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Kas ir (nav) noticis kopš 2003. gada (kad tika sniegts pēdējais Eiropas Parlamenta 
vispārējais ziņojums par pamattiesībām Eiropas Savienībā)...

1. Eiropas Parlaments 2003. gadā pieņēma pēdējo vispārējo ziņojumu par pamattiesību 
aizsardzību Eiropas Savienībā1. Iemesli tam, kāpēc Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteja iepazīstināšanu ar jaunu gada ziņojumu atlika uz 2007. gadu, bija saistīti ar četriem 
pastāvošajiem pamatnosacījumiem, kas pēc tiem gada ziņojumiem, kuri pieņemti kopš 
1992. gada, būtu ļāvuši pieņemt „jaunās paaudzes” vispārējos ziņojumus. Šie 
pamatnosacījumi bija šādi:

a) Eiropas Savienības Pamattiesību hartas pārveidošana par juridiski saistošu dokumentu. Tas 
bija viens no Konstitucionālā līguma mērķiem, bet Reformu līgumā, ko varētu ratificēt līdz 
2009. gada janvārim, tas iekļauts tikai tagad;

b) īpašas Pamattiesību aģentūras izveidošana (saskaņā ar Eiropadomes 2003. gada lēmumu), 
kas varētu vākt neitrālus un salīdzināmus datus par situāciju dalībvalstīs. Pagāja trīs gadi, līdz 
pieņēma regulu par Pamattiesību aģentūru, kuras pilnvaras un ieceres dalībvalstis ir ļoti 
ierobežojušas un kura šobrīd iegulda daudz pūļu, lai noteiktu savas administratīvās iestādes un 
struktūrvienības, bet tas aizņem tik daudz laika, ka aģentūra varēs sākt darboties pilnvērtīgi 
tikai tad, kad jaunā līguma pieņemšanas dēļ iestādēm būs jāpārskata savs mandāts2;

c) Regulāra vērtējuma uzsākšana par jaunajiem ES tiesību aktiem par pamattiesību 
aizsardzību,
Neraugoties uz Komisijas paziņojumu par lēmumu rīkoties, pēdējo trīs gadu laikā nav 
novēroti ne kādi rezultāti, ne arī iespaids uz „labākas tiesību aktu izstrādes” principa izpildi, 
un gadījumos, kad tas ir novērots (piemēram, vairākos pasākumos, kas, kā apgalvots, aicina 
uz cīņu pret terorismu), to vairāk, šķiet, pierāda daiļrunība nekā ar dokumentiem pamatota 
argumentācija (sk. pēdējo Komisijas priekšlikumu par Eiropas pasažieru datu reģistru 
(PNR))3;

d) nepieciešamās iestāžu koordinācijas un ES iestāžu iekšējo reformu izpilde.
Diezgan pārsteidzoši ir tas, ka pēc tam, kad ES iestādes 2000. gadā kopīgi proklamēja Hartu, 
tās savu deklarāciju nav īstenojušas, pielāgojot savu iekšējo struktūru, radot jaunas 
administratīvas vienības un apmācot savus ierēdņus ES politikas jaunajā dimensijā. Līdz šim 
Hartas faktiskā ietekme uz ES iestāžu darba metodēm šķiet ļoti neliela, jo: 

 Komisijā starpinstitucionālās komisāru grupas darbam nav redzamu rezultātu, nav 
notikusi arī vispārēja reforma Eiropas Kopienu Padomes ģenerālsekretariātā, un nav 

                                               
1 Vairāk informācijas par vispārējiem ziņojumiem sk. IV pielikuma III iedaļā
2 Vairāk informācijas par Pamattiesību aģentūru sk. V pielikuma IA iedaļā
3 Turklāt attiecībā uz vairākiem ES pasākumiem aizvien skaidrāks ir kļuvis, ka valsts pamatpienākums 
nodrošināt pilsoņiem drošību ir pamattiesības, kas ir nozīmīgākas par citām pamattiesībām. Ir pats par sevi 
saprotams, ka šo jēdzienu neizmanto Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Eiropas Harta, kura, gluži pretēji, atsaucas uz 
sabiedrības drošības vajadzībām kā uz ierobežojumu pamattiesībām un kā uz ierobežojumu, kas demokrātiskā 
sabiedrībā jāpiemēro ārkārtas un pamatotos gadījumos un tikai tad, kad tas ir nepieciešams.
Atsauce uz demokrātiju ir īpaši svarīga ne tikai dalībvalstīm (no kurām daudzas iepriekšējā gadsimtā kādu 
laikposmu bijušas pakļautas diktatūras režīmam), bet arī pašai Eiropas Savienībai, kas vēl joprojām gaida 
reformas, kuras uzlabos tās demokrātisko pārskatatbildību un tiesiskuma principu (sevišķi otrā un trešā pīlāra 
jomā).
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arī bijušas atsauces uz šo dimensiju pat saistībā ar t.s. „labākas tiesību aktu izstrādes” 
principu;

 Padomē pamattiesību aizsardzības iekšējā dimensija praktiski nepastāv, neskatoties pat 
uz to, ka pa šo laiku tiesneši Strasbūrā un Luksemburgā ir nosodījuši vairākas 
dalībvalstis.

