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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.

PARLAMENTI EIROPAS SAVIENĪBĀ

751 MEPs
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Šo publikāciju ir sagatavojis Eiropas Parlamenta Direktorāts attiecībām ar valstu 

parlamentiem, kurš ir Eiropas Parlamenta Prezidentūras ģenerāldirektorāta struktūrvienība. 

 

Direktore: Christine Verger, christine.verger@ep.europa.eu  

Iestāžu sadarbības nodaļas vadītājs: Pekka Nurminen, pekka.nurminen@ep.europa.eu  

Likumdošanas dialoga nodaļas vadītāja: Patrizia Maria Prode, patrizia.prode@ep.europa.eu   

Manuskriptu pabeidza: Michael Alfons, michael.alfons@ep.europa.eu  

Manuskriptu slēdza 2016. gada 29. aprīlī 

 

relnatparl@ep.europa.eu  

www.europarl.europa.eu/relnatparl  

 

Fotogrāfija uz priekšējā vāka: 2015. gada Eiropas parlamentārās nedēļas atklāšanas sesija 

Eiropas Parlamentā, Briselē, 2015. gada 3. februārī 

Visas fotogrāfijas un ilustrācijas (c) Eiropas Savienība, 2016. 

 

 

 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem konsultē politiskās iestādes, Eiropas 

Parlamenta deputātus un sekretariātu jautājumos, kas attiecas uz iestāžu sadarbību un 

likumdošanas dialogu ar valstu parlamentiem. Tas sniedz atbalstu parlamentu sadarbības 

pasākumos, palīdz īstenot Līguma noteikumus par parlamentu sadarbību Eiropas Parlamentā 

un sniedz konsultācijas visos likumdošanas cikla posmos un attiecībā uz citām Eiropas 

Parlamenta politiskās kompetences jomām.  

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem darbojas kā zināšanu centrs informācijai par 

valstu parlamentiem un sniedz informāciju Eiropas Parlamenta administrācijai par valstu 

parlamentu paraugprakses piemēriem. Tas pārstāv Eiropas Parlamentu valstu parlamentu 

sadarbības administratīvajos tīklos. Direktorāts pārvalda attiecības ar amatpersonām, kas 

Briselē pārstāv valstu parlamentus, un uztur ciešu saikni ar to administrācijām.  

mailto:christine.verger@ep.europa.eu
mailto:pekka.nurminen@ep.europa.eu
mailto:patrizia.prode@ep.europa.eu
mailto:michael.alfons@ep.europa.eu
mailto:relnatparl@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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Par attiecībām ar valstu parlamentiem atbildīgo Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 

vietnieku priekšvārds 
 

Šis ir ceturtais gada ziņojums par progresu Eiropas Parlamenta attiecībās ar valstu 

parlamentiem saskaņā ar Lisabonas līgumu, ko ir publicējis Eiropas Parlamenta Direktorāts 

attiecībām ar valstu parlamentiem. Iepriekšējā — 2013./2014. gada — ziņojumā tika iekļauti 

daži notikumi no 2014. gada sākuma, taču sakarā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām par šo 

gadu netika izdots atsevišķs ziņojums. Šajā ziņojumā ir aplūkoti atlikušie 2014. gada 

notikumi un visi 2015. gada notikumi, kā arī minētas pašreizējās tendences parlamentu 

sadarbībā.  
 

Parlamentu sadarbība nenotiek vakuumā — to veido pašreizējās politiskās tendences. Pēdējo 

divu gadu laikā Eiropas Savienība ir saskārusies un joprojām saskaras ar daudziem 

izaicinājumiem. Migrācija, ekonomikas un finanšu krīze, terorisms, jauniešu bezdarbs, kari 

un nestabilitāte mūsu kaimiņvalstīs, kā arī klimata pārmaiņas ir parādījušas, cik savstarpēji 

saistītas un atkarīgas mūsu valstis ir kļuvušas un cik sarežģīti reizēm ir vienoties par šo 

problēmu kopīgiem risinājumiem.  
 

Pēdējos divos gados šīs problēmas ir bijušas galvenie temati daudzās parlamentu diskusijās. 

Eiropas Parlaments šādas sanāksmes uzskata par savienojuma punktiem starp Eiropas un 

valstu politiskajām nostādnēm, kuri sniedz priekšrocības visām iesaistītajām pusēm. Kā 

norādīts Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa rezolūcijā par Eiropas Parlamenta 

attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem, „svarīgs šādu sanāksmju uzdevums ir ļaut valstu 

parlamentiem savās sarunās ņemt vērā Eiropas perspektīvu un Eiropas Parlamentam Eiropas 

sarunās ņemt vērā valstu perspektīvas”.  
 

Eiropas Parlamenta 2014. gada rezolūcijā ir uzsvērts, ka parlamentu sadarbības mērķis ir 

„veicināt informācijas un paraugprakses apmaiņu starp valstu parlamentiem un Eiropas 

Parlamentu, lai katram no tiem būtu iespēja veikt efektīvāku uzraudzību un sniegt lielāku 

ieguldījumu, neierobežojot attiecīgās to kompetences”, „nodrošināt, ka parlamenti var pilnībā 

īstenot savas ar ES saistītās kompetences” un „veicināt patiesu Eiropas parlamentāro un 

politisko kultūru”.  
 

Pašlaik šī sadarbība tiek īstenota dažādos veidos, tostarp organizējot konferences un 

sanāksmes, apmeklējumus un videokonferences, tiešsaistes tīklus un datubāzes. Tāpat kā 

iepriekšējos gados, Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem arī 2014. un 2015. gadā 

nenogurstoši strādāja, lai Eiropas Parlamenta deputātu un personāla rīcībā būtu vajadzīgie 

instrumenti, kas ļauj uzlabot sadarbību ar valstu parlamentiem. Direktorāta sniegtie pielāgotie 

pakalpojumi ietver paziņojumu un ziņojumu sagatavošanu, sanāksmju un videokonferenču 

organizēšanu, informācijas tīklu, piemēram, Starpparlamentārās ES informācijas apmaiņas 

tīkla (IPEX) un Eiropas Pētniecības un parlamentārās dokumentācijas informācijas centra 

(EPPDIC), uzturēšanu un jaunu rīku, piemēram, atbilstošo komiteju datubāzes vai atjaunotās 

datubāzes Connect, kurā apkopoti valstu parlamentu dokumenti, uzturēšanu.   
 

Mēs noteikti uzskatām, ka šajā pārmaiņu laikā parlamentu sadarbība var palīdzēt veidot 

ciešas attiecības un sekmēt kopīgu izpratni, un esam pārliecināti, ka šajā ziņojumā ir 

atspoguļots, kāds pašlaik ir šīs sadarbības plašums un dziļums. 
 

 
Ramón Luis Valcárcel Siso 

priekšsēdētāja vietnieks 

 

            
Anneli Jäätteenmäki 

priekšsēdētāja vietniece 
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1. Ievads 

 

Šis gada ziņojums balstās uz iepriekšējiem ziņojumiem, ko ir izdevis Eiropas Parlamenta 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem. Tajā ir ietvertas parlamentu sadarbības 

galvenās norises un tendences pēdējo divu gadu laikā un sīkāk analizēta parlamentu 

institucionālā sadarbība un šajā laikposmā notikušās parlamentu sanāksmes.  

 

Pēc pašreizējās situācijas raksturojuma ir iekļautas nodaļas par agrīnās brīdināšanas 

mehānismu, neformālu politisko dialogu un informācijas apmaiņas un informācijas tīklu 

izveides līdzekļiem. Sīkāka informācija par statistiku ir pieejama pielikumos. 

 

Iepriekšējo gadu ziņojumi, kā arī jaunumi, publikācijas un statistika ir pieejama Eiropas 

Parlamenta Direktorāta attiecībām ar valstu parlamentiem tīmekļa vietnē 

www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

 

 

2. Parlamentu sadarbības galvenās norises un tendences 

 

2.1. Eiropas Parlamenta vēlēšanas, jaunais Eiropas Parlaments un jaunā Eiropas 

Komisija 

 

Eiropas Savienības politisko situāciju 2014. gadā ietekmēja Eiropas Parlamenta vēlēšanas 

maijā un jaunā Eiropas Komisijas sastāva izveide novembrī. Pirmo reizi vēsturē šos abus 

notikumus savstarpēji sasaistīja „Spitzenkandidaten” process, proti, politiskās grupas, kas 

organizēja priekšvēlēšanu kampaņas, izvirzīja kandidātus Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 

amatam.  

Šīs vēlēšanas arī ļāva Eiropas Parlamentam izvērtēt un uzlabot savas attiecības ar valstu 

parlamentiem. Eiropas Komisijas jaunais priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker uzsvēra, ka 

Komisijas attiecības ar Eiropas Parlamentu ir tās demokrātiskās leģitimitātes pamatā, un 

paziņoja par savu nodomu veidot jaunu partnerību ar valstu parlamentiem.  

 

Tāpat kā 2009. gadā, Eiropas Parlaments izmantoja likumdevēja pilnvaru termiņa beigas, lai 

izvērtētu parlamentu sadarbību un sagatavotu priekšlikumus tās turpmākajai attīstībai. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Carlo 

Casini ziņojumu Eiropas Parlaments 2014. gada 16. aprīlī pieņēma rezolūciju par Eiropas 

Parlamenta attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem (2013/2185(INI)). Šajā rezolūcijā Eiropas 

Parlaments atzinīgi vērtēja pasākumus, kas ir īstenoti kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā, 

lai pastiprinātu Eiropas Parlamenta sadarbību ar valstu parlamentiem.  

 

Rezolūcijā vairākkārt tika ierosināts padziļināt šo dialogu, piemēram, stiprinot referentu 

sadarbību konkrētu likumdošanas jautājumu jomā un Eiropas Savienības parlamentārās 

sadarbības satvarā rīkojot tematiski strukturētas un efektīvas sanāksmes starp politiskajām 

grupām un Eiropas politiskajām partijām. Eiropas Parlaments arī uzsvēra, ka parlamentu 

sadarbības mērķim jābūt attiecīgo personu sadarbības nodrošināšanai attiecīgajā brīdī nolūkā 

jēgpilnā veidā risināt attiecīgos jautājumus, lai patiesi dialogi un pienācīgas debates 

nodrošinātu pievienoto vērtību dažādās atbildības jomās pieņemtajiem lēmumiem, un 

uzskatīja, ka Eiropas lietu komiteju konferencei (COSAC) arī turpmāk būtu jāveic regulāras 

viedokļu, informācijas un paraugprakses apmaiņas foruma funkcijas attiecībā uz 

parlamentārās uzraudzības praktiskajiem aspektiem, 

 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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Eiropas Parlaments visā vēlēšanu periodā nodrošināja nepārtrauktu dialogu ar valstu 

parlamentiem un aktīvi piedalījās ES valstu parlamentu rīkotajās institucionālajās parlamentu 

sanāksmēs, piemēram, ES parlamentu priekšsēdētāju konferencē, kas notika 2014. gada aprīlī 

Viļņā, un COSAC plenārsēdē, kas notika Atēnās 2014. gada jūnijā.  

 

Vēlēšanu periodā dabiski samazinājās Eiropas Parlamenta komiteju rīkoto parlamentu 

sanāksmju skaits, bet pēc vēlēšanām jaunu stimulu parlamentu sadarbībai nodrošināja lielais 

skaits jaunu deputātu, komiteju izveide un noslogotā Eiropas politiskā darba kārtība. 

Komitejas 2015. gadā organizēja vairāk debašu ar valstu parlamentiem nekā vairākumā 

iepriekšējo gadu, tostarp arī citus pasākumus, piemēram, delegāciju apmeklējumus vai 

videokonferences. Šīs norises ir detalizēti aprakstītas 4. nodaļā par starpparlamentārajām 

sanāksmēm; sīkāka informācija par statistiku ir pieejama pielikumos.  

 

Jaunās Eiropas Komisijas darba kārtībā liela nozīme bija īpašajai partnerībai ar Eiropas 

Parlamentu un attiecībām ar valstu parlamentiem. Uzdevumu aprakstā, ko Komisijas 

priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker pēc ievēlēšanas 2014. gadā nosūtīja komisāra amata 

kandidātiem, tika uzsvērts, ka Komisijas attiecības ar Eiropas Parlamentu ir tās 

demokrātiskās leģitimitātes pamatā. Attiecībā uz valstu parlamentiem priekšsēdētājs Jean-

Claude Juncker uzsvēra, ka viņš vēlas, lai visi komisāri apņemas veidot jaunu partnerību ar 

valstu parlamentiem.  

 

Komisija šo apņemšanos izvērtēja savā darba programmā 2016. gadam, kas tika pieņemta 

2015. gada 27. oktobrī, norādot, ka „pagājušajā gadā mēs esam pastiprinājuši Komisijas 

sadarbību un dialogu ar valstu parlamentiem, gan attiecībā uz sanāksmēm un viedokļu 

apmaiņu ar parlamentu komitejām, gan ar atjaunotu apņēmību īstenot politisko dialogu par 

priekšlikumu projektiem”, un paziņoja par savu ieceri „attīstīt darbu pie šī jautājuma 

2016. gadā ar turpmākiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka valstu parlamentiem ir būtiska 

loma Eiropas politikas veidošanā”.  

 

2.2. Parlamentu sadarbība ekonomikas pārvaldības jomā 

 

Pēdējo divu gadu laikā Eiropas Parlaments un valstu parlamenti ir vēl vairāk nostiprinājuši 

dialogu ekonomikas pārvaldības jomā. Pamatojoties uz Eiropas Savienības parlamentu 

priekšsēdētāju konferences 2015. gada aprīļa secinājumiem, Starpparlamentārā konference 

par stabilitāti, ekonomikas koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā pieņēma savu 

Reglamentu 2015. gada 10. novembrī Luksemburgā. Tā kā ir panākta šī vienošanās par 

procesuālajiem jautājumiem, konference var koncentrēties tikai uz gaidāmo politisko 

problēmu būtību. 

 

Lai arī demokrātiskās leģitimitātes un pārskatatbildības pamatprincipi ir jāgarantē līmenī, 

kurā lēmumi tiek pieņemti un īstenoti, Eiropas Parlaments jau sen ir uzskatījis, ka parlamentu 

sadarbībai ir svarīga papildinoša nozīme ideju un paraugprakses apmaiņā ekonomikas 

pārvaldības jomā. Šajā saistībā ir vērts sīkāk aplūkot šīs sadarbības attīstību, lai arī minētie 

notikumi ir norisinājušies pirms šīs publikācijas pārskata perioda.  

Pamatinformācija 

Ekonomikas un finanšu krīzes sākumā 2011. gada martā Eiropas Parlamenta Ekonomikas un 

monetārā komiteja organizēja sanāksmi ar valstu parlamentu deputātiem, lai apspriestu viņu 

sākotnējo pieredzi saistībā ar Eiropas pusgadu — ES ekonomikas politikas pārvaldības un 

uzraudzības gada ciklu, kas tajā laikā tika uzsākts. Pēc Ekonomikas un monetārās komitejas, 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Budžeta komitejas iniciatīvas Eiropas 
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Parlaments 2012. gada februārī noorganizēja starpparlamentāru sanāksmi par Eiropas 

pusgadu ekonomikas politikas koordinēšanai. Šī sanāksme 2013. gada janvārī tika paplašināta 

un pārdēvēta par Eiropas parlamentāro nedēļu, un kopš tā laika tā tiek organizēta katra gada 

sākumā.  

 

Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā 

(Fiskālā pakta) 13. pantā ir paredzēts organizēt „Eiropas Parlamenta attiecīgo komiteju 

pārstāvju un valstu parlamentu attiecīgo komiteju pārstāvju konferenci, lai apspriestos par 

budžeta politiku un citiem jautājumiem, uz ko attiecas šis līgums”. ES parlamentu 

priekšsēdētāju konferencē 2013. gada aprīlī Nikosijā tika panākta vienošanās par šā līguma 

panta noteikumu īstenošanu. Fiskālā pakta 13. pantā minētā starpparlamentārā konference 

pirmoreiz tika sasaukta 2013. gada 16. un 17. oktobrī Viļņā, un to organizēja Lietuvas 

parlaments. 

 

Svarīgas norises 2014. gadā 

Otru 13. pantā minēto konferenci Eiropas Parlaments organizēja Briselē kopā ar Grieķijas 

parlamentu. Nodēvējot to par Eiropas parlamentāro nedēļu, šī konference tika apvienota ar 

Eiropas Parlamenta organizēto starpparlamentāro sanāksmi par Eiropas pusgadu. Eiropas 

parlamentārajā nedēļā, 2014. gada 20.–22. janvārī, pulcējās aptuveni 140 valstu parlamentu 

deputāti, 60 Eiropas Parlamenta deputāti un aptuveni 100 amatpersonu no valstu 

parlamentiem.  

 

Tostarp uzstājās šādi augsta līmeņa pārstāvji: Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martin 

Schulz, Grieķijas parlamenta priekšsēdētājs Vangelis Meimarakis, Eiropas Komisijas 

priekšsēdētājs José Manuel Barroso, Eiropadomes priekšsēdētājs Herman Van Rompuy un 

Vācijas Bundestāga priekšsēdētājs Norbert Lammert. Diskusiju temati attiecās uz 

makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu Eiropā un ekonomikas korekciju programmu 

demokrātisko leģitimitāti, kā arī izaugsmes un nodarbinātības veicināšanu Eiropā un labāku 

fiskālo uzraudzību ekonomiskajā un monetārajā savienībā. 

 

Trešā konference notika 2014. gada 29. un 30. septembrī Romā, un to organizēja Itālijas 

parlaments. Eiropas Parlamenta delegācijā bija 14 deputāti, un to kopīgi vadīja priekšsēdētāja 

vietnieks Olli Rehn un Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājs Roberto Gualtieri. 

Debatēs galvenā uzmanība tika pievērsta ieguldījumu nozīmei izaugsmes stimulēšanā, ES 

ekonomikas un finanšu pārvaldības instrumentiem, banku savienībai un Eiropas nodokļu 

politikas koordinācijai, īpašu uzsvaru liekot uz digitālo ekonomiku. Konferences noslēguma 

sesija tika veltīta ierosinātā konferences Reglamenta apspriešanai.  

 

Svarīgas norises 2015. gadā 

Eiropas parlamentārā nedēļa 2015. gadā norisinājās 3. un 4. februārī Eiropas Parlamentā 

Briselē. Šajā konferencē pulcējās aptuveni 70 EP deputāti un 110 ES valstu parlamentu 

deputāti, lai apspriestu ekonomikas, budžeta un sociālos jautājumus. 

