
 

AM\1173559LV.docx  PE631.634v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

10.1.2019 A8-0469/72 

Grozījums Nr.  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – a punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) “tiesiskums” attiecas uz Savienības 

vērtību, kas noteikta Līguma par Eiropas 

Savienību 2. pantā, kurā ir ietverti 

likumības, kas nozīmē tiesību aktu 

ieviešanas pārredzamu, pārskatatbildīgu, 

demokrātisku un plurālistisku procesu; 

tiesiskās noteiktības; izpildvaras 

patvaļīguma aizlieguma; neatkarīgu tiesu 

nodrošinātas efektīvas tiesību, tostarp 

pamattiesību, aizsardzības tiesā; varas 

dalīšanas un vienlīdzības likuma priekšā 

principi; 

(a) “tiesiskums”, kā paredzēts Līguma 

par Eiropas Savienību 2. pantā, ietver 

tādus principus kā likumība, kas nozīmē 

tiesību aktu ieviešanas pārredzamu, 

pārskatatbildīgu, demokrātisku un 

plurālistisku procesu; tiesiskā noteiktība; 

izpildvaras patvaļīguma aizliegums; tiesu 

pieejamība un neatkarīgu un objektīvu 

tiesu nodrošināta efektīva tiesību, tostarp 

pamattiesību, aizsardzība tiesā; varas 

dalīšana; diskriminācijas aizliegums un 

vienlīdzība likuma priekšā; pamattiesību 

ievērošana, kā paredzēts Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā un 

starptautiskajos cilvēktiesību līgumos; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Grozījums Nr.  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 

 Neatkarīgu ekspertu grupa 

 1. Vispārēju trūkumu konstatēšanā 

Komisijai palīdz reprezentatīva neatkarīgo 

ekspertu grupa (Tiesiskuma ekspertu 

grupa), kura katru gadu novērtē situāciju 

visās dalībvalstīs, pamatojoties uz 

kvantitatīviem un kvalitatīviem kritērijiem 

un informāciju, tostarp Eiropas 

Savienības Tiesas un Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas spriedumiem, 

Revīzijas palātas ziņojumiem, citu 

Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai 

aģentūru ziņojumiem un atzinumiem un 

attiecīgo starptautisko organizāciju 

secinājumiem un ieteikumiem. Šis 

novērtējums ir publiski pieejams. 

 2. Eiropas Parlaments kopā ar valstu 

parlamentiem katru gadu rīko turpmākas 

debates par Tiesiskuma ekspertu grupas 

novērtējumu. Šim nolūkam valstu 

parlamenti un kompetentā Eiropas 

Parlamenta komiteja kopīgi izveido 

specializētu Kopējo parlamentāro grupu. 

Eiropas Parlaments un valstu parlamenti, 

ievērojot 9. pantu LES un Līgumam par 

Eiropas Savienības darbību pievienotajā 

Protokolā Nr. 1, kopīgi nosaka šīs grupas 
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organizāciju un reglamentu. 

 3. Tiesiskuma ekspertu grupas sastāvā ir 

šādi locekļi: 

 (a) pa vienam neatkarīgam ekspertam, ko 

iecēlis katras dalībvalsts parlaments; 

ekspertu grupas locekļi ir kvalificēti 

konstitucionālo tiesu vai augstāko tiesu 

tiesneši, kas konkrētajā brīdī nav aktīvi 

nodarbināti tiesās; 

 (b) desmit eksperti, ko ar divu trešdaļu 

balsu pārsvaru ieceļ Eiropas Parlaments 

un kas izraudzīti no tādu ekspertu 

saraksta, kurus nominējušas šādas 

organizācijas: 

 i) Eiropas Zinātņu un humanitāro 

zinātņu akadēmiju federācija (ALLEA); 

 ii) Valstu cilvēktiesību aizsardzības 

iestāžu Eiropas tīkls (ENNHRI); 

 iii) Eiropas Padome (tostarp Venēcijas 

komisija, Pretkorupcijas starpvalstu 

grupa (GRECO) un Eiropas Padomes 

cilvēktiesību komisārs); 

 iv) Eiropas Tiesu sistēmas efektivitātes 

komisija (CEPEJ) un Eiropas Advokātu 

un juristu biedrību padome (CCBE); un 

 v) Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), 

Eiropas Drošības un sadarbības 

organizācija (EDSO) un Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācija 

(ESAO). 

 4. Tiesiskuma ekspertu grupas sastāvā ir 

nodrošināts dzimumu līdzsvars. 

 5. Tiesiskuma ekspertu grupas 

priekšsēdētāju ievēl no tās locekļiem. 

 6. Lai atvieglotu Tiesiskuma ekspertu 

grupas darbu, Komisija nodrošina 

sekretariātu ekspertu grupai, lai tā spētu 

efektīvi darboties, jo īpaši, vācot datus un 

apzinot informācijas avotus, kas būtu 

pārskatāmi un novērtējami, un sniedzot 

administratīvu atbalstu. 

Or. en 
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