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GRECO novērtējuma ziņojums
par politisko partiju finansēšanas atklātumu

Secinājumi un rekomendācijas
(…)
V.
SECINĀJUMI
85. Pašreizēja tiesiskā un institucionālā bāze politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansēšanai,
sevišķi attiecībā uz atklātumu, uzraudzību un likuma piemērošanu, Latvijā ir labi attīstīta un
kopumā atbilst Eiropas Padomes Ministru Komitejas Rekomendācijai Rec (2003) 4 „Par kopīgiem
pretkorupcijas noteikumiem politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansēšanā”. Tomēr,
neskatoties uz šo pozitīvo vērtējumu, atsevišķās jomās nepieciešams precizēt esošo tiesisko
regulējumu un institucionālos risinājumus. Pirmkārt, 2006. gada Saeimas vēlēšanās kļuva skaidrs,
ka tas, ka Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu nevar attiecināt uz struktūrām ārpus
partijas, kas iesaistās vēlēšanu kampaņās, ir ļoti nopietns jautājums, kurš liek apšaubīt minētā
Likuma atklātuma prasību izpildi un tāpēc tas jānovērš pirms nākamajām vēlēšanām. Turklāt, kas
attiecas uz politisko finanšu noteikumu uzraudzību, ir jāveic pasākumi, lai pastiprinātu KNAB
neatkarību, sevišķi un vispirms attiecībā uz tā priekšnieka iecelšanas un atbrīvošanas kārtību.
Visbeidzot, attiecībā uz izpildi un sankcijām, īsais noilguma periods partiju finansēšanas
noteikumu administratīvajiem pārkāpumiem jāpagarina un jāveic pasākumi, lai paaugstinātu
fizisko personu atbildību par politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem.
86. Ņemot vērā augstāk minēto, GRECO sniedz Latvijai šādas rekomendācijas:
(i)

veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka ārpus partijas struktūras esošo organizāciju,
kas ir tieši vai netieši saistītas ar politisko partiju/koalīciju, iesaistīšanās
priekšvēlēšanu kampaņā būtu atklāta un neapdraudētu Politisko organizāciju
(partiju) finansēšanas likumā noteiktos principus (ziņojuma 73.punkts);

(ii)

veikt pasākumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB)
neatkarības stiprināšanai (tajā skaitā attiecībā uz tā darbības pārraudzību, tā
priekšnieka iecelšanas amatā un atbrīvošanas no amata kārtību un lemšanu par tā
budžetu), lai tiktu nodrošināta tā funkciju neatkarīga un godprātīga izpilde (ziņojuma
79.punkts);

(iii)

izstrādāt un ieviest kārtību, kas paredzētu atklātu, taisnīgu KNAB darbinieku atlasi
konkursa kārtībā (ziņojuma 80.punkts);

(iv)

veikt pasākumus, lai pilnveidotu fizisko personu atbildību par politisko partiju
finansēšanas noteikumu pārkāpumiem (ziņojuma 82.punkts).

(v)

pagarināt administratīvā soda uzlikšanas termiņu par Politisko organizāciju (partiju)
finansēšanas likuma pārkāpumiem (ziņojuma 83.punkts).

87. Saskaņā ar Kārtības noteikumu 30.2 punktu, GRECO aicina Latvijas atbildīgās iestādes iesniegt
ziņojumu par augstākminēto rekomendāciju izpildi līdz 2010.gada 30.aprīlim.

