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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 44. un 51. pantu,

– ņemot vērā pētījumu “The interpretation of Article 51 of the EU Charter of 
Fundamental Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to 
national measures” (ES Pamattiesību hartas 51. panta interpretācija — hartas stingrākas 
vai plašākas piemērošanas valsts pasākumiem dilemma), kuru 2016. gada februārī 
publicēja tā Iekšpolitikas ģenēraldirektorāta C politikas departaments,

– ņemot vērā 2016. gada 25. oktobra rezolūciju par ES mehānisma demokrātijai, 
tiesiskumam un pamattiesībām izveidi1, jo īpaši tā 20. punktu,

– ņemot vērā 2017. gada 16. februāra rezolūciju par Eiropas Savienības pašreizējās 
institucionālās struktūras iespējamo attīstību un korekcijām2, jo īpaši tā 45. punktu,

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LES) 6. pantā ir atzītas tiesības, brīvības 
un principi, kas ir izklāstīti 2000. gada 7. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, kuras redakcija tika pielāgota Strasbūrā 2007. gada 12. decembrī un kurai ir tāds 
pats juridiskais spēks kā Līgumiem;

B. tā kā saskaņā ar Hartas 51. pantu tās normas cita starpā ir paredzētas Savienības 
iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām; tā kā Hartas 51. panta 1. punktā ir teikts, 
ka tās noteikumi attiecas uz dalībvalstīm “tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību 
aktus”;

C. tā kā Hartas 51. panta 1. punktā teikts, ka Savienības iestādes un struktūras “veicina” tās 
“piemērošanu”; uzsver, ka Harta nav tikai aizliegumu kopums, bet gan drīzāk būtu 
jāuzskata arī par instrumentu, saskaņā ar kuru veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās 
normas tiek efektīvi piemērotas;

D. tā kā LES 6. pantā papildus tam ir uzsvērts, ka pamattiesības, kas ir garantētas Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (ECTK), ir uzskatāmas par 
Savienības tiesību vispārēju principu;

E. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 151. pantā ir minētas sociālās 
pamattiesības, piemēram, tās, kas ir reglamentētas Eiropas Sociālajā hartā;

F. tā kā Parlamenta 2017. gada novembra pētījumā par Pamattiesību hartas īstenošanu ES 
institucionālajā vidē3 ir iztirzāta Hartas nozīmība cita starpā no Komisijas darbības 
viedokļa saskaņā ar Līgumu par Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi (ESM 

                                               
1 OV C 215, 19.6.2018., 162. lpp.
2 OV C 252, 18.7.2018., 201. lpp.
3 “The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework” (Pamattiesību 
hartas īstenošana ES institucionālajā vidē), Eiropas Parlaments, ES Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, C politikas 
departaments — Pilsoņu tiesības un konstitucionālie jautājumi, 2017. gada novembris.
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Līgums) un saistībā ar Eiropas pusgadu; tā kā Savienības ekonomikas pārvaldībā maz 
uzmanības tiek pievērsts Hartā minētajām sociālajām tiesībām; tā kā šīs tiesības ir 
jāuzskata par īstenām pamattiesībām;

G. tā kā ES Pamattiesību aģentūra (FRA) savos atzinumos “Improving access to remedy in 
the area of business and human rights at the EU level” (Piekļuves uzlabošana 
aizsardzības līdzekļiem uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā ES līmenī)1 un 
“Challenges and opportunities for the implementation of the Charter of Fundamental 
Rights” (Izaicinājumi un iespējas Pamattiesību hartas īstenošanā)2 ir formulējusi virkni 
ieteikumu, kā panākt Pamattiesību hartas efektīvu īstenošanu,

1. uzskata, ka Pamattiesību harta ir jāpiemēro, pilnībā ievērojot ECTK, vienlaikus atzīstot 
arī Eiropas Sociālās hartas un Eiropas sociālo tiesību pīlāra nozīmi, un aicina Komisiju 
paātrināt ES pievienošanās ECTK procedūru un par lielāku prioritāti noteiktu ES 
pievienošanās Eiropas Sociālajai hartai iespēju apsvēršanu;

