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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 

un iekšlietu komiteju: 

– rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1.  uzsver kopīgās vērtības, kas ir noteiktas LES 2. pantā un uz kuru pamata ir dibināta 

Eiropas Savienība; 

2.  uzsver, ka Savienība ir dibināta, pamatojoties uz kopīgiem principiem un vērtībām: 

cilvēka cieņas ievērošanu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību 

ievērošanu, tostarp minoritāšu tiesību ievērošanu; pauž uzskatu, ka Savienības iestādēm 

un struktūrām būtu jāievēro savas saistības un jārāda piemērs, tās ievērojot praksē, un 

jācenšas panākt vienprātību un iedibināt tādu tiesiskuma universālās vērtības nozīmes 

kopīgo kultūru, kas tiktu īstenota 28 dalībvalstīs un Savienības iestādēs un kas visām 

attiecīgajām pusēm būtu jāpiemēro vienādā mērā; 

3.  pauž viedokli, ka tiesiskuma ievērošana ir pamattiesību aizsardzības priekšnosacījums 

un jo īpaši svarīgi tas ir Savienībā, jo tā ir arī visu to tiesību un saistību ievērošanas 

priekšnosacījums, kuras izriet no Līgumiem un starptautiskajiem tiesību aktiem; 

4.  uzskata, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras secinājumi un atzinumi un 

Eiropas Savienības Tiesas judikatūra ir uzskatāmi par labu LES 2. panta un 

Pamattiesību hartā nostiprināto tiesību tvēruma interpretācijas pamatu; 

5.  atgādina, ka LES 6. panta 2. punktā ir noteikts Savienības pienākums pievienoties 

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un tādēļ prasa to arī 

izdarīt; 

6.  konstatē nesen dažās dalībvalstīs notikušie notikumi ir pierādījuši to, ka nespēja ievērot 

tiesiskumu un pamattiesību vērtības netiek pienācīgi novērsta, ņemot vērā problēmas, 

kuras šī nespēja rada dalībvalstīm, un to, ka Savienības iestādes nereaģē ātri un efektīvi; 

7.  uzskata, ka LES 7. pantā paredzētā procedūra joprojām ir galīgās nepieciešamības 

līdzeklis un ka to diezin vai izmantos pilnībā, jo lēmumu pieņemt ir grūti Eiropadomē 

nepieciešamās vienbalsības dēļ; konstatē, ka Savienībai nav tiesiski saistoša mehānisma, 

ar ko regulāri varētu uzraudzīt to, kā dalībvalstis un Savienības iestādes ievēro 

Savienības vērtības un pamattiesības; 

8.  uzsver to, cik svarīgs ir tiesiskuma pamatregulējums, ko Komisija pieņēma 2014. gadā1, 

un cik svarīgi ir tas, ka ir izveidots ikgadējais dialogs par tiesiskumu, ko kopš šā dialoga 

izveides 2014. gadā rīko Vispārējo lietu padomē; un vēlas, lai tiktu rasts šo trīs dažādo 

tiesiskuma mehānismu kopsaucējs, kas nodrošinātu to, ka tie atbilstību pamattiesībām 

demokrātiskām vērtībām visā Savienībā garantē efektīvi; aicina Komisiju un Padomi 

                                                 
1  Komisijas 2014. gada 11. marta paziņojums „Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” 

(COM(2014)0158 ). 



 

PE578.528v02-00 4/6 AD\1095655LV.doc 

LV 

regulāri informēt Parlamentu par šiem jautājumiem; tomēr mudina visas Savienības 

iestādes censties izveidot plašāku mehānismu, kas sevī iekļautu demokrātijas, 

tiesiskuma un pamattiesību aspektus un attiektos uz visām dalībvalstīm un Savienības 

iestādēm; tādēļ iesaka iedzīvotājiem, valdībām un Savienības iestādēm noslēgt 

demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību paktu, par kura īstenošanu atbildīgas būtu 

visas puses;  

9.  uzskata par svarīgu, lai tiktu sekmēts nepārtraukts dialogs un pielikti pūliņi panākt 

ciešāku Savienības un tās dalībvalstu vienprātību nolūkā sekmēt un aizstāvēt 

demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības un aizsargāt kopīgās vērtības, kas ir 

nostiprinātas Līgumos un Pamattiesību hartā, pilnībā nodrošinot pārredzamību un 

objektivitāti; ir pārliecināts, ka jautājumā par Līgumos un Pamattiesību hartā 

nostiprinātajām pamattiesībām un vērtībām kompromisa būt nevar; 