Eiropas parlamentārās nedēļas laikā notika divi pasākumi. Pirmais bija starpparlamentārā 

sanāksme par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada cikliem 2014. un 

2015. gadā, tā bija saistīta ar Eiropas Parlamenta ziņojumu sagatavošanu par nākamā pusgada 

cikla prioritātēm, pamatojoties uz gada izaugsmes pētījumu. Šā pasākuma mērķis bija 

veicināt demokrātiju ES lēmumu pieņemšanas procesā un stiprināt sadarbību starp valstu 

parlamentiem un Eiropas Parlamentu, lai pusgada ciklā varētu rūpīgi pārbaudīt izpildvaras 

rīcību valsts un Eiropas līmenī.  
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Otrs pasākums bija starpparlamentārā konference, ko rīko saskaņā ar Līguma par stabilitāti, 

koordināciju un pārvaldību Ekonomikas un monetārajā savienībā 13. pantu. Konferenci 

kopīgi organizēja un vadīja Latvijas Saeima un Eiropas Parlaments. Šā pasākuma mērķis bija 

pārrunāt jautājumus, kas ietilpst fiskālā pakta 13. panta darbības jomā, īpašu uzmanību 

pievēršot Eiropas Savienības jaunajam infrastruktūras plānam, labākajai praksei fiskālā pakta 

īstenošanā un Ekonomikas un monetārās savienības sociālajai dimensijai.  

 

Eiropas parlamentārajā nedēļā 2015. gadā uzstājās arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 

Martin Schulz, Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Eiropas Komisijas 

priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker un ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisārs 

Pierre Moscovici. 

 

„13. panta konferences” rudens sanāksmi 9. un 10. novembrī Luksemburgā organizēja 

Luksemburgas Deputātu palāta. Eiropas Parlamenta delegācijā bija 12 deputāti, un to vadīja 

Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājs Roberto Gualtieri. Debatēs galvenokārt 

tika apspriesta ekonomiskās un monetārās savienības sociālā dimensija, parlamentārā 

uzraudzība, godīga nodokļu konkurence un ekonomiskā izaugsme. Galveno referentu vidū 

bija arī Luksemburgas Deputātu palātas priekšsēdētājs Mars Di Bartolomeo, Luksemburgas 

premjerministrs Xavier Bettel, EP deputāts Alain Lamassoure un Roberto Gualtieri.  

 

Pēc ilgām sarunām un balstoties uz principiem, par kuriem 2015. gada aprīlī tika panākta 

vienošanās ES valstu parlamentu priekšsēdētāju konferencē Romā, starpparlamentārā 

konference Luksemburgā arī pieņēma savu Reglamentu. Reglamentā ir noteikts, ka 

konference saskaņā ar Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un 

monetārajā savienībā 13. pantu tiek nosaukta par Starpparlamentāro konferenci par stabilitāti, 

koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā. 

 

Saskaņā ar Reglamentu starpparlamentārā konference nodrošina pamatu diskusijām un 

informācijas un paraugprakses apmaiņai attiecībā uz Līguma noteikumu īstenošanu, lai 

stiprinātu sadarbību starp valstu parlamentiem un Eiropas Parlamentu un palīdzētu Eiropas 

Savienībā, jo īpaši ekonomiskajā un monetārajā savienībā, nodrošināt demokrātisko 

pārskatatbildību ekonomikas pārvaldības un budžeta politikas jomā, ņemot vērā sociālo 

dimensiju un neskarot ES valstu parlamentu kompetences.  

 

Reglamentā ir arī norādīts, ka starpparlamentārā konference tiek sasaukta vismaz divas reizes 

gadā, saskaņojot to ar Eiropas pusgada ciklu. Katra gada pirmajā pusgadā konference notiek 

Briselē, un to kopīgi organizē un vada prezidentvalsts parlaments un Eiropas Parlaments. 

Katra gada otrajā pusgadā konference notiek ES prezidentvalstī, un to vada prezidentvalsts 

parlaments.  

 

Šā reglamenta grozījumus veic, vienprātīgi pieņemot lēmumu, un tiem jābūt saskaņā ar ES 

valstu parlamentu priekšsēdētāju konferences izveidoto regulējumu. Pamatnostādnēs par 

parlamentu sadarbību, par ko 2008. gadā Lisabonā vienojās valstu parlamentu priekšsēdētāji 

un Eiropas Parlaments, ir noteikts, ka priekšsēdētāju konference pārrauga ES starpparlamentu 

pasākumu koordināciju. Tādēļ bija sevišķi svarīgi, ka Eiropas Parlaments iekļauj īpašu 

atsauci uz regulējumu, ko šajā Reglamentā ir izveidojusi priekšsēdētāju konference. 

 

Tā kā ir panākta šī vienošanās par procesuālajiem jautājumiem, konference var koncentrēties 

tikai uz gaidāmo politisko problēmu būtību. To pierāda aktuālās diskusijas pirmajā 

starpparlamentārajā konferencē, kas tika organizēta pēc Reglamenta stāšanās spēkā.  
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Nīderlandes Ģenerālštati un Eiropas Parlaments 2016. gada 17. februārī uzaicināja valstu 

parlamentus uz Starpparlamentāro konferenci par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību 

Eiropas Savienībā. Eiropas Parlaments 2016. gada 16. februārī uzaicināja valstu parlamentus 

arī uz starpparlamentāro sanāksmi par 2015./2016. gada Eiropas pusgada cikliem. Abi 

pasākumi notika 2016. gada Eiropas parlamentārās nedēļas laikā, un tos apmeklēja aptuveni 

45 Eiropas Parlamenta deputāti, 130 valstu parlamentu deputāti un 120 pavadošās 

amatpersonas. 

 

Parlamentu dialogs par ekonomiku un ar to saistītiem jautājumiem turpinājās arī pēc Eiropas 

parlamentārās nedēļas un starpparlamentārās konferences. Pēdējo divu gadu laikā Eiropas 

Parlamenta komitejas ir turpinājušas īstenot savu praksi — organizēt specializētas debates ar 

partneriem no valstu parlamentiem. Ekonomikas un monetārā komiteja 2014. un 2015. gadā 

organizēja ikgadējo viedokļu apmaiņu ar valstu parlamentiem, lai apspriestu ziņojuma 

projektu par Eiropas pusgadu. Eiropas Parlamenta Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un 

rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos 2015. gada jūnijā arī uzaicināja 

valstu parlamentus uz viedokļu apmaiņu par tematu „Agresīva nodokļu plānošana un 

demokrātiska kontrole —. parlamentu loma.”  

 

2.3. Parlamentu sadarbība ārpolitikas un drošības politikas jautājumos 

 

Starpparlamentārā konference par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā arī kopējo 

drošības un aizsardzības politiku (KĀDP/KDAP) ir starpparlamentāra platforma debatēm 

par ES ārpolitiku, drošības politiku un aizsardzības politiku. Šo konferenci divas reizes gadā 

organizē tās ES dalībvalsts parlaments, kura pilda Padomes rotējošās prezidentūras 

uzdevumus, cieši sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu, un to regulāri apmeklē aptuveni 

100 deputātu no visas ES. Turklāt Eiropas Parlamenta Ārlietu komiteja bieži aicina valstu 

parlamentus uz savām sanāksmēm Briselē, papildinot parlamentu dialogu šajā būtiskajā 

politikas jomā. 

 

Ceturtā un piektā starpparlamentārā konference par KĀDP/KDAP 2014. gadā notika Atēnās 

(3. un 4. aprīlī) un Romā (5.–7. novembrī). Sestā un septītā starpparlamentārā konference 

2015. gadā notika Rīgā (4.–6. martā) un Luksemburgā (5. un 6. septembrī). Eiropas 

Parlamenta delegācijas vadītājs šajās sanāksmēs bija Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Elmar 

Brok. 

 

Svarīgas norises 2014. gadā 

Atēnās debašu galvenais temats bija Austrumu partnerība, īpašu uzmanību pievēršot Ukrainas 

krīzei, dienvidu kaimiņreģionam (Sīrija, Ēģipte un Tuvie Austrumi), un turpmākie pasākumi 

pēc Eiropadomes 2013. gada secinājumiem aizsardzības jomā, jo īpaši attiecībā uz 

jūrniecības dimensiju un parlamentu nozīmi militāro spēku izvietošanā atbilstīgi KDAP. Tika 

organizēti trīs semināri: par ES jūrniecības drošības stratēģiju un KDAP jūrniecības 

dimensiju, par notikumu gaitu Tuvajos Austrumos, kā arī par militāro spēku izvietošanu 

atbilstīgi KDAP, parlamentārajām lēmumu pieņemšanas procedūrām un praksei. 

 

Piektā konference Romā bija pirmā konference pēc 2014. gada Eiropas vēlēšanām, un tajā 

piedalījās jaunā Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece (AP/PV) Federica Mogherini. Apspriestie jautājumi 

galvenokārt bija saistīti ar Ukrainu, Sīriju un Irāku, Tuvajiem Austrumiem, Lībiju, ES kaujas 

vienībām, ES un Āfrikas attiecībām un Rietumbalkāniem. Pēc tam notika trīs specializēti 
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semināri par šādiem tematiem: „ES kaujas vienību nākotne”, „ES un Āfrikas attiecības” un 

„Reģionālā stabilitāte un paplašināšanās Rietumbalkānos”.  

 

Romā starpparlamentārā konference noslēdza savas darbības pārskatu, kas tika veikts saskaņā 

ar ES parlamentu priekšsēdētāju konferences lēmumiem un pirmās starpparlamentārās 

konferences 2012. gada secinājumiem. Tika nolemts, ka starpparlamentārā konference arī 

turpmāk būtu jāorganizē saskaņā ar spēkā esošo Reglamentu un ka būtu jākoncentrējas uz 

paraugprakses uzlabošanu attiecībā uz starpparlamentārās konferences vadīšanu. Tika 

panākta vienošanās par paraugprakses dokumentu, kas nodrošina papildu norādes par 

Reglamenta īstenošanu un arī apstiprina Eiropas Parlamenta svarīgo lomu 

starpparlamentārajā konferencē. ES parlamentu priekšsēdētāju konference 2015. gada aprīļa 

sanāksmē Romā atzinīgi vērtēja šā pārskata slēgšanu. 

 

Svarīgas norises 2015. gadā 

Starpparlamentārās konferences sanāksmē Rīgā galvenie apspriestie temati bija cīņa pret 

starptautisko terorismu un radikalizāciju, situācija Ukrainā, Eiropas kaimiņattiecības 

(Austrumu partnerība/Rīgas samits un dienvidu kaimiņreģions/Vidusjūras reģions un Tuvo 

Austrumu valstis) un KDAP, jo īpaši Eiropadomes 2015. gada jūnija secinājumi aizsardzības 

jomā. Četru specializēto semināru temati bija „Rīgas samits — Austrumu partnerības 

pārdefinēšana”, „Eiropas atbilde nestabilitātei un draudiem Vidusjūras dienvidu valstīs un 

Tuvajos Austrumos”, „Hibrīdkarš — jauns drošības izaicinājums Eiropai” un „Izaicinājumi 

un risinājumi ES kaujas grupu izmantošanai”. 

 

Konferencē, kas 2015. gada septembrī notika Luksemburgā, pārsvarā tika apspriesti 

migrācijas jautājumi, situācija Eiropas kaimiņreģionā, Eiropas kaimiņattiecību politikas 

pārskatīšana, ES drošības stratēģija, aizsardzība un klimata pārmaiņu ietekme uz drošību. 

Pirmajā plenārsēdē par Eiropas kaimiņattiecību politiku un KĀDP/KDAP prioritātēm un 

stratēģijām pārsvarā tika apspriesti migrācijas jautājumi un jaunākie notikumi Eiropas 

kaimiņreģionā. Šajās debatēs tika apspriesti arī citi KĀDP/KDAP jautājumi, tostarp jaunas 

globālās ārpolitikas un drošības politikas stratēģijas sagatavošana, un šajā saistībā AP/PV 

uzsvēra, ka viņa atzinīgi vērtētu valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta iesaisti. Otrajā 

plenārsēdē galvenokārt tika apspriesta klimata pārmaiņu ietekme uz drošību. Papildus notika 

arī trīs specializēti semināri par migrācijas plūsmu efektīvāku pārvaldību, civilo KDAP 

misiju stiprināšanu un turpmākiem pasākumiem attiecībā uz Eiropadomes 2015. gada jūnija 

secinājumu aizsardzības jomā īstenošanu. 

 

Atbildot uz AP/PV uzaicinājumu iesniegt idejas un ieteikumus par ES jauno globālo 

stratēģiju, Luksemburgas Deputātu palātas delegācijas vadītājs pēc konferences nosūtīja 

vēstules visu valstu parlamentiem, aicinot iesniegt ieteikumus. Luksemburgas Deputātu 

palāta apkopoja šos ieteikumus un 2015. gada decembrī nosūtīja tos AP/PV. 

 

Papildus starpparlamentārās konferences sanāksmēm Eiropas Parlamenta Ārlietu komiteja 

bieži aicina savus partnerus no valstu parlamentiem uz Briseli. Ārlietu komiteja 2014. gada 

decembrī organizēja starpparlamentāru sanāksmi par tematu „ES ārējās darbības 

programma — Rietumbalkāni”. Sanāksmē 2015. gada maijā galvenais temats bija „Eiropas 

kaimiņattiecību politikas pārskatīšana — gatavojoties aizsardzības jautājumam veltītajai 

Eiropadomes sanāksmei 2015. gada jūnijā”, un 2015. gada novembra sanāksmē valstu 

parlamentu deputāti un EP deputāti apsprieda pastarpinātos karus Tuvajos Austrumos un 

Ziemeļāfrikā un turpmākos pasākumus saistībā ar Eiropadomes jūnija secinājumiem 

aizsardzības jomā, tostarp ES ārpolitikas un drošības politikas globālo stratēģiju. 
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2.4. Valstu parlamenti Eiropas kontekstā 

 

Pēdējo gadu laikā valstu parlamenti ir iesnieguši dažādus ieteikumus par to, kā varētu 

uzlabot savu pašreizējo prerogatīvu izmantošanu, un ir uzsākuši diskusiju par jaunu 

instrumentu izveidi, lai valstu parlamentus iesaistītu ES lēmumu pieņemšanas procesā. 

Eiropas Parlaments ir arī ierosinājis sadarboties ES tiesību aktu īstenošanā.  

 

Konkrētus priekšlikumus iesniedza parlamenti, kas šajā jomā aktīvi darbojas — Dānijas 

parlaments, Nīderlandes Pārstāvju palāta un Apvienotās Karalistes Lordu palāta. Šajos 

priekšlikumos ir paredzētas efektīvākas subsidiaritātes pārbaudes, uzlabojot dzeltenās kartītes 

procedūru (tostarp arī pagarinot laikposmu no 8 līdz 12 nedēļām un nosakot 

proporcionalitātes pārbaudi), izpētot t.s. „zaļo kartīti”, kas valstu parlamentiem ļautu iesniegt 

ieteikumus par likumdošanas iniciatīvām, un nostiprinot valstu parlamentu lomu Komisijas 

gada darba programmas īstenošanā.  

 

Šādi priekšlikumi sākotnēji tika apspriesti neformālu grupu vai darba grupu sanāksmēs, uz 

kurām priekšlikumu autori uzaicināja citu valstu parlamentus, lai izpētītu iespējamo 

notikumu gaitu. COSAC prezidentvalstis Latvija un Luksemburga atbalstīja lūgumu aplūkot 

šos jautājumus COSAC divgadu ziņojumos un COSAC sanāksmēs organizēt visaptverošu 

viedokļu apmaiņu par šo tematu (skat. 3.1. nodaļu). 

 

Papildus šīm valstu parlamentu iniciatīvām 2015. gada novembrī Apvienotās Karalistes 

premjerministrs David Cameron nosūtīja vēstuli Eiropadomes priekšsēdētājam Donald Tusk, 

norādot jomas, kurās viņš ierosina veikt reformas. Šajā vēstulē Apvienotās Karalistes 

premjerministrs ierosināja izveidot jaunu sistēmu, kuras ietvaros valstu parlamentu grupas 

kopīgi var apturēt nevēlamus tiesību aktu priekšlikumus — šo procedūru bieži dēvē par 

„sarkano karti”. Eiropadome 2016. gada 18. un 19. februāra sanāksmē vienojās par pasākumu 

kopumu, kurā ir iekļauts arī mehānisms gadījumiem, kad valstu parlamentu pamatotie 

atzinumi par Savienības leģislatīvā akta priekšlikuma neatbilstību subsidiaritātes principam, 

kuri ir iesniegti 12 nedēļu laikā no šā priekšlikuma nosūtīšanas dienas, veido vairāk nekā 

55 % no tiem piešķirtajām balsīm. Šie pasākumi stājas spēkā datumā, kurā Apvienotās 

Karalistes valdība informē Padomes ģenerālsekretāru, ka Apvienotā Karaliste ir nolēmusi 

turpināt būt Eiropas Savienības dalībvalsts.  

 

Spēkā esošā līguma satvara un institucionālā līdzsvara nozīme 

Eiropas Parlaments uzskata, ka parlamentu sadarbība var veicināt produktīvu informācijas 

apmaiņu, problēmu kopīgu izskatīšanu, savstarpēji izdevīgu dialogu un ES tiesību aktu 

raitāku transponēšanu valsts tiesību aktos. Eiropas Parlaments ir izteicis gatavību izpētīt 

veidus, kā plašāk attīstīt spēkā esošos instrumentus Lisabonas līguma 1. un 2. protokola 

īstenošanai un kā uzlabot dialogu starp valstu parlamentiem un Eiropas iestādēm, ar 

nosacījumu, ka tas tiek darīts saskaņā ar spēkā esošajiem Līguma noteikumiem un ievērojot 

kopējo institucionālo līdzsvaru ES līmenī. 

 

Eiropas Parlamenta priekšlikums sadarboties ES tiesību aktu īstenošanā 

Lai valstu parlamentus aktīvāk iesaistītu debatēs par ES tiesību aktu pārbaudēm un 

izvērtēšanu, Eiropas Parlaments ir apsvēris jauna sadarbības veida izstrādi. Eiropas 

Parlaments cer, ka tiks īstenoti kopīgi centieni, lai varētu pienācīgāk izvērtēt, vai ES tiesību 

akti praksē tiek pareizi īstenoti un cik lielā mērā tiek sasniegti iedzīvotājiem vēlamie rezultāti 

gan Eiropas, gan valsts līmenī. Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 2014. gada jūnijā nosūtīja 

vēstuli saviem kolēģiem valstu parlamentos, sniedzot padomus par ES tiesību aktu grozījumu 
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priekšlikumiem, kas tika iekļauti Eiropas Komisijas darba programmā 2014. gadam. Pēc šīs 

pirmās vēstules Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs 2015. gada martā un decembrī nosūtīja 

nākamās vēstules par Eiropas Komisijas darba programmu 2015. un 2016. gadam.  

