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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 

un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā Eiropas Savienības pamatā ir vērtības, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, 

demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības (LES 

2. pants), un tā kā šīs vērtības ir universālas un visām dalībvalstīm kopīgas; 

B. tā kā brīvu dalību pilnībā attīstītā pilsoniskajā sabiedrība ir svarīgs aspekts jebkurā 

demokrātiskā lēmumu pieņemšanas procesā; 

C. tā kā Savienības tiesību akti ir kolektīvo lēmumu pieņemšanas procesu rezultāts, kuros 

piedalās visas dalībvalstis; 

D. tā kā saskaņā ar LES 9. pantu un LESD 20. pantu ikviena persona, kurai ir kādas 

dalībvalsts pilsonība, ir Savienības pilsonis; tā kā Eiropas Savienības pilsonība 

papildina, nevis aizstāj valsts pilsonību; 

E. tā kā 2016. gada novembrī AFCO komiteja apmeklēja Ungāriju, 

1. stingri uzsver, ka visām dalībvalstīm ir jāievēro un jāciena LES 2. pantā nostiprinātās 

vērtības, jo šīs vērtības ir arī Eiropas Savienības pamatvērtības; 

2. atgādina, ka LES 2. panta saturs atspoguļo saistošus un vispārpieņemtus starptautisko 

tiesību principus, kuru apstiprinājušas visas dalībvalstis; tādēļ uzsver, ka tiesiskumu, 

demokrātijas un cilvēktiesību pilnīgu ievērošana, aizsardzība un veicināšana ir kopīga 

atbildība un pienākums, kas izriet vienkārši no piederības pie starptautiskās sabiedrības; 

3. atgādina, ka saskaņā ar LES 49. pantu kandidātvalstīm, lai kļūtu par Savienības 

dalībvalstīm, jāparāda, ka tās atbilst Kopenhāgenas kritērijiem, un Komisijai ir 

pienākums pieprasīt pilnīgu ievērošanu; uzsver, ka dalībvalstīm pēc tam, kad tās 

kļuvušas par Savienības dalībvalstīm, ir pienākums ievērot un nodrošināt tiesiskuma un 

tā veidojošo elementu aizsardzību un ka savstarpējas uzticēšanās princips, kas ir 

ierakstīts Savienības tiesību aktos, neatbrīvo dalībvalstis no novērtēšanas par citu 

dalībvalstu atbilstību Savienības tiesību aktiem un jo īpaši Savienības tiesībās atzītajām 

pamattiesībām; 

4. atgādina, ka LES 2. pantā nostiprinātās tiesības ir aizsargātas saskaņā ar 7. pantā 

noteikto procedūru, tomēr uzskata, ka Savienībai būtu jāgūst papildu sistēmu (kura būtu 

strukturētāka), lai uzraudzītu un novērtētu to principu ievērošanu un veicināšanu, kas 

noteikti LES 2. pantā; 

5. atkārtoti aicina Komisiju pilnībā izmantot Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 

(FRA) lietpratību uzraudzīt pamattiesību stāvokli Savienībā, ierosinot pārskatīt 

Pamattiesību aģentūras dibināšanas regulu, lai piešķirtu tai plašākas un neatkarīgākas 

pilnvaras, kā arī palielināt tās cilvēkresursus un finanšu resursus; 

6. atgādina, ka Venēcijas konvenciju noteica būtiskos tiesiskuma raksturlielumus kā 

likumību, tiesisko noteiktību un patvaļas aizliegumu, tiesu pieejamību, cilvēktiesību 
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ievērošanu, diskriminācijas aizliegumu un vienlīdzību likuma priekšā; piekrīt bažām, ko 

pauda Venēcijas komisija savos atzinumos par Ungārijas likumdošanu 2011. gada, 

tostarp atzinumiem par pamatlikumu un tā grozījumiem; atgādina, ka Venēcijas 

komisija savā atzinumā par ceturto un jaunāko grozījumu Ungārijas pamatlikumā 2013. 

gada 17. jūnijā secināja, ka veiktie pasākumi apdraud konstitucionālo tiesiskumu un 

tiesiskuma pamatprincipus, kuri ietverti Ungārijas pamatlikumā; atgādina, ka Ungārija 

atzīst Venēcijas komisiju kopš savas pievienošanās Eiropas Padomei 1990. gadā; 

7. atgādina, ka Venēcijas komisija savā atzinumā par 2017. gada 4. aprīļa Likumu XXV 

par grozījumiem 2011. gada Likumā Nr. CCIV par augstāko izglītību Ungārijā norādīja 

, ka  šāds akts ir ļoti problemātisks, raugoties no tiesiskuma un pamattiesību ievērošanas 

aspekta un attiecībā uz garantijām universitātēm, kas jau daudzus gadus likumīgi 

atrodas un darbojas Ungārijā; turklāt atgādina, ka Eiropas Komisija nolēma iesniegt 

prasību pret Ungāriju Eiropas Savienības Tiesā, pamatojoties uz to, ka valsts augstākās 

izglītības likums tā 2017. gada 4. aprīļa redakcijā nesamērīgi ierobežo Savienības un 

trešo valstu augstskolas to darbībā un ir jāpanāk, lai tas atkal būtu saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem; 

8. atkārtoti pauž dziļas bažas par nesenajiem notikumiem Ungārijā, kuri apdraud 

tiesiskumu un kavē piemērot LES 2. pantā noteiktos principus, tostarp tiem, kas attiecas 

uz konstitucionālās sistēmas darbību, tiesu un citu iestāžu neatkarību un to, ka 

sistemātiski atceļ savstarpējo kontroli, vārda brīvību, preses brīvību, akadēmisko 

brīvību, migrantu, patvēruma meklētājiem un bēgļu cilvēktiesības, pulcēšanās un 

biedrošanās brīvību, tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, sociālo tiesību aizsardzību, 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju aizsardzību, pie minoritātēm piederošu personu 

tiesības, tostarp romu, ebreju un LGBTI personu tiesības; 

