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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

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

B. 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 ģenerāldirektorāta C politikas departaments;

C. ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas 2016. gada 23. februārī rīkoto uzklausīšanu „Vai 
paplašināt Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (51. panta) tvērumu”;

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

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

1. vēlreiz apstiprina, ka pamattiesības iesniegt lūgumrakstu, kas paredzētas Pamattiesību 
hartas 44. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 20. un 227. pantā, ir 
viens no Eiropas pilsonības pīlāriem un būtisks līdzdalības demokrātijas elements, kas 
tiecas tuvināt pilsoņus Eiropas Savienībai, izmantojot atklātu, demokrātisku, iekļaujošu un 
pārredzamu procedūru;

2. atgādina, ka arvien lielākā skaitā Parlamentam iesniegto lūgumrakstu pēc ES Pamattiesību 
hartas stāšanās spēkā 2009. gada decembrī ir iekļauta atsauce uz Hartu kā juridisko 
pamatu saistībā ar pamattiesību iespējamu pārkāpumu; norāda, ka šie lūgumraksti varētu 
liecināt par to, ka gan tiesību aktu izstrādē un politikas veidošanā ES un valstu līmenī, gan 
tiesību aktu īstenošanā dalībvalstīs būtībā netiek īstenota uz pamattiesībām balstīta pieeja; 
uzskata, ka ES pilsoņi var gūt labumu no ciešākas sadarbības starp Lūgumrakstu komiteju 
un Pamattiesību aģentūru (FRA), ja tas attiecas konkrēti uz lūgumrakstu izskatīšanu, FRA 
tiešā veidā pievēršoties lūgumraksta iesniedzēju bažām par iespējamiem pamattiesību 
pārkāpumiem;

3. norāda, ka būtiska loma ir arī Eiropas Ombudam, lai garantētu pamattiesību ievērošanu 
saistībā ar Hartu, ne vien attiecībā uz 41. pantu par labu pārvaldību pašu par sevi, bet arī 
ņemot vērā, ka šāda laba pārvaldība ir stūrakmens citu pamattiesību nodrošināšanā; 
atgādina par ombudes šā Parlamenta sasaukuma laikā teicami paveikto darbu, kas var 
kalpot par piemēru, cita starpā pārredzamības un informācijas brīvības jomā, kā arī 
ombudes īpašo ziņojumu attiecībā uz Frontex3, kas jo īpaši skar patvēruma meklētāju un 
migrantu tiesības iesniegt sūdzību;

1 OV C 215, 19.6.2018., 162. lpp.
2 OV C 252, 18.7.2018., 201. lpp.
3 Eiropas Ombuda 2013. gada 7. novembra īpašais ziņojums par patstāvīgo izmeklēšanu OI/5/2012/BEH-MHZ 
attiecībā uz Frontex.
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4. norāda, ka Hartas stāšanos spēkā ES pilsoņi un iedzīvotāji uzskata par vienu no 
galvenajiem veidiem, kā dalība Eiropas Savienībā rada pievienoto vērtību; pauž 
pārliecību, ka Savienības reformu, lai celtu tās leģitimitāti un vērtību pilsoņu un 
iedzīvotāju acīs, var galvenokārt sasniegt, pilnveidojot Hartā noteikto pamattiesību 
aizsardzības jomu; uzsver, ka Pamattiesību hartai piemīt potenciāls novērst demokrātijas 
deficītu un ka to var uzskatīt par stūrakmeni, lai izstrādātu stabilu sociālo politiku, kas 
mazinātu sociālekonomisko nevienlīdzību un dotu tautām pilntiesīgu Savienību;

5. pauž bažas, ka Pamattiesību harta ir piemērojama dalībvalstīs tikai tad, ja īsteno ES tiesību 
aktus; atgādina, ka daudzi pilsoņi un iedzīvotāji ir atzinuši tās īstenošanu par neskaidru un 
neapmierinošu; tomēr uzsver, ka Harta ir primārs ES tiesību avots ne tikai iestādēm, bet 
arī dalībvalstīm; atgādina — lai nodrošinātu pamattiesību efektīvu īstenošanu, arī 
dalībvalstīm ir jānodrošina pilnīga Hartas noteikumu piemērošana un tās ierobežotā 
piemērojamība nedod tām “rīcības brīvību” pārkāpt tajā noteiktās tiesības;

