Eiropas lietu komisija
normām. Komisijas deputāti regulāri
tiekas ar valdības ministriem, lai ap
spriestu attiecīgo ministriju progresu
ES jautājumos.
Eiropas lietu komisija aktīvi seko līdzi
tam, kā Latvijā sokas ar ES struktūr
fondu līdzekļu apguvi un cik efektīvi
tie tiek investēti. Aptuveni reizi ce
turksnī atbildīgo ministriju pārstāvji
tiek aicināti uz komisijas sēdēm, lai
ziņotu par šiem jautājumiem. Komisi
ja sadarbojas ar ES dalībvalstu un kan
didātvalstu parlamentu Eiropas lietu
komisijām.

Komisijas sastāvs
Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda

Eiropas lietu komisija (turpmāk arī –
komisija) tika izveidota 1995. gada
novembrī – laikā, kad Latvijas val
dība iesniedza Eiropas Savienības
(ES) Padomē prezidējošajai valstij
Spānijai pieteikumu par Latvijas vēl
mi iestāties Eiropas Savienībā. Ko
misijas uzdevums bija pārraudzīt
Latvijas likumu saskaņošanu ar ES
likumdošanas aktiem. 2001. gadā tā
ieguva tiesības pārstāvēt Saeimu ES
jautājumos.

Latvijas parlamentam realizējot savu
līdzdalību ES jautājumos. Komisija
apstiprina nacionālās pozīcijas pirms
to paziņošanas ES Padomē1. Vajadzī
bas gadījumā tā koordinē Saeimā iz
skatāmo likumprojektu atbilstību ES
1

ES Ministru Padome ir viens no galvenajiem
lēmumu pieņēmējiem Eiropas Savienībā. ES Padome īsteno dalībvalstu intereses, un pārstāvji
tajā ir ES dalībvalstu attiecīgo nozaru ministri.

Eiropas lietu komisija tradicionāli ir
viena no lielākajām Saeimas komisi
jām. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli
komisijas sastāvā jābūt vismaz vienam
deputātam no katras Saeimā izveido
tās frakcijas. Katras frakcijas pārstāvju
skaits komisijā ir proporcionāls attie
cīgās frakcijas vietu skaitam parlamen
tā. Komisijas administratīvo darbu
nodrošina komisijas konsultanti un
Saeimas pārstāvis Latvijas pārstāvnie
cībā Eiropas Savienībā.

Komisijas loma mainījās, Latvijai
2004. gada 1. maijā kļūstot par piln
tiesīgu ES dalībvalsti. Kopš tā laika ko
misijas darbs vērsts uz nacionālo pozī
ciju izskatīšanu un apstiprināšanu, ES
finansējuma izlietojuma uzraudzību,
nevalstisko organizāciju un pilsoniskās
sabiedrības ciešāku iesaistīšanu ES li
kumdošanas procesos, kā arī sadarbību
ar ES valstu un ES kaimiņvalstu parla
mentiem.
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Nacionālo pozīciju
apstiprināšana
Eiropas lietu komisija apstiprina val
dības sagatavotās nacionālās pozīcijas.
Ministram, kurš atbilstoši savai kom
petencei pārstāv Latviju ES Padomē,
ir pienākums iepazīstināt komisiju ar
Latvijas valdības nostāju attiecībā uz
visiem nozīmīgajiem lēmumiem li
kumdošanas un stratēģiskajos jautāju
mos pirms to izskatīšanas ES Padomē.
Ministrs saņem mandātu paust Lat
vijas viedokli ES Padomes sanāksmē,
kad pozīcija ir apstiprināta komisijā. Ja
tā noraida Ministru kabinetā apstipri
nātu pozīciju, atbildīgajai ministrijai šī
pozīcija jāprecizē atbilstoši komisijas
norādījumiem pirms Latvijas viedokļa
paušanas ES Padomē.

parlamentu uzskata, ka likumprojektā
noteiktā joma nav efektīvi regulējama
ES līmenī, projekts ir jāpārskata. Tas
nozīmē, ka pēc Lisabonas līguma stā
šanās spēkā komisijas kompetencē ir
arī ES likumdošanas aktu projektu iz
vērtēšana un – vajadzības gadījumā –
Saeimas viedokļa paušana par subsi
diaritātes principa ievērošanu jaunajos
ES likumdošanas aktu projektos.

Komisijas sadarbība
ar citām Saeimas
komisijām
Eiropas lietu komisija sadarbojas ar
citām Saeimas komisijām, rīko kopī
gas sēdes, kuru laikā komisiju pārstāvji
diskutē par ES aktualitātēm, un formu
lē Latvijas viedokli par notikumiem un
procesiem Eiropas Savienībā.

Lisabonas līguma
ietekme uz komisijas Komisijas sadarbība
darbu
ar citu valstu
Lisabonas līgumā valstu parlamentiem parlamentiem
ir paredzētas lielākas iespējas aktīvi ie
saistīties ES likumdošanas procesā un
to ietekmēt. Saskaņā ar Lisabonas līgu
mu visi ES likumdošanas aktu projekti
jānosūta valstu parlamentiem, kuri as
toņu nedēļu laikā var sniegt savu atzi
numu par subsidiaritātes principa ie
vērošanu.2 Ja viena trešdaļa dalībvalstu
2

Subsidiaritātes princips paredz lēmumu pieņemšanu pēc iespējas zemākā līmenī. ES tiesību
kontekstā šis princips nosaka atbildības jomu
sadalīšanu starp ES un tās dalībvalstīm.
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Eiropas lietu komisija regulāri tiekas ar
citu ES dalībvalstu parlamentu Eiropas
lietu komisiju pārstāvjiem COSAC
(ES parlamentu Savienības un Eiropas
lietu komiteju konference) konferences
ietvaros.
Konferences
dalībnieki
veicina informācijas un labās prakses
apmaiņu starp valstu parlamentiem un
ES Padomi, Eiropas Komisiju, kā arī
starp paralmentu nozaru komisijām.
ES dalībvalstu parlamentu Eiropas lietu

komisiju pārstāvji var kopīgi vienoties
par konkrētu jautājumu risināšanu,
iekļaujot tos ES darba kārtībā.
Pēc sekmīgi aizvadītās Latvijas prezi
dentūras Eiropas lietu komisija aktīvi
dalās pieredzē par prezidentūras
parlamentārās dimensijas pasākumu
plānošanu un norisi.

Seko komisijas
darbam!
Saeimas mājaslapā iespējams iepa
zīties ar komisijas sēžu darba kārtību,
publiski pieejamiem dokumentiem
un preses relīzēm par komisijā izska
tītajiem jautājumiem. Komisijas sēdes
parasti ir atklātas – apmeklējumam
nepieciešams tikai personu apliecinošs
dokuments un caurlaide, ko var pie
teikt, sazinoties ar komisiju.

KOMISIJAS
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese: Jēkaba iela 6/8, Rīga, LV–1811
Tālrunis: 6708 7324
Fakss: 6708 7366
e–pasts: eiropas.komisija@saeima.lv
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