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Godātais priekšsēdētāj! 

Lisabonas līgums, kas stājas spēkā šodien, būtiski palielina valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienības darbā. Pirmo reizi skaidri apliecinot, ka “valstu parlamenti aktīvi 
palīdz nodrošināt Savienības sekmīgu darbību”, jaunajā līgumā tiek atzīta valstu 
parlamentu centrālā loma ES demokrātiskajā uzbūvē. Līgumā šī pieeja ir uzsvērta ar 
vairākiem konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir stiprināt valstu parlamentu lomu.  

Mēs esam pārliecināti, ka 40 palātu veiktais darbs palīdzēs veidot Eiropas Savienību 
demokrātiskāku un pārskatāmāku. Kā Jums zināms, šis Komisijas sastāvs vienmēr ir 
stingri iestājies par valstu parlamentu lomas palielināšanu. Kopš stāšanās pie amata 
pienākumu pildīšanas 2004. gadā mēs ar kolēģiem esam sarīkojuši vairāk nekā 500 
sanāksmes ar valstu parlamentiem un to pārstāvjiem. 2006. gadā mēs izveidojām 
politiskā dialoga mehānismu, lai nodrošinātu nepastarpinātu saziņu starp Komisiju un 
valstu parlamentiem. Mēs esam pateicīgi valstu parlamentiem par to, ka tie ir atzinīgi 
uzņēmuši šo mehānismu.  

Komisija pašlaik ievieš pasākumus, kas nepieciešami, lai īstenotu  jaunā līguma galvenos 
noteikumus, proti, Līguma par Eiropas Savienības darbību 70., 85., 88. un 352. pantu, kā 
arī tās 1. un 2. protokola daļas, kurās Komisijai ir paredzēti konkrēti pienākumi.  Īpaši 
svarīgs ir jaunais mehānisms, ar kuru valstu parlamentiem tiek paredzēta īpaša loma 
subsidiaritātes principa ievērošanas uzraudzībā.  
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Pirmām kārtām mēs vēlētos uzsvērt, ka Komisija šo mehānismu uzskata par daļu no 
plašākām politiskajām attiecībām starp Komisiju un valstu parlamentiem, kas 
piemērojams līdztekus politiskajam dialogam, kuru nākotnē neapšaubāmi turpināsim. Tā 
ir laba iespēja uzlabot politikas formulēšanas procesu un šī līguma pamatprincipa 
efektīvu piemērošanu.  

Komisija ir apņēmusies panākt, lai šis mehānisms darbotos pārskatāmi un efektīvi. Mēs 
esam pateicīgi par valstu parlamentu sniegto ieguldījumu COSAC un citu forumu 
ietvaros, kam ir bijusi būtiska loma mūsu apsvērumos.  Mēs esam izvērtējuši, kā vislabāk 
sasniegt šo mērķi, un pielikumā esam iekļāvuši dokumentu, kurā izklāstītas procedūras, 
kuras mēs ieviesīsim, lai sistēma varētu sākt darboties tiklīdz tiks pieņemti pirmie 
priekšlikumi, uz kuriem attiecas mehānisma darbības joma. Protams, šīm procedūrām 
varētu būt vajadzīgi turpmāki pielāgojumi, ņemot vērā praktisko pieredzi, kādu mēs visi 
gūsim tuvāko mēnešu laikā.  

Mēs esam pārliecināti, ka līgums atver durvis uz valstu parlamentu aktīvās un 
konstruktīvās lomas turpmāku padziļināšanu Eiropas politikas veidošanā, un mēs ceram 
padarīt ciešāku mūsu saziņu un izvērst plašāk mūsu politisko partnerību. 

Ar cieņu 

 

 

 

 

José Manuel Barroso      Margot Wallström 
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Pielikums 

 

 

 

PRAKTISKA KĀRTĪBA, KĀDĀ IZMANTOJAMS SUBSIDIARITĀTES PĀRBAUDES MEHĀNISMS 
SASKAŅĀ AR LISABONAS LĪGUMA 2. PROTOKOLU 

 

Lai nodrošinātu mehānisma raitu darbību, ar ikvienu no valstu parlamentu 
palātām jāprecizē daži praktiski jautājumi.  

• Pirmkārt, mēs lūdzam apstiprināt, kādā valodā (vai valodās) Jūsu palāta vēlētos 
saņemt Komisijas dokumentus un uz kādu elektronisko adresi Komisijai tie 
jāsūta, vēlams, lai tā būtu funkcionālā pastkastīte.  

• Otrkārt, mēs būsim pateicīgi, ja sniegsiet mums informāciju par to, kā Jūs varat 
nodrošināt, ka pamatotajos atzinumos, kurus saņem Komisija, ir pausts Jūsu 
palātas oficiālais viedoklis. 

 

Dokumentu pārsūtīšana 

Komisija visus konsultatīvos dokumentus un leģislatīvo aktu projektus valstu 
parlamentiem nosūtīs elektroniski tajā pašā laikā, kad tos nosūta Eiropas 
Parlamentam un/vai Padomei. Veicot šādu pārsūtīšanu, kopija tiks nosūtīta IPEX. 
Dažādās valodu versijas, kādas būs pieprasījusi katra palāta, tiks nosūtītas pēc tam, 
tiklīdz tās būs pieejamas.  

Leģislatīvo aktu projektiem, uz kuriem attiecas subsidiaritātes pārbaudes mehānisms, 
proti, visiem leģislatīvo aktu projektiem dalītās kompetences jomā, tiks pievienota 
pārsūtīšanas vēstule ("lettre de saisine"), kurā tiks skaidri minēta 2. protokolā 
paredzētā procedūra un noteikts attiecīgais termiņš.  

