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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 

un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda uz to, ka arī turpmāk ir jāpopularizē un jāstiprina pamattiesību aizsardzība un 

jāpanāk to pilnīga ievērošana, kā tas ir noteikts Līgumos un Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartā, un konkrētāk — ir jānodrošina tas, lai ES, tās iestādes un visas 

dalībvalstis ievērotu un popularizētu Līguma par ES 2. pantā un visos citos attiecīgajos šā 

līguma pantos nostiprinātās vērtības; uzsver, ka Eiropas iestādēm vajadzētu būt 

galvenajām šo centienu īstenotājām, un īpaši norāda uz to, ka dalībvalstīm vajadzētu būt 

šo pienākumu efektīvas īstenošanas piemēram; 

2. uzsver, ka ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvencijai (ECTK) ievērojami palīdzētu aizsargāt ES iedzīvotāju cilvēktiesības un 

pamatbrīvības un palīdzētu dalībvalstīm; pieņem zināšanai Eiropas Savienības Tiesas 

Atzinumu 2/13, kurā Tiesa secināja, ka nolīguma projekts par ES pievienošanos ECTK 

neatbilst ES tiesībām; aicina Komisiju un Padomi pēc iespējas ātrāk novērst Tiesas 

paustās bažas, lai pilnībā ievērotu Līguma par ES 6. panta 2. punktā noteiktās saistības 

pievienoties ECTK un, cik vien ātri iespējams, atsākt sarunas veidā, kas palielina Eiropas 

Savienībā īstenotās tiesību aizsardzības nozīmi; 

3. vērš uzmanību uz to, ka būtu jāpārbauda visi tiesību aktu priekšlikumi, tostarp 

starptautiskie nolīgumi un ES politikas virzieni vispār, lai panāktu to atbilstību 

Pamattiesību hartai; aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt to, lai visi ES tiesību akti, 

jo īpaši ekonomikas un finanšu pielāgojumu programmas, kas ir negatīvi ietekmējušas 

daudzu cilvēku dzīves, tiktu nepārtraukti piemērotas atbilstoši Pamattiesību hartai un 

Eiropas sociālajai hartai (LESD 151. pants), jo īpaši attiecībā uz ekonomisko un sociālo 

tiesību aizsardzību; 

4. uzskata, ka dalībvalstīs izdarītie tiesību pārkāpumi, ļaunprātība vai nevienlīdzība kaitē 

demokrātijai un tiesiskas valsts principa piemērošanai, kā arī grauj iedzīvotāju uzticību 

Eiropas Savienības iestādēm; uzsver nozīmi, kāda ir Parlamentam, nodrošinot tiesību aktu 

priekšlikumu un politikas atbilstību Hartai, jo tā ir vienīgā tiešās vēlēšanās ievēlētā 

iestāde; aicina ES likumdevēju popularizēt ES vērtības saskaņā ar LES 3. pantu un 

konkrēti — LESD 8., 9. un 10. pantā noteikto integrāciju un vienlīdzību;  

5. šajā sakarībā atgādina par vajadzību vairāk nekā jebkad agrāk nodrošināt iekšējo aspektu 

saskanību ar ārējiem aspektiem, tostarp starptautiskiem nolīgumiem, kā arī vajadzību 

Eiropas Savienībā aizsargāt un popularizēt cilvēktiesības un uzsver, ka drošības un 

tiesiskuma jomā pieņemtajiem tiesību aktiem izstrādātajai politikai un Savienības politikas 

virzienu ārējai dimensijai būtu jāatbilst Pamattiesību hartai un ECTK, jo drošības un 

tiesiskuma politikas virzienu mērķim ir jābūt brīvības un pamattiesību īstenošanas 

nodrošināšanai un aizsardzībai; 

6. uzsver to, cik svarīgi ir visās dalībvalstīs nodrošināt efektīvu un saskanīgu tiesiskas valsts 

principa aizsardzību un pamattiesību pārkāpumu novēršanu, un atzīst, ka tiesiskas valsts 

princips ir pamattiesību pārkāpumu novēršanas galvenais faktors; atgādina, ka 
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pamattiesības ir daļa no ES vērtību kopuma un ka LES 7. pantā ir paredzēts mehānisms, 

lai reaģētu uz visiem nopietniem dalībvalstu vairākkārt izdarītiem LES 2. pantā minēto 

vērtību pārkāpumiem vai drošu varbūtību, ka dalībvalstis varētu šādus pārkāpumus izdarīt, 

un uzsver, ka 7. pants būtu jāpiemēro vienādi attiecībā uz visām dalībvalstīm, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi; 

7. tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas 2014. gada 11. martā pieņemtās regulējuma normas, kas ir 

uzskatāmas par jauno ES regulējumu, ar ko stiprina tiesiskas valsts principa ievērošanu, 

un Vispārējo lietu padomes 2014. gada 16. decembra lēmumu par regulāra dalībvalstu 

dialoga izveidi Padomē par tiesiskas valsts principa īstenošanu Eiropas Savienībā, jo abi 

mehānismi būtu jāpiemēro, pirms sākt LES 7. panta procedūras piemērošanu, un aicina 