2. mudina Komisiju precizēt Pamattiesību hartas 51. panta piemērošanas jomu, jo 
atšķirīgās interpretācijas vairo apjukumu un padara Hartas piemērošanu neskaidru un 
neapmierinošu3;

3. aicina Komisiju dalībvalstīm sniegt instrukcijas par to, kā pamattiesības būtu jāņem 
vērā, tām īstenojot Savienības tiesības;

4. uzsver, ka Hartas 51. panta 1. punktā ir prasīts veicināt tajā noteikto tiesības un principu 
piemērošanu un ir norādīts uz Savienības vērtību un Hartas saikni un Kopenhāgenas 
kritērijiem, ar kuriem reglamentē trešo valstu pievienošanos Savienībai. pauž nožēlu, ka 
ES rīcībā nav visaptveroša demokrātijas, tiesiskas valsts un pamattiesību aizsardzības 
mehānisma, par kuru iestājās Parlaments, pieņemot 2018. gada 14. novembra 
rezolūciju4, un, pateicoties kuram, varētu regulāri pārliecināties par norisēm ES iestādēs 
un struktūrās, un dalībvalstīs, attiecībā uz kurām būtu nepieciešama rīcība, lai aizsargātu 
un īstenotu Hartas tiesības, brīvības un principus; jo īpaši iesaka, lai Kopenhāgenas 
kritērijos noteiktos principus, kas attiecas uz pamattiesībām, izmantotu ne tikai vienreiz 
kā pievienošanās priekšnoteikumu, bet gan, lai dalībvalstis tiktu regulāri vērtētas no to 
viedokļa;

5. ar bažām konstatē, ka Pamattiesību hartu dalībvalstīs piemēro tikai tad, kad tiek 
īstenotas ES tiesības, un aicina dažādās ES iestādes, nākamreiz pārskatot Līgumu, 
apsvērt iespēju paplašināt Hartas tvērumu;

6. aicina Komisiju, citas ES iestādes un dalībvalstu valdības un reģionālo pašvaldību 
pārvaldes orgānus pamattiesību apdraudējuma gadījumā regulāri apspriesties ar FRA; 
turklāt prasa Eiropas pusgada ietvaros ieviest obligātu pienākumu novērtēt un pārskatīt 
to, kā dalībvalstis ievēro Hartas noteikumus;

7. pauž bažas par to, ka regulāri netiek veikta pamattiesību novērtējuma ietekme, pirms 

                                               
1 FRA Atzinums 1/2017, 2017. gada 10. aprīlis.
2 FRA Atzinums 4/2018, 2018. gada 24. septembris.
3 Sk., piemēram, FRA 2018. gada 24. septembra atzinuma 4/2018 2.3. sadaļu
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0456.
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Komisija pieņem savus tiesību aktu priekšlikumus, un prasa, lai Komisija, Padome un 
Parlaments attiecībā uz katru tiesību akta priekšlikumu veiktu neatkarīgus un 
visaptverošus saderības ar pamattiesībām testus un ietekmes uz tām novērtējumus, 
tādējādi pamattiesības iekļaujot visās attiecīgajās politikas jomās;

8. prasa, lai Komisija, Padome un Parlaments noteiktu regulāras apspriešanās ar tādām 
strukturām un iestādēm veidus, kuras ir kompententas cilvēktiesību jomā vispār un jo 
īpaši attiecībā uz Pamattiesību hartu; šajā sakarā norāda uz FRA, kā arī uz attiecīgām 
Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrām;