 

Šādā kārtībā sniegtai informācijai būtu jāpalīdz sagatavot īstenošanas novērtējumus, kas tiek 

nosūtīti attiecīgajām Eiropas Parlamenta komitejām, pirms tās izskata jauno tiesību akta 

priekšlikumu. Ir minēta arī jebkāda cita valstu parlamentu sniegta informācija par ES tiesību 

aktu īstenošanu, piemērošanu vai efektivitāti, ja tā var palīdzēt Eiropas Parlamentam 

sagatavot detalizētākus īstenošanas novērtējumus. Šie paziņojumi, kas ir paredzēti Eiropas 

Parlamenta deputātiem un komitejām, Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē ir pieejami valstu 

parlamentiem un plašākai sabiedrībai. 

 

Eiropas Parlaments ir informēts, ka valstu konstitucionālās sistēmas atšķiras un ka ne visu 

valstu parlamenti veic pārbaudes un novērtēšanas pasākumus, taču joprojām ir pārliecināts, 

ka informācijas apmaiņa par ES tiesību aktu īstenošanu un efektivitāti var sniegt 

nenovērtējamu atbalstu, lai pieņemtu lēmumu par ES tiesību aktu iespējamajiem 

uzlabojumiem. Tāpēc Eiropas Parlaments vēlas ieviest neformālu sistēmu, kas ļautu dažādos 

veidos, piemēram, organizējot divpusēju saziņu un izpētes braucienus, apmainīties ar šādu 

informāciju. 

 

Šī iniciatīva ir ļoti skaidrs veids, kā uzlabot parlamentu un administratīvo sadarbību, un tās 

mērķis ir stiprināt saziņas iespējas. Šī ideja tika prezentēta ES parlamentu ģenerālsekretāru 

2015. gada marta sanāksmē Romā, kur to atzinīgi novērtēja. Arī COSAC 2015. gada jūnijā 

Rīgā pieņemtajā dokumentā par LIII COSAC ieguldījumu atzinīgi vērtēja šo jauno ideju, 

norādot, ka „liela daļa parlamentu ir paudusi vēlmi apmainīties ar labāko praksi un dalīties 

idejām ar Eiropas Parlamentu par Eiropas Savienības tiesību aktu transponēšanas, īstenošanas 

un izpildes parlamentāro uzraudzību”, vienlaikus uzsverot dažu valstu parlamentu nostāju, ka 

šāda uzraudzība ir tikai izpildvaras un/vai Eiropas Komisijas kompetencē. Tika minēta arī 

vēlme stiprināt sadarbību ar Eiropas Parlamentu attiecībā uz atsevišķiem tiesību aktu 

kopumiem, jo īpaši — „uzlabojot Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu referentu 

sadarbību”. 

 

Eiropas integrācijas padziļināšana — turpmākā rīcība 

Sanāksmē, kas 2015. gada 14. septembrī notika Romā, Itālijas Deputātu palātas, Francijas 

Nacionālās asamblejas, Vācijas Bundestāga un Luksemburgas Deputātu palātas priekšsēdētāji 

pauda pārliecību, ka Eiropas integrācijai ir jāsniedz jauns impulss.  

 

Šie četri priekšsēdētāji parakstīja deklarāciju „Eiropas integrācijas padziļināšana — turpmākā 

rīcība”, kurā tika uzsvērts, ka Eiropai arvien vairāk, nevis mazāk, ir jāreaģē gan uz iekšējiem, 

gan ārējiem izaicinājumiem. Šajā deklarācijā ir noteikts, ka ir nepieciešama padziļināta 

politiskā integrācija, Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) un tās sociālās 

dimensijas stiprināšana un ka jānodrošina lielāka atbilstība ES dibinātāju redzējumam. 

 

Turpmākajos mēnešos šo deklarāciju parakstīja vairāku citu valstu parlamentu priekšsēdētāji, 

un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martin Schulz atzinīgi novērtēja šo iniciatīvu. Šā 

ziņojuma gatavošanas laikā ir gaidāms, ka deklarācija tiks apspriesta ES parlamentu 

priekšsēdētāju 2016. gada konferencē Luksemburgā. 
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3. Parlamentu institucionālā sadarbība 

 

3.1. Eiropas lietu komiteju konference (COSAC) 

 

Eiropas lietu komiteju konference (COSAC) tika dibināta 1989. gada novembrī Parīzē. Šī 

konference ir unikāla, jo tas ir vienīgais starpparlamentārais forums, kas ir nostiprināts 

Līgumos (1. protokolā par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā). COSAC virzību un 

darbu galvenokārt nosaka Padomes prezidentvalsts parlaments. To atbalsta prezidentūras 

trijotne, kuras pastāvīgais loceklis ir arī Eiropas Parlaments, un tā var paļauties uz 

organizatorisko atbalstu, ko sniedz neliels sekretariāts, kas darbojas Eiropas Parlamenta 

telpās un kuru vada valsts parlamenta norīkots ierēdnis (pastāvīgais loceklis).   

 

COSAC debašu starpparlamentārais raksturs arvien vairāk tika apliecināts 2014. un 

2015. gadā, kad sanāksmēs par galvenajiem referentiem uzaicināja vairāk parlamentu 

deputātu un mazāk valstu un Eiropas izpildvaras pārstāvju. Šo tendenci atbalstīja un veicināja 

Eiropas Parlaments kā COSAC trijotnes loceklis (iepriekšējās, pašreizējās un nākamās 

prezidentvalsts parlaments, kā arī Eiropas Parlaments). Svarīgi atzīmēt, ka visas 

prezidentvalstis centās stiprināt ne tikai tematu un galveno referentu līdzsvarotu izvēli, bet arī 

ekspertu grupu sastāvu un debašu vadīšanas veidu. Delegāti varēja piedalīties dažādās 

paralēlās norisēs, piemēram, iesaistoties brīvā mikrofona procedūrā, lai nodrošinātu dzīvāku 

viedokļu apmaiņu, un valstu parlamentu iniciatīvu papildu prezentācijās. 

 

Tematu izvēle parādīja prezidentvalstu vēlmi apliecināt COSAC kā forumu, kas paredzēts 

atvērtām un iekļaujošām debatēm par svarīgākajām attīstības tendencēm Eiropas Savienībā 

un starptautiskā mērogā. Darba kārtības prioritātes bija ES ārpolitika un kaimiņattiecību 

politika, tirdzniecības, enerģētikas un ekonomikas politika, un tika pausta iecere iesaistīties 

citās specializētās starpparlamentāro konferenču diskusijās, nodrošinot līdzsvarotu 

mijiedarbību un vienlaikus pilnīgi atzīstot to attiecīgās pilnvaras, lai nepieļautu neproduktīvu 

pārklāšanos vai konkurenci. Darba kārtības izveidi ietekmēja arī 2014. gada Eiropas 

vēlēšanas un Lisabonas līguma spēkā stāšanās piektā gadadiena. 

 

Ievērojot nesen nodibinātu tradīciju, Eiropas Parlamenta delegācija vairāk iesaistījās COSAC 

darbībā: Grieķijas, Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā COSAC par 

galvenajiem referentiem tika uzaicināti 10 EP deputāti — priekšsēdētāja vietnieki, komiteju 

priekšsēdētāji un referenti —, un divi EP deputāti tika uzaicināti kā „pirmie reaģētāji”. 

Dalībnieki, kas uzstājās ar runām un vēlāk piedalījās debatēs, sniedza vērtīgu ieskatu Eiropas 

Parlamenta nostājā dažādos jautājumos — no Ukrainas krīzes un ES politikas Vidusjūras 

reģionā un Austrumeiropā līdz ES enerģētikas un tirdzniecības politikai un stratēģijas 

„Eiropa 2020” pārskatīšanai. 

 

EP deputāti uzstājās kā galvenie referenti arī par šādiem institucionāliem jautājumiem: 

Eiropas Parlamenta attiecības ar dalībvalstu parlamentiem; demokrātiskā leģitimitāte un 

Eiropas vadošā loma; pārvalstiskas demokrātijas nākotne piecus gadus pēc Lisabonas līguma 

stāšanās spēkā; Eiropas Komisijas daudzgadu darba programma un parlamentu loma. 

Plenārsēžu darba kārtības temati bieži tika izskatīti arī divgadu ziņojumos, kuru sagatavošanā 

iesaistījās visu valstu parlamenti, un šo ziņojumu iznākums tika pienācīgi atspoguļots 

pieņemtajos dokumentos par sanāksmes ieguldījumu un secinājumiem. 

 

Dažādu valstu parlamentu delegācijas vairākkārt atzinīgi novērtēja Eiropas Parlamentu un 

pateicās par tā pastāvīgo un aktīvo atbalstu makroreģionālās integrācijas nodrošināšanā, 
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svarīgo ieguldījumu 2014.–2020. gada kohēzijas politikas paketes būtiskā uzlabošanā un 

galīgās vienošanās panākšanā un par tā 2015. gada 15. janvāra rezolūciju par situāciju 

Ukrainā. Turklāt dokumentā par LII COSAC ieguldījumu tika atzīta Eiropas Parlamenta loma 

ES aģentūru kontrolēšanā. 

 

Pēdējos gados tika arī nostiprināta tendence informēt COSAC, nosūtot oficiālas vēstules vai 

īsi izklāstot iznākumu, ar ko noslēgušās pirms katras COSAC plenārsēdes notiekošās kopējās 

sanāksmes, kurās piedalās Eiropas lietu komiteju pārstāvji no ierobežota skaita valstu 

parlamentiem1. Viņu ieguldījums tika atzinīgi vērtēts un nereti ietekmēja darba kārtībā 

iekļaujamo tematu izvēli.   

 

Ātri reaģējot uz svarīgiem starptautiska mēroga notikumiem, COSAC pieņēma dažādus 

paziņojumus par situāciju Ukrainā. LIII COSAC plenārsēdes paziņojumu par nesenajiem 

ieceļošanas aizliegumiem, ko Krievijas Federācija ir piemērojusi ES politiķiem un ierēdņiem, 

sākotnēji iesniedza Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Ramón Luis Valcárcel Siso, 

un pēc tam plenārsēdē to grozīja un vienprātīgi pieņēma. 

 

COSAC ne tikai organizēja padziļinātu viedokļu apmaiņu par svarīgām attīstības tendencēm 

ES lietās, bet arī pārskatīja savu lomu un praktiskus veidus, kā uzlabot valstu parlamentu 

iesaisti ES lēmumu pieņemšanas procesā. Šādas viedokļu apmaiņas bija COSAC 

prezidentvalstu iniciatīva vai dažādu parlamentu pieprasījumu rezultāts, un debašu iznākums 

tika atspoguļots pieņemtajos dokumentos par sanāksmes ieguldījumu un secinājumiem.  

 

COSAC nodrošināja piemērotu platformu, kurā valstu parlamenti varēja īsi iepazīstināt ar 

savām idejām un priekšlikumiem:  

 Dānijas parlamenta Eiropas lietu komitejas ziņojums „Divdesmit trīs ieteikumi, lai 

pastiprinātu valstu parlamentu nozīmi mainīgajā Eiropas pārvaldībā” (LI 

priekšsēdētāju sanāksme); 

 Ziņojums „Eiropas attīstība” par to, kā Nīderlandes Pārstāvju palāta un dalībvalstu 

parlamenti varētu panākt lielāku ietekmi uz ES lēmumu pieņemšanas procesu (LI 

plenārsēde);  

 Apvienotās Karalistes Lordu palātas ziņojums par valstu parlamentu lomu Eiropas 

Savienībā (LII plenārsēde);  

 Gan COSAC, gan neformālu starpparlamentāro grupu sanāksmju darba kārtībā svarīgi 

temati bija dzeltenās kartītes procedūras uzlabošana, zaļās kartītes (uzlabota politiskā 

dialoga) izpētīšana un valstu parlamentu lomas nostiprināšana attiecībā uz Komisijas 

gada darba programmu. Izņēmuma kārtā šādu neformālu sanāksmju iznākums tika 

prezentēts COSAC sanāksmēs.  

 

Visu COSAC 2014. un 2015. gada sanāksmju temati un galvenie referenti ir iekļauti sarakstā, 

kas pieejams I pielikumā. 

 

Zaļā kartīte 

Pamatojoties uz Apvienotās Karalistes Lordu palātas Īpašās ES lietu komitejas priekšsēdētāja 

priekšlikumu, zaļās kartītes mērķis ir nodrošināt jaunus likumdošanas pasākumus vai grozīt 

vai atcelt spēkā esošos tiesību aktus, tostarp deleģētos vai īstenošanas aktus.  

                                                 
1 Višegradas grupas valstis (Ungārija, Čehijas Republika, Polija un Slovākija), Baltijas jūras reģiona 

parlamentārais forums (Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija), Slovēnijas Državni zbor un Horvātijas Hrvatski 

sabor vai Eiropas Savienības dienvidu reģiona parlamentu Eiropas lietu komiteju priekšsēdētāju sanāksme. 
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COSAC debatēs tika izteiktas bažas par zaļās kartītes atbilstību Līgumam, tās transponēšanu 

valsts tiesību aktos un ietekmi uz institucionālo līdzsvaru. Pēc Eiropas Parlamenta veiktajiem 

grozījumiem, kas tika vienprātīgi pieņemti, dokumentā par LIII COSAC ieguldījumu zaļā 

kartīte ir minēta kā jauns un uzlabots politiskā dialoga veids, uzsverot zaļās kartītes 

nepieciešamību, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem līgumu noteikumiem, kā arī 

iestāžu pilnvaru līdzsvaram. 

 

Lordu palāta iepazīstināja ar pirmo priekšlikumu par zaļo kartīti attiecībā uz pārtikas 

atkritumiem, kuru parakstīja 16 no 41 valstu parlamenta Eiropas lietu komiteju priekšsēdētāji 

un 2015. gada 22. jūlijā iesniedza Eiropas Komisijai. Komisija ņēma vērā aicinājumu īstenot 

stratēģiskāku pieeju pārtikas atkritumu samazināšanai un apņēmās parlamentu ieteikumiem 

pievērst īpašu uzmanību. 

 

Kopš tā laika priekšlikumus par zaļajām kartītēm ir iesniegušas Francijas Nacionālā 

asambleja (par nodokļu uzlikšanu daudznacionāliem uzņēmumiem) un Latvijas Saeima (par 

Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas grozīšanu).  

 

Diskusijas par zaļās kartītes darbības jomu un procedūru tika turpinātas COSAC 

Luksemburgas prezidentūras laikā izveidotās COSAC darba grupas sanāksmēs. Darba grupa 

pauda plašu atbalstu šim uzlabota un koordinēta politiskā dialoga nesaistošajam veidam. 

Attiecībā uz procesuāliem jautājumiem tika nolemts īstenot elastīgu pieeju, neapdraudot 

Komisijas tiesības iesniegt likumdošanas iniciatīvas un pilnīgi ievērojot spēkā esošos līgumu 

noteikumus un iestāžu pilnvaru līdzsvaru. 

 

Dzeltenās kartītes procedūras uzlabošana 

ES valstu parlamentu priekšsēdētāju 2014. gada konferences secinājumos COSAC tika uzdots 

izpētīt iespējas efektīvākai subsidiaritātes pārbaužu veikšanai. Neformālu starpparlamentāro 

grupu sanāksmju rezultāti un COSAC divgadu ziņojumu secinājumi sniedza COSAC plašus 

pierādījumus par to, kā uzlabot pašreizējo subsidiaritātes procedūru. Tika noteikti trīs 

galvenie uzdevumi: izpētīt iespēju pagarināt astoņu nedēļu termiņu, izstrādāt neformālas 

pamatnostādnes par subsidiaritātes novērtējumu veikšanu un pamatotu atzinumu procedūru 

un uzlabot Eiropas Komisijas atbilžu savlaicīgumu un kvalitāti. 

 

COSAC aicināja parlamentus cieši sadarboties, lai COSAC ietvaros izstrādātu brīvprātīgu, 

nesaistošu un neformālu paraugprakses un pamatnostādņu kopumu par subsidiaritātes 

pārbaudi. Šajā saistībā COSAC darba grupa jautājumos, kas attiecas uz politiskā dialoga 

stiprināšanu, ieviešot zaļo kartīti, un pamatotu atzinumu procedūras (dzeltenā kartīte) 

uzlabošanu, ieteica pamatotajā atzinumā minēt tiesību akta priekšlikumu, uz kuru tas attiecas, 

skaidri norādīt, ka teksts ir pamatots atzinums, iekļaut teksta tulkojumu vai kopsavilkumu 

angļu un franču valodā, argumentu kopsavilkumu, juridisko pamatojumu un motivāciju.  

 

COSAC aicināja Komisiju no astoņu nedēļu termiņa, kas līgumos ir paredzēts subsidiaritātes 

pārbaudei, izslēgt ES iestāžu darba pārtraukšanas periodus un pārtraukumu no decembra 

vidus līdz Jaungada dienai. Komisija arī tika aicināta censties sniegt kvalitatīvākas un 

savlaicīgākas atbildes uz pamatotajiem atzinumiem. 
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3.2. ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju konference (EUSC) 

 

EUSC ir parlamentu sadarbības koordinācijas struktūra, kas katru gadu pavasarī rīko 

sanāksmes tajā valstī, kas iepriekšējā gada otrajā pusgadā bija ES Padomes prezidentvalsts. 

Pirms EUSC tiek rīkota iesaistīto valstu parlamentu ģenerālsekretāru sagatavošanās 

sanāksme. 

 

Svarīgas norises 2014. gadā 

ES parlamentu priekšsēdētāju 2014. gada konferenci organizēja Lietuvas parlaments, un tā 

notika no 6. līdz 8. aprīlim Viļņā. Tajā galvenokārt tika apspriesta parlamentu sadarbība ar 

Austrumu partnerības valstīm. Šo valstu pārstāvji tika uzaicināti uz sanāksmi.  

 

Runātāji izteica dziļas bažas par Ukrainas krīzi un Krimas nelikumīgo aneksiju un pauda 

atbalstu Ukrainas suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai neaizskaramībai. Viņi atzinīgi 

vērtēja ES un Ukrainas asociācijas nolīguma politisko noteikumu parakstīšanu, cerot, ka drīz 

tiks parakstīti arī pārējie noteikumi. Tika uzsvērts, ka Eiropas Savienībai un plašākam 

Eiropas reģionam stratēģiski svarīga ir Eiropas kaimiņattiecību politika, tostarp Austrumu 

partnerības valstis. 

