10 padomi NVO jaunu ES direktīvu/regulu
projektu satura ietekmēšanā
Lai pamanītu Eiropas Komisijas nodomos esošas ieceres, organizācijas aicinātas sekot
konsultāciju portālam “Have your say”. Tur iespējams ieceres komentēt visas izstrādes fāzēs:
sākot no aptuvenas ieceres līdz jau gatavam regulas vai direktīvas projektam.

Ja ir ļoti liela interese par iniciatīvu turpmāko gaitu, izstrādes procesu (vēl pirms Eiropas
Komisija izsludinājusi regulas vai direktīvas projektu), par to vislabāk vērsties pie Latvijas
ministriju atašejiem, kas ar attiecīgo jautājumu strādā Latvijas pārstāvniecībā Briselē.

Lai precīzāk prognozētu laiku, kad Eiropas Komisija nāks ar konkrētu iniciatīvu,
tam ir divi resursi:
"Have your say" konsultāciju portāls,
Eiropas Komisijas dokumentu reģistrs.

Tad, kad Eiropas Komisija ir izsludinājusi iniciatīvu, pēc kāda laika tā nonāk Eiropas
Parlamentā. Svarīgi saprast, kurās Eiropas Parlamenta komitejās tā nonākusi un kuri deputāti
nozīmēti par ziņotājiem un arī ēnu ziņotājiem. Šī informācija ir atrodama EP mājaslapā.

Ja Latvijas EP deputāti nestrādā attiecīgajās komitejās, vēl viss nav zaudēts, jo viņiem par
Latvijai nozīmīgiem jautājumiem ir iespēja sazināties ar saviem kolēģiem no citām valstīm:
piemēram, ar savas politiskās grupas kolēģiem, kas strādā attiecīgajās komitējās, vai arī pat
ar citu politisko grupu kolēģiem sadarbojoties citās komitejās vai darba grupās.

Interešu aizstāvībā ne tik liela nozīme ir dažādu pasākumu rīkošanai tiešsaistē vai EP telpās
(piemēram, semināri, konferences), kā tam, vai NVO spēj piedāvāt konkrētu grozījumu redakciju
deputātam un deputātu palīgam. EP deputāti strādā ar daudziem, tehniski sarežģītiem
jautājumiem, tādēļ novērtēs to, ka kāds jau ir veicis priekšdarbus.

Jārēķinās, ka tad, kad priekšlikumi grozījumiem regulas vai direktīvas projektā ir iesniegti,
turpmākais interešu saskaņošanas process ir visai necaurskatāms – ir labi, ja NVO kāds palīdz
(piemēram, kāda deputāta palīgs, kas iesaistīts interešu saskaņošanā), stāstot par gaitu un rādot
saskaņošanas dokumentus.

Ja Eiropas Komisija plāno izsludināt nevis regulas vai direktīvas projektu, bet gan “komunikāciju”,
arī šeit būs iesaistīts Eiropas Parlaments. Eiropas Parlaments, reaģējot uz EK komunikāciju, var
veidot savu (pašiniciatīvas) ziņojumu, kura rakstīšana būs deleģēta konkrētai komisijai un
deputātam.

Interešu aizstāvēšanu ES līmenī ir daudz vieglāk izdarīt organizācijām, kuras jau ir
pārstāvētas Briselē un uzkrājušas pieredzi. Tādēļ Latvijas NVO būtu pēc iespējas jāiesaistās
Eiropas līmeņa organizācijās.
Jāatceras, ka par regulu un direktīvu projektiem arī Latvijas valdība gatavos nacionālās
pozīcijas. Šeit NVO iesaistīties ir daudz vienkāršāk. Nacionālo pozīciju iespējams ietekmēt
ministriju līmenī, piedāvājot savus priekšlikumus, tāpat arī valdības līmenī un Saeimas Eiropas
lietu komitejā.