Katras nedēļas beigās Komisija nosūtīs to dokumentu apkopojošu sarakstu, kuri 
attiecīgās nedēļas laikā ir nosūtīti katram valsts parlamentam. Šo apkopojošo sarakstu 
kopijas Komisija informācijas nolūkā nosūtīs Eiropas Parlamentam, Padomei un 
IPEX. Ja valsts parlaments atklātu, ka tas nav saņēmis visus sarakstā iekļautos 
dokumentus, tam nekavējoties būtu jāinformē Komisija, kura tad vēlreiz nosūtītu 
attiecīgos dokumentus. Ja trīs dienu laikā neviens valsts parlaments nereaģēs, 
Komisija uzskatīs, ka nedēļas sarakstā iekļautie dokumenti ir attiecīgi saņemti. Šiem 
dokumentu nedēļas sarakstiem būtu jāaizstāj atsevišķie apstiprinājumi par katra 
Komisijas nosūtītā dokumenta saņemšanu.  
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Termiņi 

Astoņu nedēļu termiņš sāksies kopš lettre de saisine nosūtīšanas, kuru nosūtīs 
vienlaikus ar attiecīgā dokumenta pēdējo valodas versiju. Eiropas Parlaments, 
Padome un IPEX tajā pašā dienā tiks informēti par lettres de saisine nosūtīšanu.  

Ja dokumenta nesaņemšana kādā valsts parlamentā ietekmēs 2. protokolā minēto 
termiņu, Komisija katrā gadījumā atsevišķi noteiks jaunu termiņu, ņemot vērā 
attiecīgo aizkavēšanos, un par to informēs valsts parlamentu. Uz visiem pārējiem 
valstu parlamentiem attieksies sākotnējais termiņš.  
 
Lai ņemtu vērā valstu parlamentu vasaras brīvdienas, Komisija uzskata, ka, nosakot 
2. protokolā paredzēto termiņu, augustu nevajadzētu ieskaitīt. Īpaša atsauce šajā 
sakarā tiks sistemātiski iekļauta lettre de saisine.  
 

Valstu parlamentu atzinumu darbības joma 

Tā kā subsidiaritātes pārbaudes mehānismu piemēros līdztekus politiskajam 
dialogam, kas aptver visus valstu parlamentiem pārsūtīto dokumentu aspektus, nevis 
tikai subsidiaritātes principa ievērošanu, Komisija aicina valstu parlamentus savos 
atzinumos, cik iespējams, subsidiaritātes aspektus nošķirt no komentāriem par 
priekšlikuma būtību, kā arī iespējami skaidri paust vērtējumu par priekšlikuma 
saskanību ar subsidiaritātes principu. Tomēr Komisija, protams, pilnībā ņem vērā to, 
ka katrs valsts parlaments pats izvēlas darba metodes un formātu, kādā tas nosūta 
Komisijai savu pamatoto atzinumu.  

 

Noteiktie minimumi 

Komisija vienmēr ir atbalstījusi no valstu parlamentiem saņemto atzinumu politisku 
interpretāciju un tādēļ, pārbaudot, vai ir sasniegts līgumā noteiktais minimums, tiks 
ņemti vērā visi pamatotie atzinumi, kuros celti iebildumi attiecībā uz leģislatīvā 
priekšlikuma saderību ar subisidaritātes principu, pat tad, ja dažādos pamatotajos 
atzinumos būs norādīti atšķirīgi iemesli subsidiaritātes principa neievērošanai vai ja 
atzinumi attieksies uz atšķirīgiem priekšlikuma noteikumiem.  

Komisija izskatīs visus negatīvos atzinumus, kas Komisijai tiks nosūtīti astoņu nedēļu 
termiņā, un pārbaudīs, vai ir sasniegts noteiktais minimums. Pēc termiņa beigām 
Komisija sniegs politisku novērtējumu dokumentiem, attiecībā uz kuriem ir sasniegts 
noteiktais minimums, un apstiprinās subsidiaritātes pārbaudes mehānisma 
iedarbināšanu. Par to attiecīgi informēs valstu parlamentus, Eiropas Parlamentu, 
Padomi un IPEX. 
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Ja pēc astoņām nedēļām nebūs sasniegts noteiktais minimums vai ja atzinumi tiks 
iesniegti pēc termiņa beigām, Komisija attiecīgajiem valstu parlamentiem sniegs 
atbildi politiskā dialoga ietvaros.  

Valstu parlamentu atzinumi par priekšlikumiem, uz kuriem attiecas subsidiaritātes 
pārbaudes mehānisms, tiks publicēti Komisijas tīmekļa vietnē pēc tam, kad būs 
beidzies noteiktais astoņu nedēļu termiņš. 

 

Priekšlikumu pārskatīšana 

Gan „dzeltenās kartītes” procedūras, gan „oranžās kartītes” procedūras gadījumā  
Kolēģija lems, vai konkrēto leģislatīvā akta priekšlikumu saglabāt, grozīt vai atsaukt, 
un savu lēmumu pamatos ar Komisijas paziņojumu, kuru nosūtīs visu valstu 
parlamentiem, kā arī likumdevējam un IPEX. „Oranžās kartītes” procedūras gadījumā 
šim paziņojumam tiks pievienoti no valstu parlamentiem saņemtie pamatotie 
atzinumi.  

 

Pāreja 

Jānorāda, ka priekšlikumi, kas tiek izskatīti, un grozītie priekšlikumi nav ietverami 
2. protokolā paredzētā mehānisma darbības jomā. 
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