 

Runātāji arī apsprieda valstu parlamentu lomu ekonomikas un finanšu krīzes seku 

pārvarēšanā un pauda bažas par lielo bezdarba līmeni ES, jo īpaši jauniešu vidū.  

Izvērtējot to, kas ir noticis piecu gadu laikā no Lisabonas līguma spēkā stāšanās dienas, 

runātāji atzinīgi vērtēja valstu parlamentu pastiprināto iesaisti ES likumdošanas procesā un 

norādīja, ka valstu parlamenti ir arvien aktīvāk izmantojuši savas tiesības iesniegt pamatotus 

atzinumus. Tomēr viņi uzsvēra — jācenšas panākt, ka valstu parlamentu iesaiste ES 

likumdošanas procesā kļūst konstruktīvāka, lai valstu parlamenti varētu pozitīvi ietekmēt ES 

likumdošanu. Šajā saistībā runātāji pauda atbalstu politiskā dialoga iniciatīvai, ko 2006. gadā 

uzsāka Eiropas Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso, un aicināja jauno Komisiju 

turpināt tās īstenošanu.  

 

Attiecībā uz parlamentu sadarbību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā runātāji atzina 

Stokholmas daudzgadu programmas panākumus un norādīja, ka jaunas stratēģiskās 

pamatnostādnes varētu stiprināt šo telpu. Viņi uzsvēra, ka ir jāveicina kopējas imigrācijas 

politikas un pasākumu pie ES ārējām robežām pilnīga īstenošana, lai glābtu dzīvības jūrā, 

vienlaikus cīnoties pret cilvēku tirdzniecību, un ka starp dalībvalstīm ir jāveicina solidaritātes 

principa ievērošana un godīga atbildības dalīšana.  

 

Svarīgas norises 2015. gadā 

2015. gada 19.–21. aprīlī ES parlamentu priekšsēdētāju konference notika Romā. Konferenci 

organizēja Itālijas parlaments, un galvenās debašu tēmas bija izaugsme, pamattiesības, ES 

parlamentu loma sarunās par starptautiskiem nolīgumiem un politiskā dialoga stiprināšanā. 

Dalībnieki vienojās par Starpparlamentārās konferences par stabilitāti, koordināciju un 

pārvaldību Eiropas Savienībā (13. panta konference, skat. 2.2. nodaļu) Reglamenta 

pamatprincipiem.  

 

Ekonomikas krīze bija viena no galvenajām tēmām, bet dalībnieki atzina, ka Eiropas 

ekonomikā ir vērojamas atveseļošanās pazīmes. Apspriežot šo problēmu risināšanas iespējas, 

viņi vienojās par nepieciešamību ieviest inovatīvus risinājumus, kas ļautu pārvarēt gan 

strukturālās nepilnības, gan optimāli izmantot ES ekonomikas un sociālās jomas īpašās 
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iezīmes. Tādēļ dalībnieki atzinīgi vērtēja ES iestāžu jaunās iniciatīvas, jo īpaši Investīciju 

plānu Eiropai un tiesību aktu priekšlikumu kopumu par Enerģētikas savienības izveidi.  

 

Debatēs par pamattiesībām dalībnieki uzsvēra, ka pamattiesību aizsardzības jomā ES ir 

atsauces punkts. Viņi atzina, ka ir nepieciešamas stabilākas un stingrākas procedūras, kas 

ļautu uzraudzīt dalībvalstīs nodrošināto pamattiesību aizsardzības līmeni. Dalībnieki arī 

uzsvēra, ka ir svarīgi ieviest atbilstošu tiesisko regulējumu, kura mērķis ir aizsargāt nacionālo 

un citu minoritāšu, piemēram, romu, tiesības. Ar īpašu ieinteresētību dalībnieki iesaistījās 

darba kārtības sagatavošanā attiecībā uz migrācijas jautājumiem. Pēc nesenajām 

humanitārajām traģēdijām Vidusjūras reģionā viņi sagaidīja, ka Komisija izrādīs visstingrāko 

iespējamo apņemšanos solidaritātes garā rast kopējus Eiropas risinājumus un dalīt atbildību 

starp dalībvalstīm. Turklāt dalībnieki parakstīja deklarāciju par glābšanas operāciju 

stiprināšanu Vidusjūras reģionā.  

 

Runātāji arī uzsvēra, ka ES parlamentiem varētu būt liela nozīme sarunās par pašlaik 

ierosinātajiem tirdzniecības nolīgumiem, un šajā saistībā atzinīgi vērtēja Padomes lēmumu 

pilnvarot Komisiju pirmoreiz vēsturē publiskot savas sarunu pilnvaras. Viņi atzinīgi vērtēja 

Eiropas Parlamenta apņemšanos izmantot savas jaunās pilnvaras, kas tam ir piešķirtas 

Lisabonas līgumā. Dalībnieki atkārtoti apstiprināja, ka ir jādod iespēja valstu parlamentiem 

īstenot konkrētas pilnvaras attiecībā uz tik daudziem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, cik 

vien iespējams, un — plašākā kontekstā — ir jāpiešķir lielāka piekļuve informācijai par 

notiekošajām sarunām, lai parlamenti savu nostāju varētu paust jau sarunu laikā, nevis tikai 

ratificēšanas procesā, izmantojot savas iejaukšanās pilnvaras. 

 

Viņi norādīja — lai arī līgumos tas nav skaidri noteikts, politiskais dialogs pašlaik ir 

galvenais saziņas veids starp valstu parlamentiem un ES iestādēm. Dalībnieki aicināja 

Eiropas Komisiju sniegt savlaicīgākas un kvalitatīvākas atbildes uz ieteikumiem, ko tā saņem 

no valstu parlamentiem, un atzinīgi vērtēja jaunās Eiropas Komisijas iniciatīvas, jo īpaši 

Eiropas komisāru apņemšanos biežāk organizēt sanāksmes ar valstu parlamentiem. Šajā 

saistībā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martin Schulz ierosināja grozījumu sanāksmes 

secinājumos, kurš tika pieņemts un noteica — dalībnieki sagaida, ka tiks stiprināts dalībvalstu 

parlamentu un Eiropas Parlamenta politiskais dialogs, cita starpā uzlabojot Eiropas 

Parlamenta un dalībvalstu parlamentu referentu sadarbību. 

 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs piedalījās arī sarunās par Starpparlamentārās konferences 

par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā Reglamenta principiem un 

palīdzēja panākt godīgus un līdzsvarotus kompromisus.  

 

 

4. Starpparlamentārās sanāksmes 

 

4.1. Starpparlamentārās sanāksmes — mērķtiecīgāka ekspertu viedokļu apmaiņa 

 

Arī 2014. un 2015. gadā joprojām bija vērojama tendence Eiropas Parlamentā rīkot mazākas 

un mērķtiecīgākas starpparlamentārās debates. Lielākā daļa Eiropas Parlamentā notiekošo 

sanāksmju pašlaik ir starpparlamentāro komiteju sanāksmes, kas tiek organizētas pēc vienas 

vai vairāku Eiropas Parlamenta komiteju iniciatīvas, un tās atbalsta Direktorāts attiecībām 

ar valstu parlamentiem. Valstu parlamenti reizēm arī tiek uzaicināti uz debatēm, lai kārtējā 

komiteju sanāksmē apspriestu konkrētu darba kārtības jautājumu.  
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Sakarā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā Eiropas Parlamentā tika organizētas tikai 

sešas oficiālas starpparlamentārās sanāksmes. Trīs no tām bija sanāksmes, kas notiek katru 

gadu, piemēram, Eiropas parlamentārā nedēļa, labi iedibinātā Eiropas Parlamenta Sieviešu 

tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas sanāksme, atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu, 

un Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas ikgadējā viedokļu apmaiņa ar 

valstu parlamentiem, kura notiek kārtējās komiteju sanāksmes laikā, lai apspriestu ziņojuma 

projektu par Eiropas pusgada ciklu.  

 

Turklāt 2014. gada februārī toreizējie Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki, kas bija 

atbildīgi par attiecībām ar valstu parlamentiem, Miguel Ángel Martínez un Othmar Karas, 

organizēja parlamentāro forumu par ES parlamentiem globālajā pārvaldībā, un 2014. gada 

martā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja kopā ar kolēģiem no Grieķijas 

parlamenta organizēja komiteju kopīgo sanāksmi par turpmākajām prioritātēm šajā politikas 

jomā. Ārlietu komiteja 2014. gada decembrī uzaicināja valstu parlamentu deputātus uz 

sanāksmi par tematu „ES ārējās darbības programma — Rietumbalkāni”. 

 

Pēc vēlēšanām izveidotās Eiropas Parlamenta komitejas 2015. gadā pastiprināja 

starpparlamentāro sadarbību un togad noorganizēja 16 sanāksmes ar valstu parlamentiem. 

Tas ir otrais lielākais rādītājs pēdējo gadu laikā, un to pārspēj tikai 2013. gada rezultāts — 

17 sanāksmes; šis rādītājs liecina, ka Eiropas Parlaments lielu nozīmi piešķir dialogam ar 

saviem kolēģiem dalībvalstīs.  

 

Papildus labi iedibinātajām sanāksmēm, kas minētas iepriekš, vairākas komitejas pirmoreiz 

daudzu gadu laikā organizēja debates ar valstu parlamentiem, piemēram, Transporta un 

tūrisma komiteja oktobrī organizēja sanāksmi par Eiropas transporta pamattīklu (TEN-T), 

tostarp pārrobežu savienojumiem, un Kultūras un izglītības komiteja decembrī organizēja 

sanāksmi par izglītības un jaunatnes politiku.  

 

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2015. gadā lielākā ES dalībvalstu parlamentu sanāksme, kas 

notika Eiropas Parlamenta telpās Briselē, bija Eiropas Parlamentārā nedēļa, kurā piedalījās 

112 ES dalībvalstu deputāti un kura ir sīkāk aprakstīta šā ziņojuma 2.2. nodaļā. Valstu 

parlamentāriešu līdzdalības ziņā nākamā lielākā bija sanāksme, ko martā organizēja Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, lai apspriestu Parīzes konferenci par 

klimata pārmaiņām („No COP21 Parīzē līdz 2015. gadam:  ceļvedis virzībai uz inovatīvu, 

mazoglekļa un resursu ziņā efektīvu Eiropu”). Šajā sanāksmē piedalījās 47 valstu deputāti un 

44 EP deputāti. Tai sekoja Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā 

līdzīgu pasākumu jautājumos jūnijā organizētā viedokļu apmaiņa („Agresīva nodokļu 

plānošana un demokrātiska kontrole: parlamentu loma”), kurā piedalījās 39 valstu deputāti un 

42 EP deputāti, un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas martā organizētā sanāksme 

par tematu „Migrācija (saistībā ar Vidusjūras reģiona situāciju un nepieciešamību pēc 

visaptverošas pieejas)”, kurā piedalījās 37 valstu deputāti un 47 EP deputāti. 

 

Tika organizētas arī specializētākas sanāksmes, kas paredzētas īpašai mērķauditorijai, tostarp 

februārī notikušais Juridiskās komitejas seminārs par pārrobežu darbībām Eiropas Savienībā, 

jūnijā notikusī uzklausīšana Lūgumrakstu komitejā par tiesībām iesniegt lūgumrakstus un 

Attīstības komitejas oktobrī organizētā starpparlamentāro komiteju sanāksme par 

nesasniegtajiem Tūkstošgades attīstības mērķiem un no jauna pieņemto ilgtspējīgas attīstības 

mērķu īstenošanu. 
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Kopumā sanāksmes ar valstu parlamentiem, kas tika organizētas Eiropas Parlamenta telpās 

Briselē, 2014. gadā pulcēja 279 EP deputātus un 296 valstu parlamentāriešus, bet 

2015. gadā — 561 EP deputātu un 499 valstu parlamentāriešus.  

 

Visas starpparlamentārās sanāksmes, ko 2014. un 2015. gadā organizēja Eiropas Parlamenta 

komitejas, un detalizēta statistika ir iekļauta II pielikumā. 

 

Arī Eiropas Parlamenta dienesti organizē sanāksmes un viedokļu apmaiņas ar kolēģiem no 

valstu parlamentu administrācijām. Piemēram, 2015. gada janvārī Eiropas Parlamenta 

Demokrātijas atbalsta direktorāts, kas sniedz palīdzību vēlēšanu novērošanā un spēju 

veidošanā, Briselē sasauca sanāksmi, kas bija paredzēta valstu parlamentu amatpersonām, 

kuras strādā ar demokrātijas atbalsta un spēju veidošanas jautājumiem. 

 

4.2. Divpusējas vizītes — elastīgs un efektīvs risinājums 

 

Divpusējas vizītes sniedz iespēju īstenot neformālāku un specializētāku dialogu, un tās 

parasti tiek organizētas pēc tās valsts parlamenta vai parlamenta palātas iniciatīvas, kuras 

pārstāvji dodas vizītē. Eiropas Parlamenta Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 

nodrošina dažādus pielāgotus pakalpojumus Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 

komitejām, struktūrām un dienestiem. Tiek nodrošināti dažādi pakalpojumi — no padomiem, 

kā izstrādāt efektīvāko un interesantāko sanāksmes programmu, līdz loģistikas atbalsta, 

sanāksmju telpu un tulkošanas nodrošināšanai. 

 

Sakarā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gada pirmajā pusē Eiropas Parlamentā notika 

tikai 20 valstu parlamentu vizītes, kas tika organizētas ar Direktorāta attiecībām ar dalībvalstu 

parlamentiem atbalstu. Šādu vizīšu skaits strauji pieauga 2014. gada otrajā pusē — gan 

politiskajā, gan administratīvajā līmenī —, un ar direktorāta atbalstu tika organizēta 31 šāda 

veida vizīte. 

 

Tomēr 2015. gadā ar direktorāta atbalstu organizēto vizīšu skaits strauji palielinājās līdz 

91 vizītei, pierādot parlamentu sadarbības pieaugošo nozīmi. Šo vizīšu dalībnieki un temati 

atspoguļo, kādu plašumu un dziļumu šī sadarbība ir sasniegusi pēdējo gadu laikā: no valstu 

parlamentu vai parlamentu palātu pārstāvjiem — piemēram, Nīderlandes Pārstāvju palātas 

priekšsēdētāja vizīte 2014. gada septembrī, Francijas parlamenta Senāta priekšsēdētāja 

2015. gada aprīļa vizīte vai Itālijas parlamenta Deputātu palātas priekšsēdētāja vizīte 

2015. gada decembrī — līdz komiteju un komiteju priekšsēdētāju darba vizītēm saistībā ar 

dažādām politikas jomām, tostarp iekšlietām, vidi un attīstību, un lielam skaitam valstu 

parlamentu amatpersonu vizīšu saistībā ar dažādām parlamenta darba jomām. 

 

Detalizēts saraksts, kurā ir iekļautas visas valstu parlamentu vizītes Eiropas Parlamentā, kas 

2014. un 2015. gadā tika organizētas ar Direktorāta attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem 

atbalstu, ir pieejams III pielikumā. 

 

4.3. Videokonferenču rīkošana 

 

Videokonferences paver daudz parlamentu sadarbības iespēju. Dažos pēdējos gados Eiropas 

Parlamenta dienesti ir izstrādājuši tehnisku risinājumu, kas ļauj rīkot videokonferences ar 

izcilu attēla un skaņas kvalitāti un tulkošanu vairākās valodās. 
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Videokonferenču popularitāte parlamentu sadarbības organizēšanā strauji pieaug. Direktorāts 

attiecībām ar valstu parlamentiem cieši sadarbojas ar kompetentajiem tehniskajiem 

dienestiem Eiropas Parlamenta administrācijā, lai oficiālajām iestādēm un deputātiem 

nodrošinātu labākos iespējamos pakalpojumus. Eiropas Parlaments 2013. un 2014. gadā veica 

tehnisku aptauju, lai apkopotu informāciju par valstu parlamentos pieejamajām 

videokonferenču rīkošanas sistēmām. Aptaujas rezultāti liecināja, ka vairāk nekā pusei valstu 

parlamentu palātu ir pieejamas videokonferenču rīkošanas sistēmas.  

 

Šī jaunā tehnoloģija dažādos veidos var veicināt parlamentu sadarbību. Piemēram, tā ļauj 

deputātiem pastāvīgi sazināties par konkrētiem jautājumiem vai noorganizēt diskusijas par 

aktuālajiem jautājumiem, neveicot ilgstošus loģistikas sagatavošanas pasākumus. Turpmāk ir 

raksturoti daži praktiski piemēri no pēdējiem diviem gadiem.  

 Eiropas Parlamenta deputāti no Itālijas 2014. gada otrajā pusē izmantoja 

videokonferenču sistēmu, lai uzturētu saikni ar Itālijas parlamentu, gatavojoties 

Itālijas prezidentūrai.  

 Sarunās par vienoto noregulējuma mehānismu bankām 2014. gada februārī Vācijas 

Bundestāga Finanšu komiteja videokonferencē apsprieda šo svarīgo jautājumu ar 

Eiropas Parlamenta referentu un ēnu referentiem.  

 Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 2015. gada oktobrī 

organizēja debates ar Francijas Nacionālās asamblejas Eiropas lietu komiteju, lai 

apspriestu migrācijas krīzi.  

 Eiropas Parlaments un Nīderlandes parlaments arī izmantoja videokonferenču 

sistēmu, lai 2016. gada februārī sagatavotos Starpparlamentārajai konferencei par 

stabilitāti, koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā. 

 

Šie ir tikai daži piemēri, kā šī jaunā tehnoloģija var papildināt tradicionālos parlamentu 

sadarbības veidus.  Lai arī tā nekad pilnīgi neaizstās personīgas tikšanās klātienē, šī 

tehnoloģija ir kļuvusi par nozīmīgu rīku, kura potenciāls vēl nav līdz galam izpētīts. 

 

 

5. Agrīnas brīdināšanas mehānisms un neformāls politiskais dialogs 

 

ES līgumiem pievienotajā 2. protokolā valstu parlamentiem ir paredzēts pārskatīšanas 

mehānisms attiecībā uz tiesību aktu priekšlikumiem jomās, kuras nav ekskluzīvā Eiropas 

Savienības kompetencē — t. s. agrīnas brīdināšanas mehānisms. Tādējādi valstu parlamenti 

ir tiesīgi pārskatīt ES tiesību aktu priekšlikumus astoņu nedēļu laikā pēc to nosūtīšanas un 

izdot pamatotu atzinumu, ja tie uzskata, ka ES tiesību akta priekšlikums neatbilst 

subsidiaritātes principam. Protokolā ir noteikta obligātās pārskatīšanas procedūra, kas 

jāveic tiesību akta priekšlikuma izdevējiestādei — parasti Komisijai —, ja saņemto pamatoto 

atzinumu skaits pārsniedz noteiktās robežvērtības (sarunvalodā tās dēvē par dzeltenajām un 

oranžajām kartītēm). 