9. atgādina, ka Eiropas Savienības Tiesa spriedumā1 noteica, ka Komisijai ir pilnībā 
jāievēro Harta, tostarp pildot uzdevumus, kas tai ir paredzēti ESM līgumā, jo īpaši, 
parakstot sapratnes memorandus, un ka tas pats attiecas uz konkrētai valstij veltītiem 
ieteikumiem, kas ir formulēti Eiropas pusgada ietvaros; aicina Komisiju ES sociāli 
ekonomiskajā pārvaldībā sistemātiski integrēt ietekmes uz pamattiesībām novērtējumus, 
īpašu uzmanību pievēršot to saderībai ar Hartas sociālajām normām;

10. norāda, ka nepilnības ES tiesību aktu transponēšanā un pienācīgā īstenošanā dalībvalstīs 
var reāli ietekmēt ES pamattiesību izmantošanu; šajā sakarībā atgādina, ka Komisijai ir 
līgumu pareizas piemērošanas uzraudzītājas loma un ka tādējādi uz to gulstas galīgā, lai 
neteiktu, ka galvenā, atbildība par pamattiesību garantēšanu, tostarp, vajadzības 
gadījumā izmantojot pārkāpuma procedūras; aicina šajā sakarībā vēl apņēmīgāk vadīt 
ES tiesību aktu pienācīgu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz tiesībām uz vides aizsardzību, 
kas ir noteiktas Hartas 37. pantā, ar rūpīgāku, apņēmīgāku un izstrādātāku pārkāpuma 
procedūru palīdzību; atgādina, cik svarīgi ir ātri ieviest un pienācīgi īstenot Orhūsas 
konvencijas pīlāru par tiesu iestāžu pieejamību;

11. uzsver, ka Hartas piemērošana attiecas arī uz ES aģentūrām; norāda, ka ikreiz, kad tiek 
izstrādāti vai pārskatīti regulējumi vai lēmumi, ar kuriem izveido aģentūras, tajos būtu 
jāiekļauj norāde uz to, ka aģentūrai sava attiecīgā pilnvarojuma ietvaros ir jāievēro 
Hartā, kā arī starptautiskajos cilvēktiesību aktos iekļautais regulējums; aicina visas 
aģentūras pieņemt pamattiesību stratēģiju, tostarp rīcības kodeksu darbiniekiem un 
neatkarīgu mehānismu, ar kuru atklāj pamattiesību pārkāpumus vai ziņo par tiem; jo 
īpaši mudina Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (ESAO) pilnībā ievērot 
Hartu — ne tikai savā vispārējā rīcībpolitikā, bet arī robežu un krasta apsardzes 
darbinieku un uz šīm aģentūrām norīkoto, par patvērumu atbildīgo personu ikdienas 
darbībā;

12. prasa nekavējoties pabeigt horizontālās ES diskriminācijas novēršanas direktīvas2

pieņemšanu, lai turpmāk Savienībā garantētu pamattiesības, pieņemot konkrētus ES 
tiesību aktus un tādējādi novēršot 51. panta tiešu piemērošanu, kā tas notiek patlaban;

13. atgādina par subsidiaritātes principa nozīmi, vienlaikus mudinot dalībvalstis piemērot 
Hartu, pilnībā izmantojot tās potenciālu, saskaņā ar ECTK, un mudina dalībvalstis, 
Savienību un tās aģentūras savstarpēji apmainīties ar paraugpraksi; atgādina par valstu 

                                               
1 Tiesas (Virspalātas) 2016. gada 20. septembra spriedums Ledra Advertising Ltd un citi / Eiropas Komisija un 
Eiropas Centrālā banka (ECB), ECLI:EU:C:2016:701.
2 Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (COM(2008)0426).
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tiesnešu atzinīgo Hartas vērtējumu un tās pozitīvo interpretāciju un īstenošanu un 
mudina rīkoties atbilstīgi;