Komisiju un Padomi Parlamentu informēt regulāri; 

8. tomēr vienlaikus norāda uz lielākajiem minētā mehānisma īstenošanas šķēršļiem, jo īpaši 

uz to, ka, lai saskaņā ar LES 7. panta 2. punktu oficiāli konstatētu Savienības 

pamatvērtību nopietnus un vairākkārtējus pārkāpumus dalībvalstīs, ir nepieciešams 

Padomes vienprātīgs lēmums; 

9. mudina ES iestādes un dalībvalstis ieviest pamattiesību un tiesiskas valsts principa 

ievērošanas dalībvalstīs efektīvas uzraudzības papildu mehānismu; uzskata, ka, neskarot 

izveidotos mehānismus, kas jau tiek piemēroti nopietnu un vairākkārtēju pārkāpumu 

gadījumā, ierosinātajai alternatīvai vajadzētu būt: 

 (a)  ES Pamattiesību aģentūras pilnvaru paplašināšanai, lai tajās iekļautu arī pamattiesību 

un tiesiskas valsts principa ievērošanas uzraudzību visās dalībvalstīs attiecībā gan uz 

ES, gan citu tiesību piemērošanu, — tā, lai aģentūra varētu publiskot informāciju par 

kādas dalībvalsts izdarītiem pamattiesību pārkāpumiem; 

 (b)  iespējai Komisijai, pamatojoties uz Pamattiesību aģentūras izstrādāto ziņojumu 

konstatējumiem, sākt pienākuma neizpildes procedūras par LES 2. panta pārkāpumiem 

nolūkā dalībvalstīs efektīvi nodrošināt pamattiesību augsta līmeņa aizsardzību; 

10. uzsver to, cik svarīga ir ES iestāžu un dalībvalstu parlamentu sadarbība, kā arī šo struktūru 

un Eiropas Padomes, un citu organizāciju sadarbība; uzsver, ka minoritāšu tiesību 

aizsardzība ir demokrātijas pamatprincips, un pauž nožēlu par visiem minoritāšu un 

neaizsargātu personu un kopienu diskriminācijas veidiem, kas ir aizliegti LES 2. pantā, 

konstatē\ Padomes lēmumu uzraudzīt cilvēktiesību situāciju Eiropas Savienībā; 

11. atgādina par to, cik svarīga ir savlaicīga un pareiza ES tiesību transponēšana un 

īstenošana, jo īpaši, kad tā ietekmē un pilnveido pamattiesības; 

12. uzsver vajadzību Eiropas Savienībā stiprināt iestāžu pārredzamību, demokrātisko 

pārskatatbildību un atklātību un mudina ES kompetentās iestādes un dalībvalstis: 

 – pielikt lielākus pūliņus, lai nekavējoties pārskatītu Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par 

publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem un 

nodrošinātu vislielāko pārredzamību un vienkāršotu publiskas pieejas informācijai un 

dokumentiem procedūras; šajā sakarībā aicina Komisiju atkārtoti uzņemties 

likumdošanas iniciatīvu par pieejamību reglamentējošu tiesību aktu, kurš būtu 
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horizontāls instruments un varētu sekmēt personu ar invaliditāti aizsardzību un 

nodrošinātu visu ES politikas jomu saskaņotību šajā jautājumā; 

 – Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulu (Regula (ES) Nr. 211/2011) pārskatīt vēl šā 

parlamentārā sasaukuma laikā, lai uzlabotu tās īstenošanu, iestrādājot grozījumus, ar 

kuru palīdzību tiktu novērsti visi administratīvie, organizatoriskie un finansiālie 

šķēršļi, kuru dēļ ne visi Eiropas pilsoņi, izmantojot EPI, var pienācīgi īstenot savu 

demokrātisko ietekmi, kas ir paredzēta Līgumos; papildus tam mudina Komisiju tās 

priekšlikumā iekļaut normas, kas ir nepieciešamas, lai netiktu pieļauts tas, ka 

atsevišķām pilsoņu grupām, piemēram, aklām personām un ārzemēs dzīvojošām 

personām, tiek liegtas iespējas izmantot viņu tiesības piedalīties pilsoņu iniciatīvā, jo 

šāda tiesību liegšana pārkāpj pilsoņu vienlīdzību un mazina viņu aktivitāti; 

 – pārskatīt Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un 

tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas 

dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav, lai palīdzētu ES pilsoņiem, kas dzīvo 

dalībvalstī, kuras pilsoņi viņi nav, piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās viņu 

dzīvesvietas dalībvalstī; aicina dalībvalstis nodrošināt to, lai Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās varētu balsot visi pilsoņi, tostarp tie, kas dzīvo ārpus ES, piemēram, 

savlaicīgi rīkojot informācijas kampaņas; 

 – pienācīgu vērību pievērst to iedzīvotāju pieaugošajai daļai, kuriem nav nekādu iespēju 

piedalīties nacionālajās vēlēšanās, jo viņi nevar balsot ne savā dzimtenē, ne 

dzīvesvietas valstī. 
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