Turklāt ES līgumu 1. protokolā ir noteikts, ka Eiropas Komisijai apspriežu dokumenti (zaļās 

un baltās grāmatas un paziņojumi) ir nepastarpināti jānosūta valstu parlamentiem. Valstu 

parlamenti bieži arī sniedz komentārus par šiem dokumentiem — šo procesu Eiropas 

Parlamentā parasti dēvē par neformālu politisko dialogu.  

 

Agrīnās brīdināšanas mehānisms 

Vairumā gadījumā valstu parlamentu rakstiskie iesniegumi par tiesību aktu priekšlikumiem 

skar ne tikai subsidiaritāti — tajos ir aplūkota šo priekšlikumu būtība. Eiropas Parlamentā šos 

iesniegumus dēvē par skaidrojumiem.  
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Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada decembrī izskatīšanai valstu parlamentos, 

ievērojot 2. protokola noteikumus, Komisija ir nosūtījusi vairāk nekā 500 tiesību aktu 

priekšlikumus. Valstu parlamenti atbildot ir nosūtījuši vairāk nekā 2000 iesniegumus. No 

šiem iesniegumiem tikai aptuveni 300 (15 %) bija pamatoti atzinumi, kas norāda uz 

subsidiaritātes principa pārkāpumu, bet lielākā daļa (aptuveni 85 %) iesniegumu bija 

skaidrojumi attiecībā uz priekšlikumu būtību.  

 

Tas pierāda, ka valstu parlamenti nav izmantojuši šo mehānismu, lai ES līmenī apturētu 

likumdošanas procesu. Līdz šim valstu parlamenti tikai divas reizes ir sasnieguši 

nepieciešamo robežvērtību, lai piemērotu t. s. dzeltenās kartītes pārskatīšanas procedūru: 

2012. gadā — attiecībā uz Monti II regulas priekšlikumu par tiesībām streikot, ko Komisija 

pēc tam atsauca (lai arī atsaukšanas pamatā nebija subsidiaritāte), un 2013. gadā — attiecībā 

uz Eiropas Prokuratūru, bet šajā gadījumā Komisija neatsauca savu priekšlikumu.  

 

Sākotnēji ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām saistītā pārejas perioda dēļ, bet pēc tam — 

Eiropas Komisijas specializētās politiskās programmas dēļ 2014. un 2015. gadā būtiski 

samazinājās jaunu tiesību aktu priekšlikumu skaits. Tādēļ arī Eiropas Parlaments saņēma 

mazāk valstu parlamentu iesniegumu. Valstu parlamenti 2014. gadā nosūtīja 13 pamatotus 

atzinumus un 138 skaidrojumus, un 2015. gadā tie izdeva 8 pamatotus atzinumus un 

82 skaidrojumus.  

 

Kā minēts iepriekš, pēdējos gados dažu valstu parlamenti ir iesnieguši priekšlikumus par 

agrīnā brīdināšanas mehānisma uzlabošanu, piemēram, pagarinot astoņu nedēļu termiņu vai 

papildus nosakot subsidiaritātes principa pārbaudi. Eiropas Parlaments 2014. gada 16. aprīļa 

rezolūcijā par Eiropas Parlamenta attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem (C. Casini 

ziņojums) iekļāva šā mehānisma novērtējumu. Eiropas Parlaments šajā rezolūcijā arī 

norādīja, ka „agrīnās brīdināšanas mehānisms jāuzskata par vienu no efektīvas sadarbības 

instrumentiem starp Eiropas iestādēm un valstu iestādēm un kā tāds tas arī jāizmanto”, tas 

atzinīgi vērtē „to, ka praksē šis mehānisms tiek izmantots arī kā konsultāciju un sadarbības 

dialoga sistēma starp dažādām Eiropas daudzlīmeņu sistēmas iestādēm” un uzskata, „ka 

iestādēm jāņem vērā valstu parlamentu sniegtie pamatotie atzinumi, arī lai saprastu to, kas 

Savienībai ir jādara, lai labāk sasniegtu tiesību aktiem izvirzītos mērķus, un aicina Komisiju 

ātri un atbilstoši rīkoties, reaģējot uz valstu parlamentu pamatotajiem atzinumiem un 

ieguldījumu”. 

 

Detalizēta statistika par pamatotajiem atzinumiem un skaidrojumiem, kas 2014. un 

2015. gadā ir saņemti saskaņā ar agrīnās brīdināšanas mehānismu, ir pieejama IV pielikumā. 

 

Neformāls politiskais dialogs 

Valstu parlamenti 2014. un 2015. gadā turpināja aktīvi izmantot neformālo politisko dialogu. 

Izmantojot šo, kā nosaukums vēsta, neformālo kanālu, tie sūtīja komentārus par likumdošanas 

jautājumiem jomās, kuras ir ekskluzīvā Eiropas Savienības kompetencē, tādēļ uz tām 

neattiecas agrīnās brīdināšanas mehānisms, kā arī sūtīja komentārus par dažādiem 

neleģislatīviem dokumentiem vai Eiropas līmenī notiekošām sarunām, piemēram, Eiropas 

Komisijas apspriežu dokumentiem. Kopš 2009. gada Eiropas Parlaments no valstu 

parlamentiem ir saņēmis aptuveni 1400 šādu skaidrojumu, un tie ir publicēti Eiropas 

Parlamenta iekštīkla datubāzē.  
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Eiropas Parlamenta iniciatīva — Eiropas Savienības vēlēšanu regulējuma reforma 

Eiropas Parlaments 2015. gada 11. novembrī pieņēma Priekšlikumu Padomes Lēmumam par 

noteikumu pieņemšanu par grozījumu veikšanu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu 

ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās (2015/0907/APP) un pēc tam nosūtīja to ES dalībvalstu 

parlamentiem.  

Pēc Nīderlandes Pārstāvju palātas iniciatīvas valstu parlamentu grupa nosūtīja vēstuli Eiropas 

Parlamenta priekšsēdētājam, paužot bažas par komunikācijas nepilnībām attiecībā uz 

priekšlikuma iesniegšanu. Atbildes vēstulē priekšsēdētājs Martin Schulz pievērsās šīm bažām 

un detalizēti izklāstīja iesniegšanas procesu.  

 

Turklāt šā ziņojuma gatavošanas laikā 16 valstu parlamenti un parlamentu palātas ir 

reaģējušas uz Eiropas Parlamenta priekšlikumu: Čehijas parlamenta Deputātu palāta, Čehijas 

parlamenta Senāts, Nīderlandes parlamenta Senāts, Nīderlandes Pārstāvju palāta, Somijas 

parlaments, Francijas Nacionālā asambleja, Francijas parlamenta Senāts, Īrijas parlaments, 

Lietuvas parlaments, Luksemburgas parlamenta Deputātu palāta, Polijas Sejms un Polijas 

Senāts, Rumānijas parlamenta Deputātu palāta, Zviedrijas parlaments, Apvienotās Karalistes 

parlamenta Pārstāvju palāta un Lordu palāta.  

 

Atbildes vēstulēs valstu parlamentiem Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martin Schulz 

pateicās par to iesniegumiem, norādot, ka šie iesniegumi ir nodoti kompetentajām komitejām, 

un uzsvēra savu pārliecību, ka tās sniegs būtisku ieguldījumu šo jautājumu turpmākā 

izskatīšanā. Priekšsēdētājs paskaidroja, ka gaidāmajā ES parlamentu priekšsēdētāju 

konferencē, kas 2016. gada 22.–24. maijā notiks Luksemburgā, sesijā par Eiropas Savienības 

stiprināšanu tiks organizēts atvērts dialogs par šo svarīgo jautājumu, un uzsvēra, ka viņš un 

kolēģi cer turpmākajos mēnešos turpināt šo vērtīgo dialogu ar valstu parlamentiem. 

 

 

6. Informācijas apmaiņas un informācijas tīklu izveides līdzekļi 

 

6.1. Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas tīkls — IPEX 

 

Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas tīkla (IPEX) tīmekļa vietne ļauj Eiropas 

Savienības dalībvalstu parlamentiem apmainīties ar informāciju un dokumentiem, kas saistīti 

ar ES. To izveidoja, reaģējot uz ieteikumu, kas tika sniegts ES dalībvalstu parlamentu 

priekšsēdētāju konferencē Romā 2000. gadā, un to atklāja ES dalībvalstu parlamentu 

priekšsēdētāju konferencē Kopenhāgenā 2006. gadā. Kopš tā laika tīmekļa vietnē informāciju 

par ES jautājumiem ievietojuši gan ES dalībvalstu parlamenti, gan Eiropas Parlaments, gan 

arī kandidātvalstis. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada decembrī tīmekļa 

vietne tika atjaunota, lai varētu apmierināt nākotnes vajadzības, un 2011. gada jūlijā atsāka 

darbību.   

 

Pēdējo divu gadu laikā IPEX ir nostiprinājis savu pozīciju kā starpparlamentārās sadarbības 

būtisks instruments. Nelielas, bet pastāvīgas attīstības tendences ir arvien vairojušas uzticību 

IPEX kā datubāzei un tīklam informācijas apmaiņai starp ES dalībvalstu parlamentiem. Īpaša 

vērība tika pievērsta informācijas tīklu izveidei un IPEX lietotājiem. Šai sakarā dažu 

dalībvalstu parlamentos, kā arī Eiropas Parlamentā tika rīkotas informētības veicināšanas 

sanāksmes, un 2015. gada janvārī Kopenhāgenā notika pirmā IPEX lietotāju konference.  

 

Šajos divos gados divas reizes nomainījās arī IPEX prezidentvalstis, — prezidentūras vadību 

uzņēmās Lietuvas parlaments un Itālijas Deputātu palāta. Abu prezidentūru būtiskākie 
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sasniegumi bija jaunās IPEX pamatnostādnes, ko ES dalībvalstu parlamentu vadītāju 

konference pieņēma 2015. gada aprīlī Romā, kā arī pirmā IPEX lietotāju konference 

Kopenhāgenā, debates par IPEX nozīmi un vairāki tīmekļa vietnes uzlabojumi. Ar jaunajām 

pamatnostādnēm tika ieviesta valdes rotējošā prezidentūra, tādējādi sniedzot iespēju visiem 

parlamentiem un parlamentu palātām vadīt valdi un spēcīgāk izjust kopīgo atbildību IPEX 

darbā. 

 

Debates par IPEX nozīmi sākās IPEX Lietuvas prezidentūras laikā. Pastāvēja vispārēja 

vienprātība, ka informācijas apmaiņa būtu jāpaplašina, attiecinot to uz visām ar ES 

saistītajām darbībām, un ka informācijas tīklu izveides elements būtu jāpilnveido, izmantojot 

visus IPEX pieejamos līdzekļus, piemēram, sadaļas „Ad hoc forumi” un „Parlamentu ziņas”. 

ES dalībvalstu parlamentu ģenerālsekretāri savās ikgadējās sanāksmēs 2014. un 2015. gadā 

atbalstīja un atzina centienus, ko īstenoja visi parlamenti, lai padarītu IPEX par uzticamu 

parlamentārās sadarbības instrumentu.  

 

IPEX lietotāju konferences laikā tika konstatēts, ka būtiska nozīme ir informētības 

veicināšanas pasākumiem, kas paredzēti parlamentu darbiniekiem un komitejām. Šai sakarā 

izrādījās, ka ļoti būtiska nozīme ir korespondentiem. Ņemot to vērā, ikgadējā korespondentu 

sanāksme, kas notika 2015. gada novembrī Vīnē, galvenokārt bija veltīta informācijas tīklu 

pilnveidei un uzlabošanai, kā arī jautājumam par to, ka izstrādāt un īstenot 2015. gada ES 

dalībvalstu parlamentu vadītāju konferences secinājumus, kā arī ieteikumus uzlabojumu 

veikšanai, kas tika sagatavoti IPEX lietotāju konferencē Kopenhāgenā.  

 

IPEX patlaban tiek publicēti vairāk nekā 70 000 lappušu, ko iesūta dalībvalstu parlamenti un 

kas satur ar uzraudzību saistītu informāciju attiecībā uz vairāk nekā 10 000 dokumentu — tos 

sagatavojušas ES iestādes, un tie saistīti ar gandrīz 8500 lietu. IPEX tīmekļa vietnē 

2015. gadā tika reģistrēti pavisam 805 leģislatīvi un neleģislatīvi dokumenti (2014. gadā — 

933 dokumenti). 

 

IPEX tīmekļa vietni 2015. gadā bija apmeklējuši 234 480 unikāli apmeklētāji. Tas ir 

samazinājums salīdzinājumā ar 2014. gadu, taču daudz lielāks apmeklētāju skaits 

salīdzinājumā ar 2012. un 2013. gadu (2014. gadā — 281 592 apmeklētāji; 2013. gadā — 

201 538 apmeklētāji; 2012. gadā — 70 505 apmeklētāji). Skatīto lappušu skaits 2015. gadā, 

proti, gandrīz 7 miljoni lappušu, atbilda palielinājuma tendencei 2012. un 2013. gadā, ko 

pārsniedza tikai pagājušā gada rekordlielais skatīto lappušu skaits (2014. gadā — 

10 515 505 skatītās lappuses; 2013. gadā — 5 364 448 lappuses; 2012. gadā — 

4 969 713 lappuses).  

 

6.2. Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs (EPPDC) 

 

EPPDC, ko kopīgi pārvalda Eiropas Parlaments un Eiropas Padomes Parlamentārā 

asambleja, ir pārstāvētas 66 parlamentu palātas (tostarp 41 Eiropas Savienības dalībvalstu 

parlamenta palāta) no 54 valstīm un Eiropas iestādes. Tīklā parlamentus pārstāv gandrīz 

120 korespondenti un korespondentu vietnieki, kas piedalās galvenajās EPPDC darbībās — 

intensīvā informācijas un paraugprakses apmaiņā.  

 

Pēdējos divos gados EPPDC ir bijis unikāls salīdzināmas informācijas avots Eiropā. EPPDC 

galvenās darbības ir semināru rīkošana un pieprasījumu salīdzināšanai iesniegšana par 

likumdošanas un parlamentārajiem jautājumiem. EPPDC seminārus rīko to valstu parlamenti, 

kuras ir pārstāvētas EPPDC, un parasti tie notiek piecas līdz sešas reizes gadā. EPPDC 
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sekretariāts, darbojoties Eiropas Parlamenta Direktorātā attiecībām ar valstu parlamentiem, 

pastāvīgi sniedza loģistikas atbalstu pasākumu organizēšanai. 

 

Eiropas Parlaments 2015. gada aprīlī pēc ilga pārtraukuma organizēja savu pirmo EPPDC 

semināru. Eiropas Parlamenta trīs ģenerāldirektorāti, proti, Inovācijas un tehnoloģiskā 

atbalsta ģenerāldirektorāts, Komunikācijas ģenerāldirektorāts, kā arī Prezidentūras 

ģenerāldirektorāts, kopīgi organizēja 13. semināru ciklā „Parli@ments on the Net” 

(Parlamenti tīmeklī) ar nosaukumu „Komunikācija, procesu digitalizācija un pārredzamība 

parlamentos”. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 80 eksperti no valstu parlamentiem, un par to 

tika sniegtas ļoti pozitīvas atsauksmes. 

 

Saistībā ar pieprasījumiem salīdzināšanai jānorāda, ka EPPDC pārstāvētie parlamenti 

2014. gadā tīklā iesniedza pavisam 268 pieprasījumus par likumdošanas un parlamentārajiem 

jautājumiem. Šis iesniegto pieprasījumu skaits tika pārsniegts 2015. gadā, sasniedzot 

287 pieprasījumus, kas bija tuvu rekordaugstajam pieprasījumu skaitam 2012. gadā. Saistībā 

ar šiem pieprasījumiem 2014. gadā tika sniegtas 6606 atbildes, savukārt 2015. gadā sniegto 

atbilžu skaits bija 6530. Minētie skaitļi ne tikai apliecina pārstāvēto dalībnieku un parlamentu 

dienestu pastāvīgo nepieciešamību saņemt informāciju, bet arī norāda uz tīkla ievērojamo 

darba slodzi.  

 

Eiropas Parlaments ir galvenais finansējuma devējs EPPDC — tas finansē darbinieku 

atalgojumu, dažu pārstāvēto parlamentu pārstāvju ceļa izdevumus, kā arī EPPDC tīmekļa 

vietnes uzturēšanu. Savukārt Eiropas Parlaments lielā mērā paļaujas uz tīklu, kad dienestiem 

ir nepieciešama informācija un zināšanas par labāko praksi.  

 

Eiropas Parlamenta Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem sniedz atbalstu 

attiecīgajam dienestam pieprasījumu izstrādē. Eiropas Parlamenta Direktorāts attiecībām ar 

valstu parlamentiem 2014. gadā iesniedza tīklā piecus pieprasījumus, tostarp divus 

pieprasījumus par labāko praksi parlamentos saistībā ar lobēšanu. 2015. gadā Eiropas 

Parlamenta iesniegto pieprasījumu skaits ievērojami palielinājās, sasniedzot 

13 pieprasījumus. Šāda tendence ir skaidrojama ar augstāku informētības līmeni Eiropas 

Parlamentā, kā arī ar to, ka daži būtiski klienti pastāvīgi izmanto EPPDC pakalpojumus. No 

13 pieprasījumiem divi pieprasījumi attiecās uz Eiropas Parlamenta deputātu finansiālo 

interešu pārvaldību un divi — uz jautājumiem saistībā ar deputātu imunitātes atņemšanas 

procedūru. Pieprasījumi par metriku un stratēģisko plānošanu parlamentos tika iesniegti 

saistībā ar Stratēģiskā izpildes satvara programmu.  Viens pieprasījums par ietekmes 

novērtējumu parlamentā uzskatāms par tādu, kas saistīts ar shēmu „Likumdošanas cikla 

īstenošana”. Pieprasījumu par robotikas juridiskajiem aspektiem var uzskatīt par mēģinājumu 

identificēt citus parlamentus Eiropas Savienībā, kuri veic darbu saistībā ar līdzīgiem 

jautājumiem, lai īstenotu sīkāk izstrādātas informācijas apmaiņu.   