6. uzskata, ka pamattiesību aizsardzības avotu (valsts, ES un starptautiskie) 
daudzskaitlīgums un to mijiedarbības sarežģītība nedrīkstētu vājināt pašu aizsardzību; 
uzsver, ka stingrāka Pamattiesību hartas interpretācija un piemērošana būtu pietiekama, lai 
nodrošinātu pamattiesību aizsardzību un veicināšanu visā Savienībā; uzskata, ka šai 
plašākajai interpretācijai ir jāatbilst ES starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā, jo 
tās izriet no Savienības pienākuma ievērot starptautiskās paražu tiesības un starptautisko 
publisko tiesību vispārīgos principus; 

7. uzskata, ka vairākumam lūgumrakstu iesniedzēju saistībā ar viņu Hartā noteiktajām 
tiesībām tās saistās ar lielām cerībām un viņi ir pārliecināti, ka tās ir plašākas par to 
pašreizējo piemērošanas jomu; uzsver, ka pārāk šaura vai nesaskaņota 51. panta 
interpretācija atsvešina cilvēkus no ES; aicina ES iestādes un dalībvalstis pastiprināt 
Hartas piemērošanu, paplašinot tās piemērošanas jomu, un mudina Komisiju veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 51. panta darbības jomas interpretācija ir cik vien 
iespējams saskaņota un plaša, kas nodrošinātu Hartas vispārēju un vienotu īstenošanu visā 
Savienībā un attiecībā uz visiem pilsoņiem; uzskata, ka Hartas vispārēja piemērošana ir 
nosacījums Eiropas pilsonības veicināšanai un konsolidācijai un tam, lai tiktu stiprināta 
demokrātiskā līdzdalība Eiropas Savienībā; 

8. atzinīgi vērtē Komisijas centienus apkarot sieviešu diskrimināciju; atgādina, ka Hartas 23. 
pants nosaka, ka “vīriešu un sieviešu līdztiesība ir jānodrošina visās jomās, tostarp 
nodarbinātības, darba un atalgojuma jomā”; norāda, ka līdztiesības princips neliedz 
saglabāt vai noteikt pasākumus, kuri paredz īpašas priekšrocības nepietiekami pārstāvētam 
dzimumam;

9. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi, ka papildus vispārējai brīvību garantēšanai un vienlīdzības 
aizsardzības pasākumiem, kā arī politiskajām tiesībām, Savienība veic apņēmīgus 
pasākumus, lai jo īpaši pastiprinātu savas saistības Hartā noteikto sociālo tiesību 
īstenošanas nodrošināšanā; uzskata, ka šādi pašreizējās pilsonisko un politisko tiesību 
garantijas visbeidzot tiks papildinātas ar pilnveidotām ekonomiskām, sociālām un kultūras 
tiesībām, tādējādi panākot, lai Savienība būtu saskaņā ar cilvēktiesību universālumu, 
neatsavināmību, nedalāmību, savstarpējo atkarību un mijiedarbību; pauž vēlmi, lai 
Eiropas Sociālajai hartai tiktu atvēlēta tāda pati pozīcija kā Līgumiem — tādā pašā veidā 
kā Pamattiesību hartai;
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10. uzstāj, lai Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulas (ES) 
Nr. 472/2013 par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības 
pastiprināšanu, kurās ir vai kurām draud nopietnas finanšu stabilitātes grūtības1, 7. panta 
7. punkts, kurā teikts, ka nepieciešamajos budžeta konsolidācijas pasākumos, kas izklāstīti 
makroekonomikas korekciju programmā, ir jāņem vērā “nepieciešamība nodrošināt 
pietiekamus līdzekļus būtiski svarīgām politikas jomām, piemēram, izglītībai un veselības 
aprūpei”, tiktu interpretēts saskaņā ar Hartas sociālo noteikumu prasībām un Eiropas 
Sociālās hartas principiem;