14. uzsver, ka Harta, iespējams, ir galvenais instruments, ar ko aizsargā, sekmē un īsteno 
Savienības vērtības, to piemērojot konkrētās rīcībpolitikas jomās un politiskos 
pasākumos uzsver, ka ir svarīgi, lai ES atbalstītu šīs vērtības gan savā ārpolitikā, gan 
iekšpolitikā, paplašinot Harta tvērumu attiecībā uz tās pilsoņiem un iedzīvotājiem, kā arī 
bēgļu uzņemšanā un migrantu uzņemšanā;

15. uzsver, ka visām ES iestādēm, aģentūrām un struktūrām, tostarp Frontex, kā arī 
dalībvalstīm ir pilnībā saistoša Pamattiesību hartas normu ievērošana;

16. atgādina, ka Līgumos un Pamattiesību hartā ir sniegta atsauce uz nacionālo minoritāšu 
aizsardzību un diskrimināciju valodas dēļ; prasa ES iestādēs veikt konkrētus 
administratīvus pasākumus, lai mudinātu valstu valdības rast ilgtspējīgus risinājumus un 
veicināt valodu daudzveidības kultūru savā dalībvalstī, neaprobežojoties tikai ar ES 
oficiālajām valodām; 

17. mudina izveidot un veicināt valstu cilvēktiesību iestādes, kas palīdzētu nodrošināt to, ka 
pamattiesības tiek ievērotas gan politikas, gan likumdošanas izstrādes un īstenošanas 
procesā, kā arī palīdzēt fiziskām personām konkrētos gadījumos;

18. apgalvo, ka joprojām ir nepilnīgas tādu trešo valstu personu iespējas izmantot 
aizsardzības līdzekļus, kas ir cietušas no pamattiesību pārkāpumiem ar darījumdarbību 
saistītā jomā, un prasa ES ārējos nolīgumos, jo īpaši tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumos, iekļaut pieejamus, lētus un birokrātiskā aspektā vienkāršus mehānismus, 
pateicoties kuriem, cietušās personas varētu šādus pārkāpumus novērst, ja attiecīgais 
uzņēmums ir reģistrēts ES;

19. uzsver, ka ES pilsoņu rīcībā ir ietekmes līdzeklis — Eiropas pilsoņui iniciatīva —, ko 
ieviesa ar Lisabonas līgumu un kurš tika piemērots 2012. gadā un ar kuru ES pilsoņiem 
ir paredzētas tiesības pie Komisijas vērsties ar lūgumrakstu, lai tā ierosinātu jaunu ES 
tiesību aktu. konstatē, ka līdz šim ir rīkotas četras sekmīgas iniciatīvas, trīs no kurām ir 
vainagojušās ar jaunu tiesību aktu pieņemšanu;

20. aicina Komisiju pirms ārējo nolīgumu noslēgšanas, jo īpaši tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanas, vienmēr novērtēt to ietekmi uz cilvēktiesībām;

21. uzsver to noteikumu pieņemšanas nozīmi, kas ir nepieciešami Savienības budžeta 
aizsardzībai tādu vispārēju trūkumu gadījumā, kas tiek konstatēti attiecībā uz tiesiskas 
valsts principu un pamattiesībām dalībvalstīs; atbalsta to, ka regulu projektu 
normatīvajā daļā, kurā ir paredzētas lielas ES summas, tiek ieviestas stingras un 
konsekventas pamattiesību klauzulas;

22. nosoda Polijas bezprecedenta atsevišķo lēmumu 2018. gada 11. oktobra tieslietu 
ministru sanāksmē Luksemburgā iebilst pret Padomes secinājumiem par ES 
Pamattiesību hartas piemērošanu;

23. atgādina par politisko vienošanos starp lielākajām ES iestādēm un dalībvalstīm par to, 
lai ES pievienotos ECTK; uzskata, ka pievienošanās procesa pabeigšana ieviesīs 
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turpmākus aizsardzības pasākumus, aizsargājot Savienības pilsoņu un iedzīvotāju 
pamattiesības; prasa veikt nepieciešamos pasākumus, lai likvidētu juridiskos šķēršļus, 
kas kavē pievienošanās procesa pabeigšanu.
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