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PAMATTIESĪBU IEVĒROŠANA SAVIENĪBĀ

Eiropas Savienības līmenī pamattiesību juridisko pamatu ilgu laiku veidoja galvenokārt
Līgumos sniegtās atsauces uz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvenciju. Līdz ar to Eiropas Savienības Tiesas judikatūra ilgus gadus bija nozīmīgs
instruments cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšanā Savienībā. Kopš ir stājies spēkā
Lisabonas līgums, Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir ieguvusi juridiski saistošu spēku
un ir paplašinājusi šo juridisko pamatu.

JURIDISKAIS PAMATS

Pamattiesību aizsardzība ir viens no ES tiesību pamatprincipiem. Ilgus gadus Eiropas Līgumos
šīs tiesības netika minētas, tajos bija tikai atsauce uz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvenciju. Līgumos bija arī atsauces uz pamattiesībām, kas Kopienas tiesību
vispārīgo principu veidā izriet no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām. Turklāt
Eiropas Savienības Tiesas judikatūra laika gaitā deva nozīmīgu ieguldījumu pamattiesību
attīstībā un ievērošanā.
Pēc Lisabonas līguma pieņemšanas 2009. gada nogalē situācija ir ievērojami mainījusies, jo
Savienība ir pieņēmusi Pamattiesību hartu, kurai tagad ir juridiski saistošs spēks. Līguma
par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā, ir noteikts, ka “Savienība ir dibināta, pamatojoties
uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un
cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības”.
LES 6. pantā noteikts, ka:
“Savienība atzīst tiesības, brīvības un principus, kas izklāstīti 2007. gada 12. decembra Eiropas
Savienības Pamattiesību hartā (..), un šai Hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem.”
“Savienība pievienojas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.”
“Pamattiesības, kas garantētas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā
un kas izriet no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām, ir Savienības tiesību
vispārīgo principu pamats.”
LES 7. pantā no iepriekšējā Nicas līguma ir pārņemts noteikums, ar kuru ievieš preventīvu
mehānismu gadījumiem, kad pastāv “droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni
pārkāpt” LES 2. pantā minētās vērtības, kā arī soda mehānismu, ja konstatē, ka kāda dalībvalsts
“vairākkārt nopietni pārkāpusi” tās pašas vērtības. Eiropas Parlamentam ir gan iniciatīvas
tiesības, kas ļauj aicināt piemērot pirmo no minētajiem mehānismiem, gan demokrātiskās
kontroles veikšanas tiesības, jo šie mehānismi ir īstenojami tikai ar Parlamenta piekrišanu.
Atsauce uz cilvēktiesībām un pamatbrīvībām ir atrodama arī noteikumos par Savienības
ārējo darbību (LES 21. pants). Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 67. pantā ir
noteikts, ka “Savienība veido brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, ievērojot pamattiesības un
dalībvalstu atšķirīgās tiesību sistēmas un tradīcijas”.
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Līguma noteikumos ir minētas arī dažas konkrētas tiesības. Piemēram, LESD 8. pantā ir minēta
dzimumu vienlīdzība un 10. pantā diskriminācijas apkarošana.
LESD 15. pantā, kurā tiek pārņemts noteikums no agrākā Nicas līguma, jebkurai dalībvalsts
fiziskai vai juridiskai personai ir paredzētas tiesības piekļūt Savienības iestāžu, struktūru un
aģentūru dokumentiem. Tas pats attiecas uz LESD 16. pantu par tiesībām uz personas datu
aizsardzību.