11. aicina izstrādāt un īstenot rīcības kodeksu, kas piemērojams visiem darbiniekiem un ir 
saskaņā ar Pamattiesību hartu; aicina izveidot atbilstības mehānismus, kas nodrošina, ka 
visi pārkāpumi tiek atklāti, paziņoti un apstrādāti savlaicīgi; pauž pārliecību, ka iespējamo 
cietušo un trauksmes cēlēju tiesības uz viņu personas datu aizsardzību būtu jāuzskata par 
neatņemamu elementu visā šajā procesā; aicina organizēt personālam mācību kursus ar 
nolūku izskaust diskrimināciju un naida runu, kas pamatojas uz dzimumu, seksuālo 
orientāciju, etnisko izcelsmi vai jebkuru citu statusu;

12. mudina Padomi pabeigt horizontālās ES diskriminācijas novēršanas direktīvas 
pieņemšanu, kas garantētu Hartā noteikto nediskriminācijas principu; pauž nožēlu par to, 
ka tā ir tik ilgu laiku tikusi bloķēta, jo tās pieņemšana turpmāk Savienībā garantētu 
pamattiesības, ļautu apiet ar 51. pantu saistītos šķēršļus, pieņemot konkrētus ES tiesību 
aktus, kas dalībvalstīm jātransponē, un atbilstu saistībām, ko Savienība uzņēmusies 
saistībā ar tās pievienošanos ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām;

13. uzstāj, ka īpaši svarīgi ir garantēt pašreizējā sistēmā ES pilsoņiem un iedzīvotājiem 
nodrošinātās aizsardzības efektivitāti, jo īpaši ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību 
jomā, bet arī attiecībā uz pamatbrīvībām, diskrimināciju un demokrātisko līdzdalību, 
paplašinot Hartas piemērošanu; šajā sakarībā aicina Komisiju nodrošināt, ka visos 
jaunajos tiesību aktu priekšlikumos pieņem neatkarīgu, līdzdalīgu un pārredzamu 
pamattiesību ietekmes novērtējumu ar mērķi integrēt un efektīvi aizsargāt pamattiesības 
visās attiecīgajās politikas jomās; ierosina tālāk izstrādāt un piemērot koncepciju 
“pamattiesības projektā”, lai veicinātu pamattiesību augstāko standartu iestrādāšanu visās 
politikas veidošanas jomās, sākot ar visagrākajiem posmiem; tomēr uzsver, ka šāda panta 
esamība, bet tā nepiemērošana, kā tas pašlaik ir LESD 9. panta gadījumā attiecībā uz 
augstu nodarbinātības un sociālās aizsardzības līmeni, nekalpotu ES un tās dalībvalstu 
demokrātiskajam raksturam, bet, gluži pretēji, tas mazinātu tās leģitimitāti;

14. uzsver to, cik svarīga nozīme iestāžu sistēmā ir FRA; pauž nožēlu, ka aģentūras darbība 
nav integrēta, regulāri novērtējot institucionālo darbību saderību ar pamattiesībām, kā arī 
speciālajām zināšanām par tiesiskās aizsardzības lietām, kas attiecas uz Savienības 
iekšējām un ārējām kompetencēm; atkārtoti norāda, ka ir svarīgi izmantot neatkarīgas un 
objektīvas speciālās zināšanas, lai sistemātiski sagatavotu saderības pārbaudes visās ES 
iestāžu darbības jomās; šajā saistībā uzskata, ka attiecīgo aģentūru (Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūta un FRA) devums likumdošanas iestādēm un tām iestādēm, kam šajā 
jomā ir operatīvās kompetence, varētu tikt sistēmatizēts un tālāk uzlabots, lai tas kļūtu 
nozīmīgāks; ņem vērā interaktīvo tiešsaistes rīku CLARITY, ko izstrādājusi FRA, lai būtu 
iespējams saistībā ar konkrētiem pamattiesību jautājumiem viegli identificēt 

