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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstis “ievēro 
tiesības un principus, kā arī veicina to piemērošanu”; pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) viedokli dažas dalībvalstis, šķiet, 
nedara pietiekami daudz, lai vairotu izpratni par Hartas noteikumiem vai sekmētu to 
īstenošanu;

2. aicina dalībvalstis uzsākt faktos pamatotas iniciatīvas un politikas pasākumus, kuru 
mērķis būtu vairot izpratni par Hartu un sekmēt tās īstenošanu valsts līmenī; aicina 
dalībvalstis veikt ar 51. pantu saistītu atbilstības izvērtējumu, lai agrīnā posmā apzinātu, 
vai kāda juridiskā lieta vai likumdošanas dokuments neraisa ar Hartu saistītus 
jautājumus; uzskata, ka šajā sakarībā ierosmi varētu smelties Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūras rokasgrāmatā par Hartas piemērojamību;

3. stingri atbalsta drīzu sarunu atsākšanu par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijai, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 
18. decembra Atzinumu Nr. 2/131; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi paātrināt pievienošanās 
procesu, lai spēcinātu pamattiesību aizsardzību Savienībā un stiprinātu Savienības 
pozīciju diskusijās par tiesiskumu, kā arī pastāvīgi informēt Parlamentu saskaņā ar 
LESD 218. panta 10. punktu;

4. uzsver, ka tiesu varas neatkarība ir tiesiskuma stūrakmens un veido pamatu tiesībām uz 
efektīvu tiesību aizsardzību tiesā2; iesaka atkāpties no pašreizējās pieejas, saskaņā ar 
kuru tiesiskuma problēmjautājumus risina ad hoc veidā atsevišķās valstīs, un prasa 
izstrādāt kritērijus un kontekstuālus novērtējumus, kas palīdzētu dalībvalstīm regulāri 
un salīdzinošā veidā atpazīt jebkādas iespējamās tiesiskuma problēmas un risināt tās;

5. atkārtoti uzsver, ka gaidāmajā konferencē par Eiropas nākotni varētu noteikt iepriekš 
definētas politikas prioritātes, piemēram, Eiropas vērtības, pamattiesības un 
pamatbrīvības, taču šo prioritāšu sarakstu būtu jāvar papildināt3;

6. atzīst, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības ietekmēs LESD otrajā 
daļā un Pamattiesību hartas V sadaļā minētās pilsoņu tiesības; uzstāj, ka lietderīga būtu 
Eiropas Parlamenta un Apvienotās Karalistes parlamenta kopīgi īstenota kontrole pār 
Izstāšanās līguma īstenošanu un piemērošanu, un atzinīgi vērtētu kopīgu struktūru 
izveidi šajā nolūkā4.

1 ECLI:EU:C:2014:2454.
2 LES 19. pants, LESD 67. panta 4. punkts un Pamattiesību hartas 47. pants.
3 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūcija par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz konferenci 
par Eiropas nākotni. Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0010, 7. punkts.
4 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūcija par Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu 
tiesībām īstenošanu un uzraudzību. Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0006, 22. punkts.