SASNIEGUMI

A. Eiropas Savienības Tiesas judikatūra
Eiropas Savienības Tiesa jau ilgu laiku ir uzsvērusi nepieciešamību ievērot visu indivīdu
pamattiesības. Tās apjomīgajā judikatūrā ir noteikti aizsardzības standarti, pamatojoties
uz virkni tiesību avotu: Līgumu noteikumiem, tostarp Savienības Pamattiesību hartu,
starptautiskām konvencijām, uz kurām Līgumos ir dotas atsauces (jo īpaši uz Eiropas
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, kā arī 1951. gada Ženēvas Konvenciju
par bēgļa statusu), pamattiesībām, kas izriet no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām
tradīcijām, un starptautiskajiem tiesību aktiem, kuros dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses un
kuros Savienība ir līgumslēdzēja puse.
Eiropas Savienības Tiesa izskata gan ES tiesību aktu atbilstību pamattiesībām, gan dalībvalstu to
tiesību aktu atbilstību minētajām tiesībām, ko tās pieņem, lai piemērotu vai izpildītu ES tiesību
aktus.
Eiropas Savienības Tiesas judikatūra galvenokārt ir attīstījusies, pamatojoties uz
prejudiciālajiem nolēmumiem (LESD 267. pants).
B. Eiropas Savienības Pamattiesību harta
Eiropas Komisija, Padome un Eiropas Parlaments izsludināja šo Hartu (sk. 1.1.6.) 2000. gada
7. decembrī Eiropadomes sanāksmē Nicā un pēc tam atkārtoti apstiprināja un grozīja 2007. gadā.
Kopš 2009. gada tā saskaņā ar LES 6. pantu ir juridiski saistoša un ar tādu pašu juridisko spēku
kā Līgumi.
Tajā noteiktās tiesības nav jaunas – Harta pamatojas uz “iedibinātām tiesībām”, t. i., apkopo
vienā dokumentā Kopienas Līgumos, dalībvalstu kopīgajos konstitucionālajos principos,
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un ES un Eiropas Padomes sociālajās hartās jau atzītās
pamattiesības. Tomēr šajā dokumentā īpaša uzmanība ir pievērsta problēmām, kuras rada
pašreizējie un turpmākie attīstības procesi informācijas tehnoloģiju un gēnu inženierijas jomā,
nosakot tādas tiesības kā personas datu aizsardzība un tiesības, kas saistītas ar bioētiku. Tajā ir
ievērotas arī mūsdienu prasības par Kopienas pārvaldes darbību pārredzamību un objektivitāti,
iekļaujot tiesības uz labu pārvaldību un tiesības piekļūt administratīvajiem dokumentiem,
izmantojot Eiropas Savienības Tiesas judikatūras šajā jomā galvenos elementus.
Hartā vienā dokumentā ir apkopotas visas personas tiesības. Tajā līdz ar to ir īstenots
pamattiesību nedalāmības princips. Atkāpjoties no līdz šim Eiropas un starptautiskajos
dokumentos pastāvējušā nošķīruma starp pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, no vienas
puses, un ekonomiskajām un sociālajām tiesībām, no otras puses, tajā visas tiesības
tiek noteiktas, grupējot tās atbilstīgi dažiem nozīmīgākajiem principiem: cilvēka cieņa,
pamatbrīvības, personu vienlīdzība, solidaritāte, pilsoņu tiesības un taisnīgums.
Hartas vienīgais mērķis ir aizsargāt personas pamattiesības attiecībā uz ES iestāžu un dalībvalstu
veiktajām darbībām Savienības Līgumu īstenošanā. Ar Hartai pievienotu protokolu tiek ieviesti

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_1.1.6.pdf
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vairāki izņēmumi attiecībā uz Apvienoto Karalisti un Poliju, taču tā piemērošanas joma ir
neskaidra.
C. Savienības pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijai (ECHR)
Šī konvencija, ko 1950. gadā pieņēma Eiropas Padome un papildināja ar vairākiem protokoliem,
ir uzskatāma par svarīgu dokumentu pamattiesību jomā. Tā ir iedalīta divās daļās – pirmā
daļa par tiesībām un brīvībām sastāv no 17 pantiem un otrajā daļā ir reglamentēta Eiropas
Cilvēktiesību tiesas, kas atrodas Strasbūrā, darba kārtība un kompetences. Tiesa ir uzkrājusi
apjomīgu judikatūru, kurā ir precizētas dažādas konvencijā paredzētās tiesības. Starp tām ir
tiesības uz dzīvību (2. pants), spīdzināšanas aizliegums (3. pants), verdzības un piespiedu darba
aizliegums (4. pants).
Savienība nav Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas līgumslēdzēja
puse. Turpretī visas dalībvalstis ir pievienojušās konvencijai. LES 6. panta 2. punktā ir paredzēts
Savienības pienākums pievienoties Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijai, kas nozīmētu, ka Savienību, tāpat kā pašreiz tās dalībvalstis, pamattiesību
ievērošanas jomā uzraudzītu ārēja, pamattiesību aizsardzībā specializēta tiesa – Eiropas
Cilvēktiesību tiesa. Pēc pievienošanās konvencijai Eiropas pilsoņiem, kā arī trešo valstu
valstspiederīgajiem, kuri atrodas Savienības teritorijā, būs iespējams, atsaucoties uz Eiropas
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, tiešā veidā Cilvēktiesību tiesā apstrīdēt
Savienības pieņemtos tiesību aktus ar tādiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalstu tiesību aktus.
Patlaban notiek ES un Eiropas Padomes sarunas par Savienības pievienošanos konvencijai.
2013. gada jūlijā Komisija lūdza Eiropas Savienības Tiesai lemt par pievienošanās līguma
projekta atbilstību Savienības Līgumiem. Tiesa 2014. gada 18. decembrī lēma, ka ES
pievienošanās ECHR līguma projekts neatbilst ES tiesībām (Atzinums Nr. 2/13).
D. ES Pamattiesību aģentūra
Aģentūra ir pēctece 1977. gadā izveidotajam Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības
centram. Uzraudzības centra galvenais uzdevums bija nodrošināt Savienībai un tās dalībvalstīm
objektīvu, ticamu un Eiropas līmenī salīdzināmu informāciju par rasisma, ksenofobijas un
antisemītisma izpausmēm, lai palīdzētu tām veikt pasākumus un noteikt atbilstošas darbības.
Aģentūru izveidoja saskaņā ar 2007. gada februāra Padomes regulu[1]. Tā darbojas kopš
2007. gada marta, un tās galvenā mītne ir Vīnē. Aģentūras mērķis ir sniegt palīdzību
un zināšanas ES iestādēm un dalībvalstīm pamattiesību jomā. Tā nav pilnvarota izskatīt
individuālas sūdzības, tai nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru regulas darbības jomā, kā arī
pilnvaru pārraudzīt situāciju pamattiesību jomā dalībvalstīs saskaņā ar LES 7. pantu. Piecu
gadu programmā ir noteiktas jomas, kurās tā var rīkoties. Tās uzdevumi galvenokārt ir
attiecīgas informācijas un datu vākšana, analīze, izplatīšana un novērtēšana, zinātnisko pētījumu
un aptauju, sagatavošanās pētījumu un priekšizpētes veikšana un ikgadējā ziņojuma par
pamattiesībām un tematisko ziņojumu publicēšana.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