9. norāda, ka pats pilsonības jēdziens ietver skaidru politisko gribu ievērot personu 

vienlīdzību; uzsver, ka tās vērtības un tie principi, uz kuriem balstās Savienība, nosaka 

jomu, kurā ikviens Eiropas pilsonis var pats sevi identificēt neatkarīgi no politiskajām 

un kultūras atšķirībām, kas saistītas ar nacionālo identitāti;  pauž bažas par to, ka 

Ungārijas ierēdņi publiski izmanto nacionālistiskas idejas, kas balstās uz ekskluzīvām 

identitātēm; 

10. ņem vērā, ka Venēcijas komisija norādīja, ka Ungārijas Konstitucionālās tiesas lomas 

ierobežošana rada risku, ka tas var negatīvi ietekmēt varas dalīšanu, cilvēktiesību 

aizsardzību un tiesiskumu;  ir īpaši noraizējies par tādu noteikumu atkalieviešanu  — 

konstitucionālā līmenī —, kam būtu jāietilpst parasto tiesību jomā un par kuriem jau ir 

ticis konstatēts, ka tie ir antikonstitucionāli, ar mērķi izvairīties no konstitucionālās 

pārskatīšanu; iesaka pārskatīt Valsts tiesu padomes darbību un pilnvaras, lai nodrošinātu 

to, ka tā var pildīt savu lomu kā neatkarīga Ungārijas tiesu pašpārvalde, un prasa pilnībā 

atjaunot Konstitucionālās tiesas jurisdikciju; 

11. pauž bažas par to, ka samazinās telpa pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un par 

centieniem kontrolēt NVO un ierobežot to spēju veikt savu likumīgo darbu, piemēram, 

tā sauktā “Stop Soros” tiesību aktu kopuma pieņemšana; atgādina, ka Venēcijas 

komisija norādīja savā “atzinumā par tiesību akta projektu par tādu organizāciju 

darbības pārredzamību, kuras saņem finansējumu no ārvalstīm” (apstiprināts 2017. gada 

17. jūnijā), ka šāds tiesību akts radīs neproporcionālu un nevajadzīgu iejaukšanos vārda 
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un biedrošanās brīvībā, tiesībās uz privāto dzīvi un diskriminācijas aizliegumā; 

12. pauž dziļu nožēlu par antagonistisko un maldinošo retoriku, ko dažkārt izmanto 

Ungārijas iestādes, runājot par Eiropas Savienību,  un par iestāžu apzinātu izvēli 

pieņemt tiesību aktus, kas tieši pārkāpj Savienības vērtības;  atgādina par LES 3. panta 

1.  un 2. punktā izvirzītajiem mērķiem, kurus Ungārija, 2004. gadā pievienojoties 

Savienībai, piekrita sasniegt; atgādina, ka pievienošanās Eiropas Savienībai bija 

brīvprātīga rīcība, pamatojoties uz valsts suverenitāti, ar plašu vienprātību visā 

Ungārijas politiskajā spektrā; 

13. uzsver, ka pienākumu neizpildes procedūra ir nodemonstrējusi savas ierobežotās 

iespējas risināt sistēmiskas pārkāpumus Savienības vērtību jomā, jo tā galvenokārt 

koncentrējas uz tehniskiem aspektiem, kas ļauj valdībām ierosināt oficiālu tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, vienlaikus paturot spēkā tiesību aktus, kuri pārkāpj Savienības 

tiesības; uzskata, ka gadījumā, ja tiek pārkāpts LES 4. pantā iestrādātais lojālas 

sadarbības princips, Komisijai nav nekādu juridisku šķēršļu, kas tai neļautu pamatoties 

uz pārkāpuma gadījumiem, lai identificētu veidu, kas sniedzas līdz LES 2. panta 

pārkāpumam; 

14. uzskata, ka, ja tiek konstatēts, ka dalībvalsts nopietni un ilgstoši pārkāpj tiesiskumu, 

Komisijai vajadzētu izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai aizsargātu 

pamatvērtības, uz kurām balstās Savienība, tai skaitā aktivizēt LES 7. pantu; atgādina, 

ka Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. oktobra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par 

ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi1 aicināja Komisiju 

līdz 2017. gada septembrim iesniegt priekšlikumu par to, lai noslēgtu Savienības paktu 

par demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām (ES DTP paktu);); pauž nožēlu, ka šis 

priekšlikums vēl nav piedāvāts, un uzsver, ka steidzami jāizveido efektīvs mehānisms, 

lai aizsargātu Eiropas Savienības pamatvērtības, jo pastāv nesaderība starp 

pienākumiem dalībvalstīm saskaņā ar Kopenhāgenas kritērijiem un to, kā šos kritērijus 

piemēro dalībvalstis pēc tam, kad tās ir pievienojušās Savienībai; uzsver, ka atbilstīga 

reakcija uz Savienības pamatvērtību pārkāpumiem prasa kombinēt piemērotus tiesiskos 

instrumentus un politisko gribu; 

15. uzskata, ka pašreizējā situācija Ungārijā rada nepārprotamu risku, ka varētu būt nopietni 

pārkāptas LES 2. pantā minētās vērtības, un ka tas pamato procedūras uzsākšanu 

saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu; 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0409. 
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