 

Turklāt ar Direktorātu attiecībām ar valstu parlamentiem vairākkārt sazinājās citi Eiropas 

Parlamenta dienesti, lai saņemtu informāciju par valstu parlamentiem, kuru varēja nodrošināt, 

izmantojot datus, kas glabājās EPPDC tīmekļa vietnē.  

 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 2014. gadā koordinēja 21 Eiropas Parlamenta 

atbildi uz citu parlamentu pieprasījumiem, galvenokārt administratīvos un procesuālos 

jautājumos. 2015. gadā tika sniegtas 20 atbildes — arī par dažādiem jautājumiem.  
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Turklāt tika pilnveidota EPPDC tīmekļa vietne. 2014. gadā šis darbs bija vērsts galvenokārt 

uz to, lai īstenotu „Salīdzināmu parlamentu datu projekta” rezultātus. Kopš 2015. gada, 

īstenojot iniciatīvu „Parlamentu faktu lapas”, vienuviet tiek grupēti visi pieejamie būtiskākie 

dati par katru parlamentu, kā arī to kontaktinformācija un dati par pieprasījumu un atbilžu 

sniegšanas darbībām. Tādējādi tiek nodrošināta tādas informācijas par parlamentiem 

pieejamība, kāda nav atrodama nekur citur. 

 

Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 2014. gadā sāka īstenot jaunu ar informācijas 

sniegšanu saistītu projektu ar nosaukumu „Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā”. Šīs 

iniciatīvas mērķis ir labāk izpētīt informācijas kopumu EPPDC pieprasījumu datubāzē un 

informēt ne tikai Eiropas Parlamenta deputātus, bet arī citas īpašas mērķgrupas Eiropas 

Parlamentā par jautājumiem, kas cieši saistīti ar to aktuālo darbību. Īstenojot šo iniciatīvu, 

tiek apkopoti tādu atlasītu pieprasījumu salīdzināšanai rezultāti, ar kuriem apmainījušies 

EPPDC parlamenti. Kopš 2014. gada oktobra izdoti 8 ne vairāk kā četras lappuses gari 

izdevumi par tādiem jautājumiem kā Eiropas Parlamenta deputātu tiesības piedalīties savas 

valsts parlamenta darbā vai drošu izcelsmes valstu saraksti saskaņā ar ES dalībvalstu 

patvēruma tiesībām. Atsauksmes, kas apkopotas kopš šā projekta uzsākšanas, ir bijušas 

pozitīvas un iedrošinošas.  

 

EPPDC sanāksmju detalizēts uzskaitījums, Eiropas Parlamenta sagatavotie pieprasījumi 

salīdzināšanai, kā arī pārskats par projekta „Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā” 

2014. un 2015. gada izdevumiem sniegts V pielikumā. 

 

6.3. Citi instrumenti  

 

Eiropas Parlamenta Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem pastāvīgi veic darbu, lai 

uzlabotu instrumentus, kas ir Eiropas Parlamenta deputātu un darbinieku rīcībā, lai veiktu 

informācijas apmaiņu un sadarbību ar valstu parlamentiem. Turpmāk sniegti daži piemēri, 

kas ilustrē direktorāta darbu 2014. un 2015. gadā. 

 

Connect — Eiropas Parlamenta datubāze, kurā apkopoti valstu parlamentu dokumenti 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem pārvalda Eiropas Parlamenta iekštīkla datubāzi 

Connect, kurā iekļauti visi ar ES saistītie dokumenti, ko valstu parlamenti ir oficiāli 

iesnieguši Eiropas Parlamentam kopš 2010. gada.  

 

Patlaban Eiropas Parlamenta deputāti, asistenti, politiskās grupas, komiteju sekretariāti un citi 

Eiropas Parlamenta darbinieki, kā arī Briselē strādājošie valstu parlamentu pārstāvji var 

piekļūt datubāzei Eiropas Parlamenta iekštīklā šeit: http://www.connect.ep.parl.union.eu.  

 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 2014. gadā sāka īstenot vērienīgu IT projektu, 

lai pārvietotu datubāzi Connect no Eiropas Parlamenta iekštīkla uz tā publiski pieejamo 

tīmekļa vietni http://www.europarl.europa.eu/relnatparl. Paredzams, ka jaunā datubāze būs 

pieejama 2016. gada beigās vai 2017. gada sākumā.  

 

Prezidentvalsts parlamenta atbalsta programmas 

Eiropas Parlaments ir pastāvīgi veicinājis tā administrācijas un valstu parlamentu 

administrācijas aktīvu sadarbību. Starpparlamentārā sadarbība un informācijas apmaiņa 

pastiprinās, gatavojoties katras prezidentūras parlamentārās dimensijas pasākumiem. Ja tās 

valsts parlaments, kura ir Eiropas Savienības Padomes rotējošā prezidentvalsts, pirmo reizi 

http://www.connect.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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rakstveidā lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai sagatavotos prezidentūras parlamentārās 

dimensijas pasākumiem, Eiropas Parlaments var segt programmas izmaksas kopā arī 

attiecīgās valsts parlamentu, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības ierobežojumus. 

 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem 2014.–2015. gadā deva piekrišanu Latvijas un 

Slovākijas parlamentiem sniegt šādu atbalstu programmu īstenošanai.  Lai palīdzētu 

veiksmīgi īstenot Latvijas prezidentūras parlamentāro dimensiju, tika organizētas dažādas 

Latvijas parlamenta deputātu vizītes, kā arī mācību braucieni Latvijas parlamenta ekspertiem 

uz Eiropas Parlamenta komitejām un dienestiem. Turklāt Eiropas Parlaments piekrita norīkot 

Latvijas pārstāvi Eiropas Parlamentā uz COSAC Sekretariātu kā Latvijas COSAC 

prezidentūras pārstāvi ar 18 mēnešu pilnvaru termiņu.  

Līdzīgi pasākumi gan deputātiem, gan arī parlamenta darbiniekiem tika organizēti 2015. gada 

novembrī, gatavojoties gaidāmajai Slovākijas prezidentūrai. Pamatojoties uz līdzšinējo 

pieredzi personāla norīkošanā, kas izrādījās rezultatīva un savstarpēji izdevīga, Eiropas 

Parlaments izpildīja Slovākijas parlamenta lūgumu Slovākijas COSAC prezidentūras laikā 

norīkot Slovākijas pārstāvi Eiropas Parlamentā uz COSAC Sekretariātu. 

 

Atbilstošo komiteju direktorijs (CorCom) 

Atbilstošo komiteju direktorijs (CorCom), ko uztur Eiropas Parlaments, ir unikāla un 

lietotājdraudzīga datubāze, kas ietver informāciju par visām komitejām valstu parlamentos un 

Eiropas Parlamentā. 

 

Lai gan pēdējos pāris gados starpparlamentārā sadarbība kļuva intensīvāka, nepieciešamās 

kontaktinformācijas atrašana 41 valstu parlamentu palātas informatīvajā telpā reizēm bija 

problemātiska. Tādēļ 2014. gadā Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem pilnībā 

pārveidoja savu esošo Atbilstošo komiteju direktoriju, un šis unikālais un lietotājdraudzīgais 

meklēšanas rīks atsāka savu darbību.  

 

Patlaban Eiropas Parlamenta deputāti, asistenti, politiskās grupas, komiteju sekretariāti un citi 

Eiropas Parlamenta darbinieki var piekļūt jaunajam direktorijam Eiropas Parlamenta iekštīklā 

šeit: http://www.corcom.ep.parl.union.eu — šajā tīmekļa vietnē iespējams nekavējoties 

izveidot visu valstu parlamentu komiteju sarakstu, kuru politiskā darbības joma atbilst 

konkrētai Eiropas Parlamenta komitejai, tostarp noskaidrot atbilstošās komitejas 

priekšsēdētāja vārdu un sekretariāta kontaktinformāciju, kā arī izmantot saites uz komiteju 

tīmekļa vietnēm un veikt citas darbības. 

 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem ir atbildīgs par direktorija pārvaldību, taču 

datus sniedz Briselē strādājošie valstu parlamentu pārstāvji. Lai gan ir pieliktas visas pūles, 

lai noteiktu valstu parlamentu komitejas, kuras vislielākā mērā atbilst Eiropas Parlamenta 

komitejām, ir svarīgi ņemt vērā, ka parlamentāro komiteju kompetence ne vienmēr ir tieši 

salīdzināma. 

 

Briselē strādājošie valstu parlamentu pārstāvji var piekļūt direktorijam no datoriem, kuri 

atrodas to birojos Eiropas Parlamentā.  

 

Kā vienmēr starpparlamentārajā sadarbībā, mērķis ir savest kopā attiecīgos cilvēkus 

attiecīgajā laikā, lai risinātu attiecīgo jautājumu. 

 

 

 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu/
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Valstu parlamentu pārstāvji Briselē 

Direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem uzņem Briselē strādājošos valstu parlamentu 

pārstāvjus un nodrošina viņiem birojus, tikšanās telpas un IT infrastruktūru. Līdz šim Briselē 

ir strādājis pārstāvis no katra ES dalībvalsts parlamenta. Atjaunināts pārstāvju saraksts ir 

pieejams sadaļā „Valstu parlamentu kontaktpersonas”: 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html.  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html
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PIELIKUMI 

 

 

 

 

I PIELIKUMS. COSAC sanāksmes — temati un galvenie referenti 

 

Pasākums Temati Galvenie referenti / diskusiju dalībnieki 
COSAC priekšsēdētāju sanāksme, 

Atēnas, 2014. gada 26.–

27. janvāris 

 Eiropas un tās iedzīvotāju 

saiknes atjaunošana: iestāžu 

nozīme 

 

 Viedokļu apmaiņa par 

attiecībām starp Eiropas 

Parlamentu un valstu 

parlamentiem 

 

 

 Eiropas Savienības Padomes 

Grieķijas prezidentūras 

prioritātes 

 Maroš Šefčovič, Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks iestāžu attiecību un 

administratīvajos jautājumos 

 

 Carlo Casini, Eiropas Parlamenta 

Konstitucionālo jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs, EP referents jautājumā par 

attiecībām starp Eiropas Parlamentu un 

valstu parlamentiem 

 

 Evangelos Venizelos, Grieķijas Republikas 

premjerministra vietnieks, ārlietu ministrs 

LI COSAC plenārsēde, Atēnas, 

2014. gada 15.–17. jūnijs 

 

 Eiropas Savienības Padomes 

Grieķijas prezidentūras 

situācija 

 

 ES izaicinājumi: krīze Ukrainā 

 

 

 Demokrātiskā leģitimitāte un 

Eiropas vadošā pozīcija: diena 

pēc Eiropas vēlēšanām 

 

 

 

 

 

 COSAC Sieviešu foruma 

sanāksme 

 

– Sieviešu kapitāls 

ekonomikas un finanšu krīzes 

apstākļos 

– Ekonomikas un finanšu 

krīze: ietekme uz sievietēm 

 

– Dzimumu līdztiesības 

aspekta integrācija ES 

izaugsmes stratēģijā 

 

 

 Eiropas nodarbinātības 

stratēģijas pārskatīšana 

 

 Ieguldījums Eiropas jauniešos: 

ekonomikas krīzes 

pārvarēšanas iespēja 

 

 Jaunatnes garantiju shēma: 

 Antonis Samaras, Grieķijas premjerministrs 

 

 

 Elmar Brok, Eiropas Parlamenta Ārlietu 

komitejas priekšsēdētājs 

 

 Miguel Angel Martínez Martínez, Eiropas 

Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks, kas 

atbildīgs par attiecībām ar valstu 

parlamentiem; Constantinos Tassoulas, 

parlamenta deputāts, demokrātijas institūta 

„Konstantinos Karamanlis” prezidents, 

Grieķija 

 

 

 

 

 Aikaterini Sidiropoulou-Papakosta, Īpašās 

pastāvīgās komitejas jautājumos par 

vienlīdzību, jauniešiem un cilvēktiesībām 

priekšsēdētāja, Grieķijas parlaments 

 

 

 Prof. Marija Aušrinė Pavilionienė, 

parlamenta deputāte, COSAC Sieviešu foruma 

koordinatore Lietuvas parlamentā 

 

 

 Lászlo Andor, Nodarbinātības, sociālo lietu un 

iekļautības komisārs 

 

 Paulo Mota Pinto, Portugāles Republikas 

Asamblejas Eiropas lietu komitejas 

priekšsēdētājs 

 

 Silvia Modig, parlamenta deputāte, Somijas 

parlaments 
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labākā prakse 

 Radošuma un jauniešu 

uzņēmējdarbības veicināšana 

 

 

 

 Zanda Kalniņa-Lukaševica, Eiropas lietu 

komitejas priekšsēdētāja, Latvijas parlaments 

COSAC priekšsēdētāju sanāksme, 

Roma, 2014. gada 17.–18. jūlijs 

 

 Itālijas prezidentūras 

prioritātes un Eiropas 

Savienības izredzes pēc 

Eiropas vēlēšanām 

 

 

 

 Eiropas struktūrfondi un 

investīciju fondi 2014.–

2020. gadā 

 

 Sandro Gozi, par Eiropas lietām atbildīgais 

Ministru padomes prezidentūras valsts 

sekretāra vietnieks; Maroš Šefčovič, par 

attiecībām ar citām iestādēm un 

administrāciju atbildīgais Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks 

 

 Graziano Delrio, par reģionālo kohēzijas 

politiku un sportu atbildīgais Ministru 

padomes prezidentūras valsts sekretāra 

vietnieks; Johannes Hahn, ES reģionālās 

politikas komisārs 

LII COSAC, 

Roma, 2014. gada 30. novembris–  

2. decembris 

 

 Eiropas Savienības Padomes 

Itālijas prezidentūras situācija 

 

 Pārvalstiskās demokrātijas 

nākotne piecus gadus pēc 

Lisabonas līguma stāšanās 

spēkā: kāda ir Eiropas iestāžu 

un dalībvalstu parlamentu 

loma? 

 

 

 

 

 

 Stratēģijas „Eiropa 2020” 

pārskatīšana: izaugsme, 

nodarbinātība, konkurētspēja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eiropas integrācijas izredzes: 

Eiropas Savienības loma 

pasaulē un tās politikas 

virzienu plānošana Vidusjūras 

reģionā un Austrumeiropā 

 

 

 

 

 Eiropas aģentūru demokrātiska 

kontrole 

 

 

 

 Matteo Renzi, Itālijas Ministru padomes 

priekšsēdētājs 

 

 Frans Timmermans, Eiropas Komisijas 

pirmais priekšsēdētāja vietnieks; Danuta 

Maria Hübner, Eiropas Parlamenta 

Konstitucionālo lietu komitejas 

priekšsēdētāja; lords Timothy Boswell, ES 

Īpašās komitejas priekšsēdētājs, Apvienotās 

Karalistes Lordu palāta; Marc Angel, Ārlietu 

un Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs, 

Luksemburgas parlaments — Deputātu palāta 

(Chambre des Députés) 

 

 Pier Carlo Padoan, Itālijas ekonomikas un 

finanšu ministrs; Danielle Auroi, Eiropas lietu 

komitejas priekšsēdētāja, Francijas 

parlamenta palāta Assemblée nationale; 

Gunther Krichbaum, Eiropas Savienības lietu 

komitejas priekšsēdētājs, Vācijas Bundestāgs; 

Juan Moscoso Del Prado, Finanšu komitejas 

un Ārlietu komitejas loceklis, Spānijas 

parlamenta palāta Cortes Generales 

 

 Ramón Luis Valcárcel Siso, Eiropas 

Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks; 
Claudio Martini, ES politikas komitejas 

loceklis, Itālijas parlamenta Senato della 

Repubblica; Lolita Čigāne, Eiropas lietu 

komitejas priekšsēdētāja, Latvijas Saeima; 

Sandro Gozi, par Eiropas lietām atbildīgais 

Ministru padomes prezidentūras valsts 

sekretāra vietnieks 

 

 Morten Kjӕrum, ES Pamattiesību aģentūras 

direktors un Eiropas aģentūru tīkla 

koordinators 2014. gadā; sers William Cash, 

Eiropas lietu uzraudzības komitejas 

priekšsēdētājs, Apvienotās Karalistes 

Pārstāvju palāta 

COSAC priekšsēdētāju sanāksme, 

Rīga, 2015. gada 2. februāris 
 Eiropas Savienības Padomes 

Latvijas prezidentūras 

 Zanda Kalniņa-Lukaševica, Latvijas 

Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārā 
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 prioritātes un Eiropas 

Savienības perspektīvas pēc 

jaunās Eiropas Komisijas 

ievēlēšanas 

 

 

 

 Austrumu partnerība un 

gaidāmās problēmas 

 

sekretāre; Frans Timmermans, Eiropas 

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks 

jautājumos par labāku regulējumu, iestāžu 

attiecībām, tiesiskumu un Pamattiesību hartu 

 

 Urban Ahlin, Zviedrijas parlamenta (Riksdag) 

priekšsēdētājs; Edgars Rinkēvičs, Latvijas 

Republikas ārlietu ministrs; Ostap Semerak, 

Ukrainas parlamenta Verkhovna Rada Eiropas 

Integrācijas komitejas priekšsēdētāja pirmais 

vietnieks 

LIII COSAC plenārsēde, 

Rīga, 2015. gada 31. maijs – 

2. jūnijs 

 

 Eiropas Savienības Padomes 

Latvijas prezidentūras situācija 

 

 Eiropas Savienības enerģētikas 

politika: pašreizējā situācija, 

problēmas un iespējas 

 

 

 

 

 ES tirdzniecības politika 

nākamajiem pieciem gadiem: 

uzsvars uz ES un ASV 

sarunām par TTIP 

 

 

 

 Eiropas Savienības lietu 

parlamentārās uzraudzības 

nākotne 

 

– dalībvalstu parlamentu 

dalība ES lēmumu 

pieņemšanā: pašreizējā 

situācija un  

spēkā esošo instrumentu 

pārskats 

 

– Zaļā karte: virzība uz 

efektīvāku politisko dialogu 

 

 

 

 

– Eiropas Komisijas 

daudzgadu darba programma 

un parlamentu loma  

 

 

 Laimdota Straujuma, Latvijas Republikas 

premjerministre 

 

 

 Maroš Šefčovič, Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks jautājumos par 

enerģētikas savienību; Jerzy Buzek, Eiropas 

Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komitejas priekšsēdētājs; 

Petr Hlobil, organizācijas „Green 10” 

priekšsēdētājs 

 

 Cecilia Malmström, ES komisāre 

tirdzniecības jautājumos; Artis Pabriks, 

Eiropas Parlamenta Starptautiskās 

tirdzniecības komitejas loceklis 
 

 

