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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. konstatē, ka iekšlietu jomā 2012. gadā nebija pabeigtas 22 pienākumu neizpildes lietas, 

bet 2013. gadā — 44; pauž nožēlu par to, ka 2013. gadā lielākā daļa pienākumu neizpildes 

lietu, kas ierosinātas par novēlotu transponēšanu, attiecas uz Direktīvu 2011/36/ES par 

cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu1 novēlotu transponēšanu; konstatē, ka 

patvērums joprojām ir joma, kurā iesniegts liels skaits sūdzību; 

2. konstatē, ka tieslietu jomā 2012. gadā izskatīšanā atradās 61 pienākumu neizpildes lieta, 

bet 2013. gadā — 67; norāda, ka lielākā daļa no šīm lietām attiecās uz pilsonību un 

personu brīvu pārvietošanos; pauž nožēlu par to, ka lielākā daļa pienākumu pārkāpuma 

lietu par novēlotu transponēšanu ierosinātas Direktīvas 2010/64/ES par tiesībām uz 

mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā novēlotas transponēšanas dēļ2; pauž 

bažas par to, ka 2013. gadā ievērojami pieaudzis sūdzību skaits tieslietu jomā; 

3. atzinīgi vērtē to, ka iepriekšējos gados panākts ievērojams progress, ES nostiprinot 

aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības uz aizstāvību; uzsver, cik ļoti svarīgi ir 

savlaicīgi, pilnībā un pareizi transponēt visus tiesību aktus, kas paredzēti Padomes ceļvedī 

aizdomās turētu vai apsūdzētu personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā3; 

norāda, ka šie pasākumi ir būtiski, lai pienācīgi noritētu ES tiesu iestāžu sadarbība 

krimināllietās; 

4. konstatē, ka lielākā daļa iedzīvotāju sūdzību tieslietu jomā attiecas uz pārvietošanās 

brīvību un personas datu aizsardzību; atkārtoti norāda, ka tiesības uz brīvu pārvietošanos 

ir viena no četrām ES pamatbrīvībām, kas paredzētas Līgumā par Eiropas Savienības 

darbību un ir garantētas visiem Eiropas pilsoņiem; atgādina, ka viena no Eiropas 

Savienības pamatbrīvībām, proti, ES pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties, apmesties uz dzīvi 

un strādāt citās dalībvalstīs, ir jāgarantē un jāaizsargā; 

5. uzsver, ka absolūta prioritāte ir kopējās Eiropas patvēruma sistēmas pilnīga 

 transponēšana un efektīva īstenošana; aicina dalībvalstis nežēlot pūles, lai pareizi, laicīgi 

un pilnībā transponētu jauno tiesību aktu kopumu patvēruma jomā; 

6. uzsver, ka cilvēku tirdzniecība ir smags noziegums un ir uzskatāma par cilvēktiesību 

pārkāpumu un cilvēka cieņas aizskārumu, pret ko Savienība nevar izturēties iecietīgi; pauž 

nožēlu, ka pieaug pārdošanai ES ievesto un pārdošanai izvesto cilvēku skaits; norāda — 

kaut gan tiesiskais regulējums ir atbilstošs, tā konkrētā īstenošana dalībvalstīs joprojām ir 

nepilnīga; uzsver, ka šā brīža situācija Vidusjūras reģionā ir palielinājusi cilvēku 

                                                 
1 Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīva 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un 

apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 

15.4.2011., 1. lpp.). 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un 

rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.). 
3  Padomes 2009. gada 30. novembra Rezolūcija par ceļvedi aizdomās turētu vai apsūdzētu personu procesuālo 

tiesību stiprināšanai kriminālprocesā (OV C 295, 4.12.2009., 1. lpp.). 
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tirdzniecības risku, un aicina dalībvalstis pret šā nozieguma izdarītājiem izturēties ļoti 

bargi un pēc iespējas efektīvāk aizsargāt cietušos; 

7. uzsver, ka dalībvalstīm būtu efektīvi jāizmanto spēkā esošie tādu vīzu noteikumi, kuras 

izsniedz, pamatojoties uz humanitāriem apsvērumiem un kuras varētu būt uzskatāmas par 

alternatīvu nelegālās ieceļošanas veidiem, garantējot drošu un legālu ieceļošanu trešo 

valstu valstspiederīgajiem; 

8. atgādina, ka Lisabonas līguma 36. protokolā paredzētais pārejas periods beidzās 

2014. gada 1. decembrī; uzsver, ka pēc šā pārejas perioda nepieciešams agrākā trešā pīlāra 

pasākumu un to iestrādes dalībvalstu tiesību aktos rūpīgas novērtēšanas process; norāda, 

ka 2015. gada aprīlī Parlaments nebija informēts par tā brīža situāciju attiecībā uz visiem 

pirms Lisabonas līguma piemērojamiem tiesiskajiem instrumentiem, kas reglamentē tiesu 

iestāžu un policijas sadarbību katrā dalībvalstī; aicina Komisiju ievērot lojālas sadarbības 

principu un nodrošināt Parlamenta piekļuvi šai informācijai, cik vien drīz iespējams; 

9. uzsver to, ka saskaņā ar LESD 80. pantu uz ES politikas virzieniem par robežpārbaudēm, 

patvērumu un imigrāciju „attiecas solidaritātes princips un atbildības, tostarp tās finansiālo 

seku, taisnīga sadalījuma princips dalībvalstu starpā“, un norāda, ka LESD 80. pants ne 

vienmēr tiek piemērots pareizi, ko varētu traktēt kā šā līguma pārkāpumu; 