A. Vispārīgi
Eiropas Parlaments vienmēr ir uzskatījis pamattiesību ievērošanu Eiropas Savienībā par vienu
no prioritātēm. Kopš 1993. gada Parlaments, pamatojoties uz Pilsoņu brīvību, tieslietu un
iekšlietu komitejas ziņojumu, katru gadu par šo jautājumu rīko debates un pieņem rezolūciju.

[1]Padomes 2007. gada 15. februāra Regula (EK) Nr. 168/2007, OV L 53, 22.2.2007.
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Turklāt tas ir pieņēmis vairākas rezolūcijas, lai risinātu konkrētus jautājumus saistībā ar
pamattiesību aizsardzību dalībvalstīs.
B. Konkrēti pasākumi
Eiropas Parlaments ir īpaši pievērsies jautājumam par pamattiesību kodifikāciju juridiski
saistošā dokumentā. Parlaments bija atbildīgs par triju ES politisko iestāžu (Komisijas,
Padomes un Parlamenta) 1977. gada 5. aprīlī pieņemto un 1989. gadā paplašināto pamattiesību
definēšanas principa deklarāciju. Tas 1994. gadā sagatavoja Savienības garantēto pamattiesību
sarakstu. Īpašu uzsvaru tas lika uz Hartas izstrādāšanu, nosakot to par “vienu no tā
konstitucionālajām prioritātēm” un izvirzot konkrētas prasības attiecībā uz Hartas tekstu, proti:
— dokumentam jāpiešķir pilnībā saistošs juridiskais statuss, iekļaujot to Līgumā par Eiropas

Savienību (“Harta, kas būtu vienīgi nesaistoša deklarācija un tikai uzskaitītu esošās
tiesības, pieviltu pilsoņu leģitīmās cerības”); tādējādi Parlaments aicināja iekļaut Hartu
Nicas līgumā un jaunajā Konstitucionālajā līgumā;

— būtu jāatzīst pamattiesību nedalāmība, attiecinot Hartu uz visām ES iestādēm un
struktūrvienībām un visām ES politikas jomām, tostarp arī tām, kas iekļautas otrajā un
trešajā pīlārā, ņemot vērā Līgumos noteiktās pilnvaras un funkcijas.

Visbeidzot, Eiropas Parlaments ir regulāri aicinājis ES pievienoties Eiropas Cilvēktiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, uzsverot, ka pievienošanās nedublētu tagad jau saistošās
Hartas lomu. Tas turklāt vairākas reizes ir aicinājis izveidot Pamattiesību aģentūru.
Divās 2014. gada rezolūcijās Parlaments arī aicināja izveidot tā saucamo “Kopenhāgenas
mehānismu”, proti, efektīvāku rīku, kas nodrošinātu to, ka dalībvalstis patiešām ievērotu
Savienības pamatvērtības un demokrātijas un tiesiskuma prasības. Parlaments 2016. gada
25. oktobrī pieņēma rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai,
tiesiskumam un pamattiesībām izveidi.
Sarah Sy
04/2017
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