 

 

 

 Herman De Croo, Flāmu kopienas parlamenta 

deputāts; Gunter Krichbaum, Vācijas 

Bundestāga Eiropas lietu komitejas 

priekšsēdētājs 

 

 

 Dominic Hannigan, Īrijas parlamenta 

(Oireachtas) Eiropas lietu apvienotās 

komitejas priekšsēdētājs, Paolo Tancredi, 

Itālijas parlamenta palātas Camera dei 

Deputati ES politikas komitejas 

priekšsēdētāja vietnieks 

 

 Maria João Rodrigues, Eiropas Parlamenta 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 

locekle, Danielle Auroi, Francijas parlamenta 

palātas Assemblée nationale Eiropas Lietu 

komitejas priekšsēdētāja 

COSAC priekšsēdētāju sanāksme, 

Luksemburga, 2015. gada 12.–

13. jūlijs 

 

 Eiropas Savienības Padomes 

Luksemburgas prezidentūras 

prioritātes  

 

 

 Politiskā dialoga stiprināšana, 

ieviešot „zaļo kartīti” un 

uzlabojot pamatota atzinuma 

sniegšanas procedūru 

 Nicolas Schmit, darbaspēka, nodarbinātības 

un sociālo lietu un solidaritātes ekonomikas 

ministrs 

 

 

 Paulo Mota Pinto, Portugāles parlamenta 

(Assembleia da República) Eiropas Lietu 

komitejas priekšsēdētājs; lords 

Timothy Boswell, Apvienotās Karalistes 
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(„dzeltenā kartīte”) Lordu palātas Eiropas Savienības Komitejas 

priekšsēdētājs; Frans Timmermans, Eiropas 

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks 

jautājumos par labāku regulējumu, iestāžu 

attiecībām, tiesiskumu un Pamattiesību hartu 

 

LIV COSAC plenārsēde, 

Luksemburga, 2015. gada 

29. novembris–  

1. decembris 

 

 Kopīgā patvēruma politika un 

likumīgas migrācijas politika 

 

 

 

 

 

 

 

 Cīņa pret nelikumīgu 

migrāciju un Eiropas ārējo 

robežu aizsardzība 

 

 

 

 Digitālā vienotā tirgus 

stratēģija Eiropai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paplašināšanās politika 

 

 Gaston STRONCK, Ārlietu un Eiropas lietu 

ministrijas Starptautisko ekonomisko attiecību 

un Eiropas lietu departamenta direktors, 

Laura FERRARA, Eiropas Parlamenta 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komitejas locekle, Jean-Pierre SCHEMBRI, 

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) 

 

 Michele BORDO, Itālijas parlamenta palātas 

Camera dei Deputati ES politikas komitejas 

priekšsēdētājs; kontradmirālis Hervé 

BLÉJEAN, operācijas EUNAVFOR Med 

komandiera vietnieks 

 

 Andrus ANSIP, Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks jautājumos par 

digitālo vienoto tirgu; Jean-Paul ZENS, 

Premier Conseiller de Gouvernement, Service 

des médias et des communications, Ministère 

d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg; 

Kalle PALLING, Igaunijas parlamenta 

(Riigikogu) Eiropas lietu komitejas 

priekšsēdētājs, Angelika MLINAR, Eiropas 

Parlamenta deputāte 
 

 Simon MORDUE, Eiropas Komisijas DG 

NEAR direktorāta „Stratēģija un Turcija” 

direktors; Kamal Izidor SHAKER, Slovēnijas 

parlamenta palātas Drzavni zbor ES lietu 

komitejas priekšsēdētājs; Gunther 

KRICHBAUM, Vācijas Bundestāga ES lietu 

komitejas priekšsēdētājs 
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II PIELIKUMS. Starpparlamentārās sanāksmes, ko organizējušas Eiropas Parlamenta 

komitejas Briselē 

 

2014. gads 

 
 Dalībnieki 

Dalībvalstu parlamenti EP 

EP komiteja Pasākums Deputāti Parlamenti Palātas Deputāti 
 
ECON/ 

EMPL/ 

BUDG 

20.–22. janvāris 
Eiropas parlamentārā nedēļa   

Starpparlamentārā konference par Eiropas Savienības 

ekonomikas pārvaldību (Līguma par stabilitāti, 
koordināciju un pārvaldību (LSKP) 13. pants)* 

2013. un 2014. gada Eiropas pusgada cikli  

136 28 41 58 

 18. februāris 

Parlamentārais forums, ko organizē 

Miguel Angel Martínez un Othmar 

Karas — Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētāja vietnieki jautājumos 

par attiecībām ar valstu 

parlamentiem:  

„ES dalībvalstu parlamenti globālajā pārvaldībā” 

28 15 16 8 

 

FEMM 

5. marts 

Parlamentāro komiteju sanāksme 

„Nepieļaut vardarbību pret sievietēm — uzdevums 

visiem” 

34 20 22 8 

LIBE 19. marts 

Komiteju apvienotā sanāksme  
„Nākotnes prioritātes pilsonisko brīvību, tiesiskuma 

un iekšlietu jomā” 

37 24 19 60 

ECON 23. septembris 
Viedokļu apmaiņa ar dalībvalstu parlamentiem 

 „2014. gada Eiropas pusgada cikls” 

18 9 11 47 

AFET 1.–2. decembris 

Parlamentāro komiteju sanāksme 

„ES ārējās darbības programma — Rietumbalkāni” 

43 27 34 98 

 

2015. gads 

 
 Dalībnieki 

Dalībvalstu parlamenti EP 

EP komiteja Pasākums Deputāti Parlamenti Palātas Deputāti 
 
 

ECON/ 

EMPL/ 
BUDG 

2.–4. februāris 
Eiropas parlamentārā nedēļa 

2014. un 2015. gada Eiropas pusgada cikli 

Konference, kas paredzēta Līguma par stabilitāti, 
koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un 

monetārajā savienībā 13. pantā* 

112 28 42 73 

LIBE 23.-24. februāris 
Parlamentāro komiteju sanāksme 

„Viedrobežu tiesību aktu kopums: Eiropas problēmas, 

dalībvalstu pieredze, turpmākā rīcība” 

25 16 20 40 

JURI 26. februāris 
Darbseminārs 

„Civiltiesību un tiesiskuma forums: pārrobežu 

darbības ES — atvieglot dzīvi iedzīvotājiem” 

11 11 11 5 

FEMM 5. marts 

Parlamentāro komiteju sanāksme 

„Iespēju palielināšana sievietēm un meitenēm, 
izmantojot izglītību” 

34 17 26 16 

ENVI 30. marts 

Parlamentāro komiteju sanāksme 

„No 21. Pušu konferences Parīzē līdz 2015. gadam:  
ceļvedis virzībai uz inovatīvu, mazoglekļa un 

47 21 27 44 
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resursefektīvu Eiropu” 

AFET 4.–5. maijs 

Parlamentāro komiteju sanāksme 
„Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana — 

gatavojoties aizsardzības jautājumam veltītajai 

Eiropadomes sanāksmei 2015. gada jūnijā” 

35 20 26 48 

 

 Dalībnieki 

Dalībvalstu parlamenti EP 

EP komiteja Pasākums Deputāti Parlamenti Palātas Deputāti 
LIBE 28.-29. maijs 

Parlamentāro komiteju sanāksme 

„Konference par izlūkošanas dienestu demokrātisku 
uzraudzību ES” 

34 17 21 36 

TAXE 17. jūnijs 

Viedokļu apmaiņa ar dalībvalstu parlamentiem 
„Agresīva nodokļu plānošana un demokrātiska 

kontrole: parlamentu loma” 

39 18 20 42 

PETI 23. jūnijs 

Uzklausīšana kopā ar valstu parlamentiem 
„Tiesības iesniegt lūgumrakstu” 

7 6 6 18 

ECON 15. septembris 

Viedokļu apmaiņa ar dalībvalstu parlamentiem  
„2015. gada Eiropas pusgada cikls” 

18 11 12 32 

LIBE 23. septembris 

Parlamentāro komiteju sanāksme 
„Migrācija (ņemot vērā situāciju Vidusjūrā un 

holistiskas pieejas nepieciešamību)” 

37 17 19 47 

TRAN 13. oktobris 

Parlamentāro komiteju sanāksme 
„Eiropas transporta tīkls (TEN-T), tostarp pārrobežu 

savienojumi” 

30 14 17 23 

DEVE 13. oktobris 
Parlamentāro komiteju sanāksme 

„Nesasniegtie Tūkstošgades attīstības mērķi un jauno 

ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana” 

12 7 8 17 

AFET 10. novembris 
Parlamentāro komiteju sanāksme 

„Pastarpinātais karš Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas 

reģionā un turpmākā rīcība pēc aizsardzības 
jautājumam veltītās Eiropadomes sanāksmes jūnijā, 

tostarp ES globālā ārpolitikas un drošības politikas 

stratēģija” 

20 13 16 71 

AFCO 19. novembris 

Parlamentāro komiteju sanāksme 

„Savienības turpmākā institucionālā attīstība: 
politiskā dialoga veicināšana starp EP un dalībvalstu 

parlamentiem un izpildvaras uzraudzības 

pastiprināšana Eiropas līmenī” 

20 13 14 26 

CULT 3. decembris 
Parlamentāro komiteju sanāksme 

„Izglītības un jaunatnes politika” 

18 11 12 23 

 

 

 

* Šajā pārskatā uzskaitītas starpparlamentārās konferences ar nosaukumiem, kas tajā laikā norādīti oficiālajās 

sanāksmju programmās. Starpparlamentārā konference 2015. gada 10. novembrī pieņēma Reglamentu, kurā 

noteikts šādi: „Konferences, kas paredzēta Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un 

monetārajā savienībā 13. pantā, nosaukums ir „Starpparlamentārā konference par stabilitāti, ekonomikas 

koordināciju un pārvaldību Eiropas Savienībā”, turpmāk — Starpparlamentārā konference par SEKP”. 
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III PIELIKUMS. Valstu parlamentu vizītes Eiropas Parlamentā 

 

 
Šajā pārskatā uzskaitītas visas vizītes uz Eiropas Parlamentu, kas organizētas ar Eiropas Parlamenta Direktorāta 

attiecībām ar valstu parlamentiem atbalstu, kā arī videokonferences, kurās piedalījušies Eiropas Parlamenta un 

valstu parlamentu pārstāvji un kuras organizētas ar minētā direktorāta atbalstu. Šajā sarakstā nav uzskaitītas 

pilnīgi visas valstu parlamentu deputātu vai amatpersonu vizītes uz Eiropas Parlamentu.  

 

Ja vien skaidri nav noteikts citādi, visi dati attiecas uz vizītēm politiskā līmenī (piemēram, „Eiropas lietu 

komiteja” attiecas uz Eiropas lietu komitejas locekļu vizīti, savukārt „Reģionālās attīstības komitejas ierēdņi” 

attiecas uz vizīti personāla līmenī). 
 

 

2014. gads 
 
Datums Valsts/palāta Komiteja/cita struktūra 

8.1.2014. UK, Lordu palāta Īpašā komiteja 

8.1.2014. IE, Īrijas parlaments Nodarbinātības, uzņēmējdarbības un inovācijas 

komiteja 

20.1.2014. UK, Lordu palāta Iekšlietu apakškomiteja 

21.1.2014. SE, Riksdag Sociālās apdrošināšanas komiteja  

22.1.2014. FI, Eduskunta Komitejas locekļi 

28.1.2014. UK, Lordu palāta Iekšlietu apakškomiteja 

11.2.2014. IE, Īrijas parlaments ES Lietu apvienotā komiteja 

11.2.2014. UK, Pārstāvju palāta Vides audita komiteja 

17.2.2014. NL, Tweede Kamer Parlamenta deputāta vizīte 

20.2.2014. UK, Pārstāvju palāta Ierēdņi 

5.3.2014. IT, Senato 

IT, Camera dei Deputati 

Ārlietu komiteja (videokonference) 

Eiropas lietu komiteja (videokonference) 

27.–28.3.2014. DK, Folketing ES lietu komitejas sekretariāta ierēdņi 

1.4.2014. DK, Folketing ES lietu komitejas priekšsēdētājas Eva Kjer Hansen 

vizīte  

3.4.2014. SE, Riksdag Parlamenta deputātu delegācija 

3.–4.4.2014. UK, Pārstāvju palāta Ierēdņi 

15.5.2014. AT, Nationalrat Parlamentsdirektion ierēdņi  

5.6.2014. AT, Nationalrat Parlamentsdirektion Juridiskā, likumdošanas un 

pētniecības dienesta vadītāja vizīte  

23.6.2014. UK, Lordu palāta Vizīte — iepazīšanās ar ES iestādēm (ierēdņi) 

25.6.2014. UK, Vestminsteres 

Demokrātijas fonds 

Austrumāfrikas Likumdošanas asamblejas (EALA) 

ierēdņu delegācija 

27.6.2014. LV, Saeima Gatavošanās Latvijas prezidentūrai (videokonference) 

8.9.2014. NL, Tweede Kamer Parlamenta priekšsēdētājas Anouchka van Miltenburg 

vizīte  

11.–12.9.2014. AT, Nationalrat Parlamentsdirektion Apmeklētāju uzņemšanas un 

pasākumu rīkošanas dienesta ierēdņi  

24.-25.9.2014. UK, Lordu palāta ES Ekonomikas un finanšu apakškomiteja 

30.9.2014. SE, Riksdag Aizsardzības komitejas un Rūpniecības un 

tirdzniecības komitejas ierēdņi  

1.–2.10.2014. DK, Folketing Komitejas sekretariāta ierēdņi  

6.–7.10.2014. DK, Folketing Komitejas sekretariāta ierēdņi  

9.10.2014. LV, Saeima ES lietu komitejas priekšsēdētājas Zandas Kalniņas–

Lukaševicas vizīte 

15.10.2014. EE, Igaunijas Republika Igaunijas Republikas prezidenta Toomas Hendrik Ilves 

vizīte 

31.10.2014. NL, Tweede Kamer Ierēdņi 

3.–4.11.2014. FI, Eduskunta Parlamenta deputātu delegācija 

4.–5.11.2014. UK, Lordu palāta Iekšējā tirgus apakškomiteja 
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10.11.2014. NL, Tweede Kamer Ierēdņi 

11.–12.11.2014. Ziemeļu Padome Vides komiteja 

12.-13.11.2014. UK, Lordu palāta Ierēdņi 

13.11.2014. SE, Riksdag Komunikācijas dienesta ierēdņi 

13.11.2014. UK, IE, Apvienotās Karalistes 

un Īrijas Parlamentārā 

asambleja 

Eiropas lietu komiteja 

13.-14.11.2014. UK, Pārstāvju palāta Reģionālās attīstības komitejas ierēdņi 

17.-18.11.2014. IE, Īrijas parlaments Ierēdņi  

18.-19.11.2014. UK, Lordu palāta Iekšlietu, veselības un izglītības apakškomiteja 

19.11.2014. FR, Assemblée nationale Aizsardzības komiteja un Juridiskā komiteja 

19.-20.11.2014. FR, Assemblée nationale Ārlietu komiteja 

19.-20.11.2014. UK, Pārstāvju palāta Vides, pārtikas un lauku reģionu lietu komiteja 

19.-20.11.2014. CZ, Poslanecká Snemovna Vēlēšanu komiteja  

3.12.2014. IT, Camera dei Deputati Parlamentārās pretmafijas izmeklēšanas komitejas 

priekšsēdētājas Rosy Bindi un citu komitejas locekļu 

vizīte 

4.12.2014. SE, Riksdag ES informācijas nodaļas ierēdņi 

9.12.2014. IT, Camera dei Deputati Izmeklēšanas komiteja atkritumu jomā 

9.12.2014. LV, Saeima Budžeta komitejas, Sociālo lietu komitejas, Eiropas 

lietu komitejas un Ekonomikas komitejas 

priekšsēdētāju vizīte 

9.12.2014. SI, Državni Zbor Parlamenta deputātu delegācija 

11.12.2014. DE, Bundestāgs ES lietu komiteja 

12.12.2014. NL, Tweede Kamer Ierēdņi 

12.12.2014. PL, Sejm Parlamenta deputātu delegācija 

 

 

