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6.2.2019 A8-0051/1

Grozījums Nr. 1
Morten Messerschmidt
ECR grupas vārdā

Ziņojums A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā
(2017/2089(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 27.a uzsver to, ka dalībvalstu 
robežkontroles atjaunošana, kas veikta, 
pilnībā respektējot cilvēktiesības, lielākajā 
daļa gadījumu ir bijusi gan 
nepieciešamība, gan sekmīgs pasākums, 
jo tādējādi ir apturēta neatbilstīgu 
migrantu pārvietošanās un narkotiku un 
ieroču kustība pāri dalībvalstu robežām; 
šajā sakarā aicina Komisiju respektēt 
dalībvalstis, kuras ir izvēlējušās kontrolēt 
savas robežas visas ES interesēs;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/2

Grozījums Nr. 2
Morten Messerschmidt
ECR grupas vārdā

Ziņojums A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā
(2017/2089(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. atgādina par to, ka LES 6. pantā ir 
noteikts pienākums pievienoties ECTK; 
aicina Komisiju veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai novērstu juridiskos 
šķēršļus, kas kavē pievienošanās procesa 
pabeigšanu un iesniegt jaunu projektu 
nolīgumam par Savienības pievienošanos 
ECTK, sniedzot pozitīvus risinājumus 
iebildumiem, ko   Eiropas Savienības Tiesa 
izvirzīja savā 2014. gada 18. decembra 
atzinumā 2/13; uzskata, ka šāda nolīguma 
noslēgšana ieviestu papildu aizsardzības 
pasākumus  attiecībā uz Savienības pilsoņu 
un iedzīvotāju pamattiesībām un sniegtu 
papildu mehānismu cilvēktiesību 
īstenošanai, proti, nodrošinātu iespēju 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniegt sūdzību 
par cilvēktiesību pārkāpumiem, ko izraisa 
kādas ES iestādes vai dalībvalsts rīcība, 
īstenojot ES tiesību aktus, kas ietilpst 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas jurisdikcijā; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra 
tādējādi papildus Eiropas Savienības 
Tiesas praksei šajā jomā sniegs 
ieguldījumu ES pašreizējā un turpmākajā 
rīcībā attiecībā uz to, kā pilsonisko brīvību, 
tieslietu un iekšlietu jomā tiek ievērotas un 
veicinātas cilvēktiesības un pamatbrīvības; 

28. atgādina par to, ka LES 6. pantā ir 
noteikts pienākums pievienoties ECTK; 
aicina Komisiju veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai novērstu juridiskos 
šķēršļus, kas kavē pievienošanās procesa 
pabeigšanu un iesniegt jaunu projektu 
nolīgumam par Savienības pievienošanos 
ECTK, sniedzot pozitīvus risinājumus 
iebildumiem, ko   Eiropas Savienības Tiesa 
izvirzīja savā 2014. gada 18. decembra 
atzinumā 2/13; uzskata, ka šāda nolīguma 
noslēgšana ieviestu papildu aizsardzības 
pasākumus  attiecībā uz Savienības pilsoņu 
un iedzīvotāju pamattiesībām un sniegtu 
papildu mehānismu cilvēktiesību 
īstenošanai, proti, nodrošinātu iespēju 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniegt sūdzību 
par cilvēktiesību pārkāpumiem, ko izraisa 
kādas ES iestādes vai dalībvalsts rīcība, 
īstenojot ES tiesību aktus, kas ietilpst 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas jurisdikcijā; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra 
tādējādi papildus Eiropas Savienības 
Tiesas praksei šajā jomā sniegs 
ieguldījumu ES pašreizējā un turpmākajā 
rīcībā attiecībā uz to, kā pilsonisko brīvību, 
tieslietu un iekšlietu jomā tiek ievērotas un 
veicinātas cilvēktiesības un pamatbrīvības; 
šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka ES 
Tiesa joprojām nav devusi tiesnešiem 
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tiesības brīvi paust atšķirīgus viedokļus, 
kas neatbilst Tiesas arvien vairāk 
politizētajiem lēmumiem; pauž šaubas par 
to, vai šāda politika mūsdienīgā 
demokrātijā ir attaisnojama; norāda, ka 
ECT Strasbūrā jau daudzus gadus ir 
pieļāvusi atšķirīgu viedokļu paušanu, kā 
rezultātā ir tikusi izstrādāta labāka un 
skaidrāka judikatūra;
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