1 OV L 140, 27.5.2013., 1. lpp.
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vispiemērotāko ārpustiesas struktūru, kuras pārziņā ir cilvēktiesību jautājumi;

15. pauž stingru pārliecību, ka, lai gan tā bija veiksmīgs pirmais solis pēc Hartas stāšanās 
spēkā, tomēr Komisijas stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai īstenošanai Eiropas 
Savienībā ir steidzami jāatjaunina; atzinīgi vērtē Komisijas gada ziņojumus par Hartas 
piemērošanu un aicina 2010. gadā izstrādāto stratēģiju pārskatīt, lai atspoguļotu jaunās 
problēmas un apstākļus, ar ko saskaras iestādes, jo īpaši pēc Brexit; 

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

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

18. norāda, ka dalībvalstis pašas var un tām ir morāls pienākums iekļaut Hartas noteikumus 
savos tiesību aktos pat tad, kad tās tiešā veidā netransponē ES tiesību aktus; pauž nožēlu, 
ka vairākās dalībvalstīs pasliktinās situācija plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā; uzstāj, lai 
dalībvalstis ievēro un lai Komisija pieņem pasākumus, kas nepieciešami, lai kontrolētu un 
panāktu, ka tiek īstenota plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms; mudina izveidot un 
veicināt valstu cilvēktiesību iestādes, kas palīdzētu nodrošināt to, ka pamattiesības tiek 
ievērotas gan politikas, gan likumdošanas procesā, kā arī palīdzētu fiziskām personām 
konkrētos gadījumos; uzskata, ka dalībvalsts policijas vai citu drošības spēku patvaļīga vai 
pārmērīga vardarbība pret miermīlīgu pulcēšanos ir pretrunā Hartas noteikumiem;

19. aicina Komisiju pieņemt drosmīgāku pieeju, kad, uzraugot pasākumus, ko veic valsts 
iestādes, lai īstenotu ES tiesību aktus, rodas jautājumi saistībā ar Pamattiesību hartu, jo 
īpaši tad, ja šīs tiesības ne vienmēr ir garantētas visā ES;

20. atzinīgi vērtē Marrākešas līguma par piekļuves iespieddarbiem atvieglošanu personām ar 
redzes traucējumiem ratificēšanu, jo tas ir būtisks solis saistībā ar Hartas 26. pantu par 
personu ar invaliditāti integrāciju;

21. pieņem zināšanai lūgumrakstu Nr. 0657/2016 un uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, 
ka Hartas 10. pants par domas, apziņas un reliģijas brīvību tiek ievērots visās dalībvalstīs 
un visās instancēs un iestādēs publiskajā telpā, jo īpaši izglītības jomā;

22. aicina Komisiju, pārējās ES iestādes un dalībvalstu iestādes pamattiesību apdraudējuma 
gadījumā regulāri un tieši apspriesties ar FRA; turklāt aicina Eiropas ekonomikas 
pārvaldības ietvaros ieviest obligātu pienākumu — papildus dalībvalstu politikām — 
novērtēt un pārskatīt pastāvošos pamata tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka tajos ir ievēroti 
Hartas noteikumi, jo īpaši sociālās jomas noteikumi; ierosina izstrādāt Pamattiesību 
rezultātu apkopojumu, lai uzraudzītu pamattiesību ievērošanu dalībvalstīs;