2015. gads 
 

Datums Valsts/palāta Komiteja/cita struktūra 

19.1.2015. DK, Folketing Ierēdņi 

19.1.2015. LV, Saeima Eiropas lietu komiteja  

20.1.2015. FR, Sénat ES lietu komitejas priekšsēdētāja Jean Bizet un 

priekšsēdētāja vietnieka Simon Sutour vizīte 

21.1.2015. NL, Tweede Kamer Parlamenta deputāta vizīte 

21.1.2015. CY, Pārstāvju palāta Komiteja jautājumos par bēgļiem, anklāvā dzīvojošām 

un pazudušām personām, kā arī personām, kuras 

cietušas no naidīgas attieksmes 

21.1.2015. FR, Assemblée nationale Parlamenta deputātu delegācija 

21.–22.1.2015. NL, Tweede Kamer Infrastruktūras un vides komiteja 

21.–22.1.2015. FI, Eduskunta Parlamenta deputātu delegācija 

22.1.2015. UK, Pārstāvju palāta Publisko kontu komiteja 

22.1.2015. Ziemeļu Padome Padomes locekļu delegācija 

26.1.2015. FR, Assemblée nationale Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājas Danielle Auroi 

vizīte 

26.1.2015. IT, Senato un Camera dei 

Deputati 

Ierēdņi 

28.1.2015. UK, Pārstāvju palāta Enerģētika un klimata pārmaiņas  

28.1.2015. ES, Cortes Generales Parlamenta deputātu delegācija 

28.–29.2.2015. HU, Nacionālā asambleja Ierēdņi 

2.2.2015. FR, Assemblée nationale Ārlietu komiteja 

4.2.2015. DE, Bundestāgs Sporta komiteja 

5.2.2015. FR, Sénat un Assemblée 

nationale 

Parlamenta deputātu delegācija 

16.-17.2.2015. AT, Nationalrat Ierēdņi 

25.2.2015. IE, Īrijas parlaments Tiesiskuma, aizsardzības un vienlīdzības apvienotā 

komiteja 
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2.–4.3.2015. PL, Sejm Kancelejas Korespondences un informācijas biroja 

ierēdņi 

3.3.2015. UK, Pārstāvju palāta un Lordu 

palāta 

AK parlamenta palātu un Apvienotās Karalistes 

deputātu Eiropas Parlamentā trīspusējā sanāksme 

4.3.2015. DE, Bundestāgs Transporta komiteja 

5.3.2015. FR, Assemblée nationale Ideju jaunrades komiteja par tiesībām un brīvībām 

digitālajā laikmetā 

11.3.2015. FR, Assemblée nationale Eiropas lietu komiteja 

17.3.2015. FR, Assemblée nationale Ekonomikas komiteja 

17.3.2015. SE, Riksdag Aizsardzības komiteja 

23.3.2015. NL, Tweede Kamer Finanšu komiteja 

23.3.2015. SE, Riksdag Savienības Vidusjūrai parlamentārā asambleja 

24.3.2015. FR, Sénat Eiropas lietu komiteja 

24.3.2015. SE, Riksdag ES lietu komiteja 

30.3.2015. NL, Tweede Kamer Parlamenta priekšsēdētājas Anouchka van Miltenburg 

vizīte 

30.3.2015. FR, Assemblée nationale Ārlietu komitejas priekšsēdētājas Elisabeth Guigou 

vizīte 

6.4.2015. DE, Bundestāgs Komiteja vides, dabas aizsardzības, būvniecības un 

kodoldrošības jautājumos 

13.–14.4.2015. UK, Pārstāvju palāta Bibliotēkā strādājošie ierēdņi 

14.4.2015. SI, Državni Zbor ES lietu komitejas priekšsēdētāja Kamal Izidor Shaker 

vizīte; ģenerālsekretāre Uršula Zore Tavčar un  

ģenerālsekretāres vietniece Jerneja Bergoč, parlamenta 

deputātes 

16.4.2015. FR, Assemblée nationale Eiropas lietu komiteja 

16.4.2015. UK, Pārstāvju palāta Ierēdņi 

20.4.2015. NL, Tweede Kamer Infrastruktūras un vides komiteja 

22.4.2015. DK, Folketing Dānijas/Grenlandes parlamenta deputātu delegācija 

24.4.2015. FR, Assemblée nationale Sociālo lietu komiteja 

28.4.2015. FR, Sénat Priekšsēdētāja Gérard Larcher vizīte 

4.5.2015. DE, Bundestāgs Parlamenta deputātu delegācija 

6.5.2015. IT, Senato ES lietu komiteja (videokonference) 

7.5.2015. FR, Assemblée nationale  Ekonomikas lietu komiteja 

12.5.2015. IE, Īrijas parlaments Ierēdņi 

12.5.2015. SE, Riksdag Konstitucionālo jautājumu komiteja 

12.–13.5.2015. HU, Nacionālā asambleja Kultūras jautājumu komitejas ierēdņi 

13.5.2015. FR, Assemblée nationale Juridiskā komiteja  

18.5.2015. FR, Sénat Parlamenta deputātu delegācija 

19.-20.5.2015. SE, Riksdag Valdības dienestu ierēdņi 

26.-28.5.2015. RO, Camera Deputaților Ģenerālsekretāra Cristian-Adrian Panciu vizīte 

28.-29.5.2015. UK, Pārstāvju palāta Vizīte — iepazīšanās ar ES iestādēm (ierēdņi) 

15.6.2015. SE, Riksdag Transporta un komunikāciju komiteja 

23.6.2015. DE, Bundestāgs Tūrisma komiteja 

23.–24.6.2015. DE, Bundestāgs Juridiskā komiteja 
30.6.2015. IT, Senato Administratoru delegācija 

2.7.2015. SK, Nacionālā padome Kancelejas ģenerālsekretāra Daniel Guspan vizīte  

2.7.2015. UK, Lordu palāta Īpašā ES lietu komiteja; ES Enerģētikas un vides 

apakškomiteja; ES Iekšējā tirgus apakškomiteja 

6.7.2015. NL, Tweede Kamer Parlamenta priekšsēdētājas Anouchka van Miltenburg 

vizīte 

7.7.2015. FR, Assemblée nationale ES lietu komiteja 

14.7.2015. UK, IE, Apvienotās Karalistes 

un Īrijas Parlamentārā 

asambleja 

Ekonomikas komiteja 

16.7.2015. NL, Tweede Kamer ES lietu komiteja 

2.–3.9.2015. UK, Lordu palāta Parlamenta deputātes baroneses Rosalind Carol Scott 

no Nīdhemmārketas vizīte 
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8.9.2015. FR, Assemblée nationale Finanšu komiteja 

14.-15.9.2015. FI, Eduskunta Jaunievēlēto parlamenta deputātu delegācija 

16.-17.9.2015. FI, Eduskunta Jaunievēlēto parlamenta deputātu delegācija 

17.9.2015. FR, Assemblée nationale Ārlietu komiteja 

17.9.2015. SE, Riksdag Kultūras lietu komiteja 

21.9.2015. DE, Bundestāgs Attīstības komiteja  

21.9.2015. NL, Tweede Kamer ES lietu komiteja  

22.9.2015. FR, Assemblée nationale Ilgtspējīgas attīstības komiteja; Finanšu komiteja; 

Ārlietu komiteja  

29.-30.09.2015. AT, Nationalrat Priekšsēdētāja vietnieka Karlheinz Kopf vizīte 

29.-30.09.2015. UK, Lordu palāta Vizīte — iepazīšanās ar ES iestādēm (ierēdņi) 

12.-13.10.2015. FI, Eduskunta Jaunievēlēto parlamenta deputātu delegācija 

13.10.2015. FR, Assemblée nationale  Parlamenta deputātu delegācija (videokonference) 

14.-15.10.2015. FI, Eduskunta Jaunievēlēto parlamenta deputātu delegācija 

20.10.2015. IE, Īrijas parlaments Nodarbinātības, uzņēmējdarbības un inovācijas 

departamenta ierēdņi 

27.10.2015. NL, Tweede Kamer Delegācijas priekšsēdētāja Mark Harbers vizīte 

(videokonference) 

10.11.2015. UK, Lordu palāta ES Iekšējā tirgus apakškomiteja 

10.11.2015. SE, Riksdag Veselības un labklājības komiteja 

12.11.2015. SE, Riksdag Komunikācijas dienesta ierēdņi 

16.11.2015. FR, Assemblée nationale Sociālo lietu komiteja 

18.-19.11.2015. RO, Senat Konstitucionālo lietu, pilsonisko brīvību un Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas pieņemto lēmumu īstenošanas 

uzraudzības komitejas priekšsēdētāja Ovidiu Liviu 

Dontu un citu parlamenta deputātu vizīte 

25.-26.11.2015. CZ, Senát Parlamenta deputātu delegācija 

30.11.2015. NL, Tweede Kamer Parlamenta priekšsēdētājas Anouchka van Miltenburg 

vizīte 

2.12.2015. EE, Riigikogu ES lietu komiteja  

2.12.2015. FR, Assemblée nationale Ekonomikas lietu komiteja 

7.12.2015. FR, Assemblée nationale Finanšu komiteja 

7.–8.12.2015. IT, Camera dei Deputati Priekšsēdētājas Laura Boldrini vizīte 

8.12.2015. DE, Bundestāgs Bērnu lietu komiteja 
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IV PIELIKUMS. Agrīnās brīdināšanas mehānisma dati 
 

Juridisko jautājumu komiteja, kas ir atbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar atbilstību subsidiaritātes principam 

Eiropas Parlamenta darbā, ir sniegusi šādas dalībvalstu parlamentu iesniegto dokumentu definīcijas: 

 „pamatoti atzinumi” ir iesniegti dokumenti, kuros norādīta tiesību akta projekta neatbilstība 

subsidiaritātes principam un kuri iesniegti Eiropas Parlamentam astoņu nedēļu termiņā, kas noteikts 

Lisabonas līguma 2. protokola 6. pantā; 

 „skaidrojumi” ir visi pārējie dokumenti, kuri neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem attiecībā uz 

pamatotiem atzinumiem. 

 

Dalībvalstu parlamentu saņemtie dokumenti 2014. un 2015. gadā 
  Pamatoti atzinumi Skaidrojumi 

Dalībvalsts Parlaments/palāta 2014. ga

ds 

2015. ga

ds 

2014. ga

ds 

2015. ga

ds 

Austrija Nationalrat 1 0 2 0 

Austrija Bundesrat 5 0 0 3 

Beļģija Chambre des Représentants 0 0 0 2 

Beļģija Sénat 0 0 0 0 

Bulgārija Narodno Sabranie 0 0 0 1 

Horvātija Hrvatski Sabor 0 0 1 1 

Kipra Vouli ton Antiprosópon 0 0 0 2 

Čehijas Republika Poslanecká sněmovna 0 1 2 1 

Čehijas Republika Sénat 1 1 10 6 

Dānija Folketinget 0 0 0 0 

Igaunija Riigikogu 0 0 0 0 

Somija Eduskunta 0 0 0 1 

Francija Assemblée nationale 0 0 2 6 

Francija Sénat 1 0 0 1 

Vācija Bundestāgs 0 0 0 0 

Vācija Bundesrat 0 0 4 4 

Grieķija Vouli ton Ellinon 0 0 0 0 

Ungārija Országgyűlés 0 1 0 0 

Īrija Īrijas parlaments 0 0 1 1 

Itālija Camera dei Deputati 0 0 9 4 

Itālija Senato 0 0 32 13 

Lietuva Seimas 1 0 1 0 

Luksemburga Chambre des Députés 1 0 1 1 

Latvija Saeima 0 0 1 0 

Polija Kamra tar-Rappreżentanti 0 0 1 0 

Nīderlande Tweede Kamer 1 1 1 1 

Nīderlande Eerste Kamer 0 0 0 0 

Polija Sejm 0 0 0 1 

Polija Senat 0 0 4 1 

Portugāle Assembleia da República 0 0 25 8 

Rumānija Camera Deputaților 0 1 8 7 

Rumānija Senatul 0 0 0 5 

Spānija Cortes 0 1 31 10 

Zviedrija Riksdagen 1 1 0 0 

Slovēnija Državni Zbor 0 0 0 0 

Slovēnija Državni Svet 0 0 0 0 

Slovākija Národná rada 0 1 0 2 

Apvienotā Karaliste Pārstāvju palāta 1 0 1 0 

Apvienotā Karaliste Lordu palāta 0 0 1 0 

KOPĀ 13 8 138 82 
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Šajā tabulā iekļauti tikai tie dalībvalstu parlamentu dokumenti, kuri tika nosūtīti saistībā ar tiesību aktu 

projektiem, uz kuriem attiecas Lisabonas līguma 2. protokols. Tabulā nav iekļauti dokumenti, kuri tika nosūtīti 

saistībā ar neleģislatīviem apspriežu dokumentiem, zaļajām grāmatām vai baltajām grāmatām (tā sauktais 

neformālais politiskais dialogs). 
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V PIELIKUMS. Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs 

(EPPDC) 

 

A. Jautājumi, par kuriem 2014. un 2015. gadā Eiropas Parlamenta politiskās struktūras 

un administratīvie dienesti apspriedās ar EPPDC tīklu, iesniedzot pieprasījumus 

salīdzināšanai 

 

2014. gads 

 Mobilo ierīču lietošana un mobilitātes risinājumi (planšetdatoru apsekojums) 

 Apsekojums par dienestu, kuri veic ar likumdošanu saistītus uzdevumus, darbinieku 

darba un privātās dzīves līdzsvarošanu 

 Noteikumi par saziņu starp parlamentu personālu un lobētājiem/interešu pārstāvjiem 

 Tiesību akti par interešu pārstāvību (lobēšanu) ES dalībvalstīs 

 Tulkošana zīmju valodā Eiropas Parlamentā notiekošajos pasākumos 

2015. gads 

 Parlamenta deputātu finansiālo interešu deklarēšana saistībā ar viņu kā juristu 

veiktajām darbībām 

 Apstiprinoša darbība / pozitīva diskriminācija parlamentos 

 Parlamentārā prakse un organizatoriskie pasākumi saistībā ar ietekmes novērtējumu 

(ex ante) un izvērtējumu (ex post) 

 Tādu procedūru īpašie aspekti, ko piemēro parlamenta deputātu imunitātes 

atņemšanas pieprasījumiem 

 Būtiskākie darbības rādītāji parlamentos 

 Parlamenta deputātu finansiālo interešu deklarācijas uzraudzība un konfliktu 

novēršanas mehānismi 

 Juridiskie jautājumi saistībā ar robotikas un mākslīgā intelekta attīstību 

 Stratēģiskās plānošanas īstenošana parlamentos 

 Parlamenta deputāšu grūtniecības un dzemdību atvaļinājums 

 Procedūras dalībvalstu parlamentos, lai novērtētu tiesību aktu projektu ietekmi uz 

pamattiesībām 

 Parlamenta deputāta imunitātes atcelšana 

 Parlamenta deputātu asistenti, kuri strādā konkrētu deputātu labā: spēkā esošie 

noteikumi, lai novērstu konfliktus un aizskaršanu 

 Juridiskie jautājumi saistībā ar robotikas un mākslīgā intelekta attīstību (atjaunināts) 

 

B. EPPDC semināri un statūtos paredzētās sanāksmes 2014. un 2015. gadā 

Pasākums Vieta Datums 
Semināri 2014. gadā 

Struktūras un procedūras saistībā ar parlamenta 

deputātu rīcības kodeksu, kā arī saistībā ar parlamenta 

personāla integritāti 

Skopje 2014. gada 8.–9. maijs 

Arvien pieaugošā ienākumu nevienlīdzība un 

demokrātijas stabilitāte  

Londona 2014. gada 5.–6. jūnijs 

Stenografēšana: protokols 21. gadsimtā Ļubļana 2014. gada 5.–6. jūnijs 

No e-parlamenta līdz viedajam parlamentam: kā 

uzlabot iedzīvotāju līdzdalību, izmantojot tīmekļa 

tehnoloģijas un sociālos plašsaziņas līdzekļus? Kā 

parlamenta reglaments var veicināt pārredzamību un 

līdzdalību?  

Roma  2014. gada 12.-13. jūnijs 

E-parlaments darbībā: labākā prakse IKT stratēģiskās 

plānošanas, informācijas aizsardzības, mobilitātes un 

Podgorica 2014. gada 6.–7. novembris 
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mākoņdatošanas jomā  

Statūtos paredzētās sanāksmes 2014. gadā 

Izpildkomitejas sanāksme   Berlīne 2014. gada 27.–28. marts 

Izpildkomitejas sanāksme   Tallina 2014. gada 4.–5. septembris 

Parlamentu priekšsēdētāju Eiropas konference (kā arī 

ģenerālsekretāru tikšanās jautājumos par EPPDC) 

Oslo 2014. gada 11.-

12. septembris 

Ikgadējā korespondentu konference   Belgrada 2014. gada 16.–18. oktobris 

Semināri 2015. gadā 

Komunikācija, procesu digitalizācija un pārredzamība 

parlamentos (Parli@ments on the Net XIII)  

Brisele, Eiropas 

Parlaments 

2015. gada 16.–17. aprīlis 

Daži Eiropas valstu parlamentiem būtiski jautājumi: 

fiskālā politika, lai veicinātu pārskatatbildību, sociālo 

aizsardzību un tehnoloģisko progresu 

Varšava 2015. gada 28.-29. maijs 

Sabiedrības līdzdalība tiesību aktu izstrādes un 

piemērošanas procedūrā 

Zagreba 2015. gada 11.-12. jūnijs 

Bibliotēkas un pētniecības dienesti kā parlamenta 

atvērtības un pārredzamības veicinātāji 

Budapešta 2015. gada 24.-

25. septembris 

Vienpalātas un divpalātu parlamentāro sistēmu 

praktiskās problēmas, priekšrocības un trūkumi 

Hāga 2015. gada 5.-6. novembris 

E-parlaments — IKT pakalpojumi no jebkuras vietas 

jebkurā laikā: jaunie izaicinājumi un projekti  

Ankara 2015. gada 5.-6. novembris 

Statūtos paredzētās sanāksmes 2015. gadā 

Izpildkomitejas sanāksme   Roma 2015. gada 26.-27. marts 

Izpildkomitejas sanāksme   Strasbūra 2015. gada 10.-

11. septembris 

Ikgadējā korespondentu konference   Berne 2015. gada 10.-17. oktobris 

 

C. Uzmanības centrā — parlamenti Eiropā 

Eiropas Parlamenta deputātu tiesības piedalīties dalībvalstu parlamentu sanāksmēs 

Spotlight 1. izdevums, 2014. gada oktobris  
 

Dalībvalstu parlamentu stabilitātes un konverģences programmu pārskats Eiropas pusgada 

ietvaros 

Spotlight 2. izdevums, 2014. gada novembris  
 

Kontrole attiecībā uz to, kā dalībvalstu parlamenti izlieto ES struktūrfondus 

Spotlight 3. izdevums, 2015. gada janvāris  
 

Juridiskais pamats dalībvalstu parlamentu līdzdalībai ES lietās 

Spotlight 4. izdevums, 2015. gada marts  
 

Finansiālā palīdzību un atbalsta pakalpojumi patvēruma meklētājiem ES 

Spotlight 5. izdevums, 2015. gada maijs  
 

Parlamentārā uzraudzība brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, jo īpaši saistībā ar datu 

aizsardzību 

Spotlight 6. izdevums, 2015. gada jūnijs  
 

Drošu izcelsmes valstu saraksts saskaņā ar patvēruma tiesībām ES dalībvalstīs 

Spotlight 7. izdevums, 2015. gada septembris 
 

Debates un pasākumi dalībvalstu parlamentos saistībā ar ES un ASV Transatlantisko 

tirdzniecības un ieguldījumu 

partnerību 

Spotlight 8. izdevums, 2015. gada decembris 



ES DALĪBVALSTU 
NACIONĀLIE PARLAMENTI
2016. 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

Folketing

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 1

(Vouli Antiprosopon)

Latvija
LATVIJA

Saeima

Lietuva
LIETUVA

Seimas

Luxembourg
LUKSEMBURGA

Chambre des Députés

Magyarország
UNGĀRIJA

Országgyűlés

Malta
MALTA

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 2

150

60

240 200

81

179

630

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 69 150

75

183

61

460

100

230 379

168

90

40

150 200 349 650

815

tieši ievēlēti

netieši ievēlēti / iecelti / cits

Avoti: EPPDIC Nacionālo parlamentu faktu lapas, ko sagatavojis Eiropas Parlamenta Direktorāts attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem; IPU Parline datubāze; pašu veikts pētījums, 14/03/2016 | 1 Vēl 24 vietas 
rezervētas deputātiem no Kipras turku kopienas, bet sakarā ar politisko situāciju salā tās pašlaik nav aizpildītas | 2 Atbilstīgi Lordu palātas locekļi, dati iegūti 14/03/2016 no Lordu palātas tīmekļa vietnē ievietotās 
tabulas par palātas locekļiem.
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