmantotās balsošanas ierīces 
• 3549 Tulkošanas dienests Parlamentā 
• 3511 Crèche (bērnudārzs) parlamentu telpās  
• 3514 IT centralizēšana parlamentos — operētājsistēmu atjauninājumi un drošības ielāpi 
• 3528 Lūgumrakstu komiteju izveide parlamentos 
• 3505 Parlamentu pasākumi un ANO ilgtspējīgas attīstības programma 
• 3444 Anketa EPPDC semināram "Parlamentu darbības saistībā ar finanšu tirgu 

jautājumiem" (Atēnas, 2017. gada 5. un 6. oktobris) 
• 3487 Izpētes dokumentu koplietošana 
• 3476 Lietotāju apmierinātības apsekojums 
• 3453 Bibliotēkas un pētniecības dienesti 
• 3452 Iekļaujoša valoda normatīvo aktu izstrādē 
• 3445 Deputātu privāto automobiļu izmantošana parlamenta vajadzībām 
• 3442 Deputātu diplomātiskās pases 
• 3402 Deputātu personas datu lapa  
• 3421 Parlamenta muzejs 
• 3401 Parlamentāro asambleju budžeta izaugsme  
• 3376 Bibliotēkas, kā arī pētniecības un dokumentācijas dienesti parlamentos: pieredze, 

tendences un perspektīvas (apsekojums EPPDC semināram Romā, 2017. gada 8. un 
9. jūnijā) 

• 3358 Anketa par vietnieku materiālo stāvokli  
• 3383 Preambulu izmantošanas prakse tiesību aktu tekstos 
• 3361 Parlamentu līdzdalība ārpolitikā 
• 3352 Anketa EPPDC semināram "Parlamentu leģitimitāte un jauni uzraudzības 

instrumenti"  
• 3372 Tālredzīgi pasākumi parlamentos 
• 3354 Darbinieki parlamentu bibliotēkās, pētniecības dienestos, reģistru pārvaldības 

nodaļās un arhīvos 
• 3344 Regulas (ES) 2016/679 par personas datu aizsardzību īstenošana parlamentos 



 
 

43 

• 3326 Kā parlamenti apspriežas ar iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām? 
• 3314 Parlamentu pētniecības dienesti 
 
B. EPPDC semināri un Statūtos paredzētās sanāksmes 2017. gadā 

Semināri 

Seminārs "Parlamentu leģitimitāte un jauni 
uzraudzības instrumenti" (interešu joma: 
parlamentu prakse un procedūra) 

Lisabona 8. un 9. maijs 

Seminārs "Bibliotēkas, kā arī pētniecības un 
dokumentācijas dienesti — pieredze, tendences un 
perspektīvas salīdzinot" (interešu joma: bibliotēkas, 
pētniecības dienesti un arhīvi) 

Roma, Senāts un 
Palāta 8. un 9. jūnijs  

Seminārs "Budžeta spiediena ietekme uz 
investīcijām parlamentu IKT dienestos" (interešu 
joma: IKT parlamentos) 

Valeta 14. un 
15. septembris 

Seminārs "Parlamentu pētniecības dienestu un 
bibliotēku nākotne strauji mainīgā vidē — 
kvalitātes, pakalpojumu, nodrošināšanas un 
atbilstības optimizēšana" (interešu joma: 
bibliotēkas, pētniecības dienesti un arhīvi)  

Brisele, EP 21. un 
22. septembris  

Seminārs "Parlamentu darbības saistībā ar finanšu 
tirgu jautājumiem" (interešu joma: ekonomikas un 
budžeta jautājumi) 

Atēnas 5. un 6. oktobris 

Statūtos paredzētās sanāksmes 

Izpildkomitejas sanāksme Vīne 9. un 10. marts 

Izpildkomitejas sanāksme Stokholma 28. un 
29. septembris 

Ikgadējā korespondentu konference 

EPPDC 40. gadadiena 
Strasbūra, EP un 
PACE 

19. un 
21. oktobris 

C. Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā 

• Nr. 14 — Dalībvalstis: nekādu īpašu konstitucionālo noteikumu attiecībā uz izstāšanos no 
ES 

• Nr. 15 — Ģimenes locekļu pieņemšana parlamentāro asistentu amatos 
• Nr. 16 — Naida runas izplatīšana sociālajos tīklos 
• Nr. 17 — Pasākumi, lai samazinātu plastmasas maisiņu un vienreizlietojamo trauku 

izmantošanu 
• Nr. 18 — Kriminālsodi ES dalībvalstu tiesību aktos par neatbilstīgu ieceļošanu un 

uzturēšanos 



ES DALĪBVALSTU     
NACIONĀLIE PARLAMENTI
2018. gada marts

Belgique/België/
Belgien Beļģija 

Kamer van volksvertegen-
woordigers/ Chambre des 
représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat/ Sénat/ Senat

България 
Bulgārija

Народно събрание  
(Narodno sabranie)

Česká republika 
Čehijas repuBlika

Poslanecká sněmovna

Senát 

Danmark 
Dānija

Folketinget 

Deutschland 
Vācija

Deutscher Bundestag

Bundesrat 

Eesti 
igaunija

Riigikogu

Éire/Ireland 
Īrija

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Ελλάδα  
grieķija

Βουλή των Ελλήνων 
(Vouli ton Ellinon)

España 
spānija

Congreso de los 
Diputados 
Senado

France 
Francija

Assemblée nationale

Sénat

Hrvatska 
horVātija

Hrvatski sabor

Italia 
itālija

Camera dei Deputati

Senato della 
Repubblica

Κύπρος 
kipra 

Βουλή των 
Αντιπροσώπων 
(Vouli ton Antiprosopon)

Latvija 
latVija

Saeima

Lietuva 
lietuVa

Seimas

Luxembourg 
luksemBurga

Chambre des Députés

Magyarország 
ungārija

Országgyűlés

Malta 
polija

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland 
nĪDerlanDe 

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Österreich 
austrija 

Nationalrat

Bundesrat 

Polska 
polija

Sejm

Senat

Portugal 
portugāle

Assembleia da 
República

România 
rumānija 

Camera Deputatilor

Senat

Slovenija 
sloVēnija

Državni zbor

Državni svet

Slovensko 
sloVākija 

Národná Rada

Suomi/ Finland 
somija

Eduskunta

Sverige 
ZVieDrija

Riksdagen 

United Kingdom 
apVienotā karaliste

House of Commons

House of Lords

150

60

240 200

81

179

709

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 67 150

75

183

61

460

100

230 329

136

90

40

150 200 349 650

785

tieši ievēlēti

netieši ievēlēti / iecelti / cits

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