23. uzskata, ka ievērojami pietrūkst Hartas iekšējo aspektu īstenošanas, jo īpaši tad, kad 
dalībvalstis piemēro Savienības kompetences; aicina Komisiju modrāk sekot tam, lai 
dalībvalstis pilnībā un konsekventi īstenotu Hartu; aicina Komisiju izstrādāt integrētu 
pieeju, lai uzraudzītu saderību ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 6. pantu un LESD 
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258.–260. pantu, kas ļautu savlaicīgi paziņot, reaģēt un novērst cilvēktiesību un 
pamatbrīvību pārkāpumus; atgādina par iepriekšējās Komisijas doto solījumu izveidot 
jaunu instrumentu papildus tam, ka tiek izmantota pēdējās instances veidā atsauce uz LES 
7. pantu, — šis instruments neaprobežotos tikai ar pašreizējām pārkāpuma procedūrām 
sankciju ziņā, pievēršoties gadījumiem, kad ir acīmredzami pārkāptas Hartā noteiktās 
pamattiesības, jo īpaši tad, ja ir iesaistītas dalībvalstu valdības;

24. nepiekrīt Komisijai attiecībā uz tās pārmērīgi šauro 55. panta 1. punkta interpretāciju, 
izvērtējot vairākus Parlamentam iesniegtos lūgumrakstus, kā arī vēlreiz uzsver, ka ES 
iestādēm Harta ir jāievēro visos gadījumos un neatkarīgi no to lomas;

25. uzsver, ka ir jānodrošina, lai tiek ievērota Harta, jo īpaši tās sociālie noteikumi, un lai to 
pildītu visos Eiropas pusgada procesa posmos, tostarp Gada izaugsmes pētījumā (GIP), ar 
vienlaicīgu Vienotā nodarbinātības ziņojuma (VNZ) pilnveidošanu; aicina izstrādāt 
sociālos kritērijus, kas ir jāpārrauga un kas kā integrētas pieejas daļa jāiekļauj konkrētām 
valstīm adresētajos ieteikumos (KVAI);

26. uzsver, ka taupības politika, ko pieņēma ES līmenī un dalībvalstīs, izraisīja milzīgu 
sociālekonomiskās nevienlīdzības pieaugumu, neļaujot pilsoņiem pilnībā un konkrēti 
izmantot savas pamattiesības;

27. atgādina par politisko vienošanos starp lielākajām ES iestādēm un dalībvalstīm par ES 
pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai; uzsver, ka šī uzsver, ka šī pievienošanās 
ir juridisks pienākums saskaņā ar LES 6. panta 2. punktu; uzskata, ka tās pabeigšana 
ieviestu papildu aizsardzības pasākumus attiecībā uz Savienības pilsoņu un iedzīvotāju 
pamattiesībām un nodrošinātu saskaņotu sistēmu cilvēktiesību aizsardzībai visā Eiropā; 
aicina Komisiju veikt vajadzīgos pasākumus, lai galu galā novērstu juridiskos šķēršļus, 
kas kavē pievienošanās procesa pabeigšanu, vajadzības gadījumā izstrādājot jaunu 
pievienošanās nolīgumu, ar kuru novērstu neatbilstības, uz kurām Eiropas Savienības 
Tiesa ir norādījusi Atzinumā 2/13;

28. aicina dažādās ES iestādes nākamajā Līguma pārskatīšanā apsvērt iespēju paplašināt 
Hartas piemērošanas jomu, tostarp arī tās 51. panta svītrošanu;

29. nepiekrīt 51. panta un 52. panta interpretācijai, kas rada mākslīgas pretrunas starp 
tiesībām un principiem, jo īpaši attiecībā uz pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un 
sociāliem un ekonomiskiem principiem; piekrīt FRA 2017. gada pamattiesību ziņojumā 
paustajai nostājai, ka Harta “ir unikāla, vienotā dokumentā apvienojot vienlīdzīgā statusā 
pilsoniskās, politiskās, sociālās un ekonomiskās tiesības”; uzskata, ka sociālo un 
ekonomisko tiesību ļoti pietrūkst un tās vajadzētu apņēmīgi nostiprināt ES tiesību aktos 
un dalībvalstu konstitucionālajā kārtībā, padarot juridiski saistošus visām iestādēm un 
visām dalībvalstīm Eiropas Sociālās hartas 20 principus.
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