10. atgādina par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas juridiski saistošo raksturu; aicina 

Komisiju kā Līgumu sargātāju efektīvi uzraudzīt LES 2. panta un ES Pamattiesību hartas 

tiesisko principu ievērošanu un nodrošināt to, lai dalībvalstis ES tiesības īstenotu saskaņā 

ar Hartu; aicina Komisiju izmantot Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras speciālās 

zināšanas, lai konstatētu LESD 2. panta un Hartas pārkāpumus, un uzsākt pienākumu 

neizpildes procedūras gadījumos, kad šādi pārkāpumi tiek konstatēti; 

11. atgādina, ka Eiropadomes 2014. gada jūnija secinājumos noteikts, ka turpmākajos piecos 

gados vispārēja prioritāte būs spēkā esošo tiesisko instrumentu un politisko pasākumu 

konsekventa transponēšana, efektīva īstenošana un nostiprināšana brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpā; prasa Komisijai lielāku uzmanību pievērst ES tiesību aktu konkrētās 

īstenošanas dalībvalstīs pārraudzībai un nodrošināšanai; uzskata, ka tā ir jānosaka par 

politisku prioritāti, ņemot vērā bieži novēroto lielo atšķirību starp Savienības līmenī 

pieņemto politiku un tās īstenošanu dalībvalstu līmenī; mudina dalībvalstu parlamentus 

vairāk iesaistīties Eiropas debatēs un ES tiesību aktu piemērošanas uzraudzībā, jo īpaši 

iekšlietu jomā; 

12. uzsver, ka savā 2013. gada 11. septembra rezolūcijā par Eiropas apdraudētajām valodām 

un lingvistisko daudzveidību Eiropas Savienībā1 Parlaments atgādināja, ka Komisijai būtu 

jāpievērš uzmanība tam, ka dažas dalībvalstis un reģioni, īstenojot savas politikas 

nostādnes, apdraud valodu izdzīvošanu to teritorijā, pat ja šīs valodas nav apdraudētas 

Eiropas kontekstā, un aicināja Komisiju ņemt vērā administratīvos un juridiskos šķēršļus, 

ar kuriem saskaras projekti, kas saistīti ar šīm valodām, attiecīgajā valodā runājošās 

kopienas mazskaitlīguma dēļ; šajā sakarībā aicina Komisiju, izvērtējot ES tiesību 

piemērošanu, rūpīgi apsvērt pie minoritātēm piederošu personu tiesības; 

                                                 
1  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0350. 
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13. uzsver, ka ne tikai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, bet arī citās politikas jomās ir 

nepieciešams uzlabot pilsoņu piekļuvi informācijai un dokumentiem attiecībā uz ES 

tiesību aktu piemērošanu; aicina Komisiju noskaidrot labākos iespējamos veidus, kā to 

panākt, kā arī aicina izmantot pastāvošos saziņas līdzekļus, lai uzlabotu pārredzamību, un 

nodrošināt pienācīgu piekļuvi informācijai un dokumentiem par ES tiesību aktu 

piemērošanu; aicina Komisiju nākt klajā ar juridiski saistošu instrumentu par iedzīvotāju 

sūdzību izskatīšanas administratīvo procedūru; 

14. atgādina, ka Eiropas iestādēm un jo īpaši Komisijai un Padomei pilnībā jāpiemēro un 

jāievēro ES tiesību akti un judikatūra attiecībā uz pārredzamību un piekļuvi dokumentiem; 

šajā sakarībā aicina efektīvi piemērot Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem1 un attiecīgos Eiropas 

Savienības Tiesas nolēmumus; 

15. atzinīgi vērtē Komisijas iepriekšējos gados pieliktās pūles un atzīst, ka ir ieviesta virkne 

pasākumu, lai palīdzētu dalībvalstīm tiesību aktus īstenot (atbilstības tabulas, atbilstības 

pārbaude, rezultātu apkopojumi un barometri, vadlīnijas utt.); tomēr uzskata, ka 

informācijai par ES tiesību aktu īstenošanu brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 

vajadzētu būt strukturētākai, detalizētākai, pārredzamākai un pieejamākai; norāda, ka 

ikgadējo uzraudzības ziņojumu varētu papildināt ar citiem pasākumiem, kas ļautu 

Parlamentam būt regulārāk un pilnīgāk informētam par īstenošanas situāciju, kavēšanos, 

nepareizu transponēšanu, nepareizu īstenošanu un pienākumu neizpildes procedūrām 

attiecībā uz katru tiesību aktu, kas pieņemts tieslietu un iekšlietu jomā, kā arī citās jomās. 

prasa Komisijai saskaņā ar 44. punkta otro daļu 2010. gada Pamatnolīgumā par Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām2 darīt pieejamu Parlamentam informācijas 

kopsavilkumu par pienākumu neizpildes procedūrām, kas ierosinātas attiecībā uz bijušā 

trešā pīlāra instrumentiem, un par līdzīgiem jautājumiem; 

16. atgādina, ka patiesas Eiropas tiesiskuma telpas netraucēta darbība, ievērojot dalībvalstu 

atšķirīgās tiesību sistēmas un tradīcijas, no ES viedokļa ir ārkārtīgi svarīga un ka pilnīga, 

pareiza un savlaicīga ES tiesību aktu īstenošana ir viens no priekšnoteikumiem, lai 

sasniegtu šo mērķi. 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). 
2 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp. 
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