
Latvijas Republikas Saeimas 
kārtības rullis 
Jau 1995. gada novembrī Eiropas lietu komisijai tika noteikts 
pastāvīgās komisijas statuss. Savukārt 2001. gada janvārī 
Saeimas kārtības rullī tika noteikta Saeimas un tās Eiropas 
lietu komisijas loma Eiropas Savienības jautājumos. Eiropas 
lietu komisija lemj par valdības izstrādātajām nacionālajām 
pozīcijām pirms to paziņošanas Eiropas Savienības insti
tūcijām. Šāda pārraudzība aizsākās ar valdības izstrādāto 
pozīciju izskatīšanu laikā, kad risinājās sarunas par Latvijas 
iestāšanos Eiropas Savienībā; šobrīd pārraudzība īstenojas 
tādējādi, ka Eiropas lietu komisija sniedz mandātu valdībai 
pirms ES Ministru Padomes sanāksmēm, bet prezidentūras 
laikā – prezidentūras mandātu. Tas nozīmē, ka ikviena val
dības izstrādātā pozīcija tiek apspriesta Eiropas lietu komi
sijā, kas lemj par valdības pilnvarošanu attiecīgās pozīcijas 
pārstāvēšanai ES Ministru Padomē. 

Šo kārtību regulējošie 
Saeimas kārtības ruļļa panti:
185.1 (1) Saeima savu līdzdalību Eiropas Savienības jautāju
mos realizē ar Eiropas lietu komisijas starpniecību, ja Saei
ma nav lēmusi citādi.

(2) Eiropas lietu komisija nosaka kārtību, kādā no Latvijas 
ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem ir tiesības līdz
darboties šīs komisijas darbā.

185.2 Eiropas lietu komisijas sastāvā ir vismaz viens deputāts 
no katras Saeimā esošās frakcijas. Komisijas sastāvs ir atbil
stošs Saeimas frakciju proporcijām.

185.3  Eiropas lietu komisija izskata Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā sagatavotās Latvijas Republikas oficiālās 
nostādnes un lemj par tām pirms to paziņošanas Eiropas 
Savienības institūcijām.

185.4  Eiropas lietu komisija var nosūtīt Latvijas Republikas ofi
ciālās nostādnes, kā arī Eiropas Savienības likumdošanas priekš
likumus un citus Eiropas Savienības institūciju dokumentus iz
skatīšanai un atzinuma sniegšanai citām Saeimas komisijām.

(2001.gada 18.janvāra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar 28.10.2004. likumu)

118.3 (1) Ārlietu ministrs ne vēlāk kā 16.janvārī iesniedz Sa
eimai ar Ministru prezidentu saskaņotu ikgadējo ziņojumu 
par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā, ietverot 

Saeimas Eiropas lietu komisijas 
darbības tiesiskais pamats

šajā ziņojumā arī informāciju par paveikto un iecerēto turp
māko darbību Eiropas Savienības jautājumos. Šā ziņojuma 
kopijas nekavējoties izsniedz deputātiem.
(2) Ja nav priekšlikuma vai prasības par Saeimas ārkārtas sesijas 
vai ārkārtas sēdes sasaukšanu, Prezidijs ikgadējo ārlietu minis
tra ziņojumu iekļauj izskatīšanai Latvijas Republikas starptau
tiskās (de jure) atzīšanas dienai tuvākajā Saeimas kārtējā sēdē.
(3) Saeimas sēdē, kurā tiek izskatīts minētais ziņojums, ār
lietu ministrs ziņo par to, pēc tam tiek atklātas debates. Pēc 
debatēm runā, ja to vēlas, vienīgi ārlietu ministrs.
(2010. gada 28. oktobra likuma redakcijā)

Satversmē un Saeimas kārtības 
rullī ietverto vispārējo 
normu piemērošana 
Veicot valdības darba pārraudzību, Saeima var īstenot tai 
Latvijas Republikas Satversmē un Saeimas kārtības rullī no
teiktās tiesības. Tas nozīmē, ka Satversmē un Saeimas kārtības 
rullī noteikto vispārējo kārtību, kas nodrošina piekļuvi infor
mācijai, var attiecināt arī uz Eiropas Savienības jautājumiem.

Satversmes 25. pants:
Saeima izvēlē komisijas, noteicot to locekļu skaitu un uzde
vumus. Komisijām ir tiesība pieprasīt savai darbībai vaja
dzīgās ziņas un paskaidrojumus no atsevišķiem ministriem 
un pašvaldības iestādēm, kā arī uzaicināt savās sēdēs dot 
paskaidrojumus attiecīgo ministriju un pašvaldības iestāžu 
atbildīgos priekšstāvjus. 

Saeimas kārtības ruļļa 172. panta 
pirmā daļa:
Komisijai ir tiesības tieši, bez Prezidija starpniecības, pieprasīt 
savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecī
gā ministra un viņam padotajām (viņa pakļautībā vai pārrau
dzībā esošajām) iestādēm, kā arī no pašvaldībām un uzaicināt 
paskaidrojumu sniegšanai attiecīgās amatpersonas.
Detalizēta kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un ak
tualizē nacionālās pozīcijas un prezidentūras mandātus ir no
teikta Ministru kabineta līmenī.
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