10.  uzsver, ka Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem vajadzētu galvenajām 

iestādēm, kas konstatē LES 2. pantā nostiprināto Savienības kopējo vērtību ievērošanas 

virzību un uzrauga to; norāda uz galveno lomu, kāda ir Eiropas Parlamentam, uzturot 

nepieciešamo pastāvīgo diskusiju, kas noris tās Savienības kopīgās izpratnes ietvaros, 

kas attiecas uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām, ņemot vērā mūsu sabiedrībā 

notikušās izmaiņas; uzskata, ka šo vērtību un principu īstenošanas pamatā arī ir jābūt 

efektīvai uzraudzībai attiecībā uz to, kā tiek ievērotas Hartā garantētās pamattiesības; 

11.  atzīst būtisko lomu, kāda ir pilsoniskās sabiedrības organizācijām demokrātisko vērtību, 

tiesiskuma un pamattiesību popularizēšanā; 

– rezolūcijas priekšlikuma pielikumā iekļaut šādus ieteikumus: 

12.  iesaka izveidot Savienības visaptverošu mehānismu, ar ko sekmē demokrātiju, 

tiesiskumu un pamattiesības un kurā piedalītos visas attiecīgās ieinteresētās personas; 

uzskata, ka šāds solis var likt mainīt Līgumus, īstenojot garu, taču nepieciešamu 

procedūru, kas ir jāveic, ņemot vērā kopīgos centienus aizsargāt Savienības 

demokrātiskos principus, bet līdz tam laikam var izveidot mehānismu, kas darbotos 

pašreizējos Līgumos paredzēto pilnvaru ietvaros, piemēram, noslēdzot iestāžu 

nolīgumu, ja vien šāds mehānisms neapdraud vai nekonkurē ar LES 7. pantā paredzēto 

procedūru, bet gan papildina to un rada tās īstenošanas priekšnoteikumus; prasa, lai 

attieksme pret visām dalībvalstīm būtu vienāda un lai neviens lēmums netiktu pieņemts 

tikai politisku iemeslu dēļ; 

13.  norāda, ka, ja Savienība, noslēdzot savus starptautiskos nolīgumus, nosaka prasības 

aizsargāt un popularizēt cilvēktiesības, tad tai ir jānodrošina arī tas, lai iestādes un visas 

dalībvalstis ievērotu tiesiskumu un cilvēktiesības; 

14.  prasa koordinēt dažādu Savienības iestāžu iniciatīvas un uzskata, ka būtu regulāri 

jāorganizē neformāli trialogi, lai nodrošināt Savienības pieejas saskanību un izstrādātu 

cilvēktiesību, tiesiskuma un demokrātijas darba definīciju, kurai piekristu visas 

iesaistītās puses;  

15.  iesaka noslēgt paktu, ar ko iedibinātu ikgadējo „pamattiesību politikas ciklu”, ko 

iekļautu daudzgadējā strukturētā visu ieinteresēto personu dialogā; šajā sakarībā iesaka, 

lai Eiropas Parlaments un dalībvalstu parlamenti katru gadu rīkotu debates par 
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demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību valsts principa ievērošanu Savienībā; uzskata, 

ka šīs debates būtu jānotur tā, lai nospraustu uzstādījumus un mērķus, kas ir jāsasniedz, 

un nodrošinātu līdzekļus, ar kuru palīdzību Savienībā pastāvošās kopīgās izpratnes par 

demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām ietvaros izvērtē katru gadu notikušās 

izmaiņas; 

16.  iesaka organizēt ikgadējo visas Savienības mēroga parlamentāro diskusiju par 

demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām, ko varētu rīkot Eiropas Parlamenta, 

dalībvalstu parlamentu, Komisijas un Padomes tā daudzgadējā strukturētā dialoga 

ietvaros, kurās piedalās arī pilsoniskā sabiedrība, Eiropas Savienības Pamattiesību 

aģentūra un Eiropas Padome; 

17.  iesaka visas Savienības mēroga debates organizēt tā, lai tajās var tikt noteikti 

sasniedzamie mērķi un nodrošināti līdzekļi, ar kuriem nosaka katru gadu notikušās 

izmaiņas, paredzot iespēju atskaitīties par mērķu un ieteikumu izpildi; papildus tam 

iesaka īstenot ātrāk attiecīgās procedūras, ar kurām šādus līdzekļus rada, pateicoties 

kam varēs ne tikai uzreiz un efektīvi novērot katru gadu notikušās izmaiņas, bet arī 

nodrošināt to, ka visas attiecīgās puses ievēro saistības; 

18.  lai varētu veikt iepriekš minētajām debatēm sekojošās darbības, uzskata par būtisku 

paredzēt iespēju plenārsēdei iesniegt gada rezolūciju; 

19.  aicina Komisiju un Padomi pēc iespējas ātrāk novērst bažas, kuras Eiropas Savienības 

Tiesa izteica savā Atzinumā Nr. 2/13, lai ievērotu LESD 6. pantā noteikto pienākumu 

pievienoties Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai. 
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