
28
VALSTIS

Pirms pieciem gadiem stājās 
spēkā Lisabonas līgums 

Tas dod iespēju valstu 
parlamentiem iesaistīties 

Eiropas Savienības likumdošanā

IETEKME EIROPĀ. 
EIROPAS IETEKME.

LISABONAS
LĪGUMS

EIROPAS  LIKUMDOŠANA

Eiropas Savienībā ir 28 valstis, un tām visām 
ir iespēja piedalīties kopīgo – Eiropas 
Savienības – lēmumu pieņemšanā

Latvijas gadījumā Saeima savu līdzdalību 
Eiropas Savienības jautājumos īsteno ar Eiropas 
lietu komisijas starpniecību

Kā Saeima ietekmē lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā?

Kā Eiropas Savienības lēmumi ietekmē mūs?



REGULA ES tiesību akts, kas uzliek saistības kopumā un ir 
tieši piemērojams visās dalībvalstīs

DIREKTĪVA
ES tiesību akts, kas nosaka sasniedzamos mērķus 
un termiņus, līdzekļus un metodes atstājot 
dalībvalstu ziņā

LĒMUMS ES tiesību akts, kas uzliek saistības kopumā, bet, ja 
norādīti adresāti, ir saistošs tikai tiem

IETEIKUMS Ieteikums un atzinums neuzliek saistības, bet 
pievērš uzmanību konkrētam jautājumam

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTI

Ja trešdaļa valstu 
parlamentu iebilst pret 

tiesību akta tālāku virzību, 
Eiropas Komisijas pienākums 

ir pārvērtēt šī priekšlikuma 
nepieciešamību

Savu viedokli
Saeima pauž, nosūtot 

atzinumu Eiropas Komisijai, 
Eiropas Savienības Padomei 

un Eiropas Parlamentam

Saeimai ir tiesības 
izvērtēt jebkuru 

ES tiesību akta projektu

8
NEDĒĻU LAIKĀ

Saeima pārbauda, vai 
ES institūciju izdotajā 
tiesību akta projektā 
ietvertais jautājums 

labāk risināms ES vai 
nacionālā  līmenī

SUBSIDIARITĀTES
PRINCIPS

Saeimas Eiropas lietu 
komisija sniedz mandātu 

ministriem un citiem 
valdības pārstāvjiem paust 

valsts viedokli ES 
institūcijās un dalībvalstīs

Saeimas Eiropas lietu 
komisija lemj par Latvijas 

nostāju jeb Latvijas 
nacionālo pozīciju 

dažādos jautājumos

NACIONĀLĀ
POZĪCIJA

Saeimas Eiropas lietu 
komisija rakstiski vēršas 

Eiropas Komisijā, skaidrojot 
savu nostāju dažādos 

jautājumos

SARAKSTE

Ja Savienības dienas 
kārtībā ir Latvijai būtiski 

jautājumi, Saeimas 
deputāti personīgi dodas 
uz Eiropas institūcijām, lai 
piedalītos dažāda līmeņa 

sarunās

SARUNAS

Likumdošanas laikā 
Saeima uztur politisko 

dialogu ar ES institūciju 
pārstāvjiem, tiešā veidā 

aizstāvot Latvijas 
intereses

POLITISKAIS DIALOGS

Latvijas viedoklis 
pastarpināti tiek 
pārstāvēts arī ES 

ministru padomēs

MANDĀTS LATVIJAS 
INTEREŠU PĀRSTĀVĪBAI

SAEIMAS IETEKME EIROPAS SAVIENĪBAS LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ

SAGATAVOJA
Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs sadarbībā Eiropas lietu komisiju
2014.gada septembris

SAEIMA
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