Tāpēc pretēji tam, ko gaidīja Eiropas Parlaments, ES iestādes vēl aizvien ārkārtīgi izvairās 
atzīt Hartas proklamēšanu par brīdi, kad Eiropas politika bija jāpārorientē no pieejas, kas 
vērsta uz „administrāciju”, uz pieeju, kas vērsta uz „pilsoni”. 

un kas ir noticis...

2. Ņemot to vērā, ir vairāk nekā acīmredzams, ka kopš 2003. gada pamattiesību aizsardzība 
Eiropas Savienībā ir kļuvusi par pastāvīgu apspriešanas tematu Eiropas pilsoniskajā 
sabiedrībā, un tā ir likusi mūsu pilsoņiem aicināt Eiropas iestādes iejaukties un attaisnot 
aizvien vairāk Eiropas Parlamenta rezolūciju.1

Šajā laikā pieņemtās galvenās Eiropas Parlamenta rezolūcijas attiecas uz CIP lidojumiem, uz 
iespējami ļaunprātīgu personisko datu izmantošanu, homofobijas pieaugumu vairākās 
dalībvalstīs, diskrimināciju, cīņu pret organizēto noziedzību un terorismu, kā arī cilvēku 
pārvietošanās brīvību. Interesanti ir arī tas, ka attiecībā uz šiem jautājumiem Eiropas 
Parlaments rīkojās vienlaicīgi ar Eiropas Padomi un papildus tai.2

Raugoties no šī viedokļa, būs ļoti svarīgi izveidot pastāvīgu sadarbību ar Eiropas Padomes 
Parlamentāro asambleju, tās ģenerālsekretāru (kura kompetencē ir rīkoties saskaņā ar Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas konvencijas 52. pantu) un tās cilvēktiesību komisāru. 
Šāda sadarbība būs vēl nozīmīgāka, jo ir jārisina populistisku un ksenofobisku kustību (un pat 
politisku partiju) pieauguma problēma Eiropā. Šīs kustības bieži kritizē visu cilvēktiesību 
aizsardzības jēdzienu, saistot šīs tiesības ar galēji kreiso un liberālo propagandu, kas ir 
pretstatā tradicionālajām vērtībām.

3. Sadarbība starp valstu parlamentiem un Eiropas Parlamentu radīs vēl lielāku interesi sakarā 
ar Reformu līgumu, kurā paredzēts īpašs režīms, lai novērtētu tādu ES politikas virzienu 
īstenošanu, kā brīvība, drošība un tiesiskums, kas ir pamatā Hartai. Apvienojot Komisiju, 
dalībvalstu valdības un Eiropas un dalībvalstu parlamentus, jaunais līgums ļauj pārredzamāk 
veikt savstarpēju vērtēšanu un veicina sapratni starp valstu un Eiropas likumdevēju iestādēm, 
it īpaši gadījumos, kad tās nosaka Eiropas pilsoņu tiesības un pienākumus. Padziļinātas 
zināšanas par ES pasākumu faktisko ietekmi dalībvalstu līmenī un strukturētāks dialogs ar 
dalībvalstu parlamentiem un pilsonisko sabiedrību ieviesīs lielāku konkrētību Eiropas 
Parlamenta ikgadējās debatēs par progresu, kāds ir panākts, veidojot Eiropas Savienību par 
vietu, kur valda brīvība, drošība un tiesiskums. 

Neierobežojot Komisijas kompetences jomas, neatkarīgai un uzticamai Pamattiesību aģentūrai 
kopā ar Eiropas Padomes iestādēm jāvāc Eiropas Parlamentam visi būtiskie dati par šīm 
jomām, lai varētu sagatavot jaunos tiesību aktus, kas ietekmē pamattiesības, un pēc 
pieņemšanas izvērtēt tos.
                                               
1 Vairāk informācijas par EP rezolūciju ietekmi sk. IV pielikuma C iedaļā
2 Rezolūcijas no tā laikposma detalizēti aprakstītas V pielikuma B iedaļā un III iedaļas 2. un 5. punktā
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Tā kā šie politikas virzieni ir ļoti „jutīgi” un skar Eiropas pilsoņu intereses, ir arī jāievieš daži 
ātras atsauksmju sniegšanas mehānismi starp ES iestādēm tādu problēmu gadījumā, kuru 
risināšana parastā tiesas procesa kārtībā var aizņemt vairākus gadus.

4. Tajā pašā laikposmā tiesas Eiropas un dalībvalstu līmenī uzsvēra Eiropas Savienības 
pieaugošo nozīmi attiecībā uz tādiem jautājumiem kā Eiropas Apcietināšanas orderis, 
savstarpējās atzīšanas princips, nepieciešamība aizsargāt pamattiesības pašām Eiropas 
iestādēm. Kā kļuva skaidrs 2005. un 2007. gadā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas semināros ar Eiropas un dalībvalstu konstitucionālajām tiesām, pamattiesību 
aizsardzība aizvien vairāk kļūst par kopīgu pienākumu vietējā, valstu un Eiropas līmenī. 
Risinot daudzlīmeņu aizsardzības jautājumu, būtiski ir izvairīties no pozitīviem un negatīviem 
konfliktiem un turklāt neizmantot Eiropas Savienības tiesību aktus vai starptautiskus līgumus 
šo tiesību aizsardzības līmeņa pazemināšanai.

5. Pēdējos gados mēs esam bijuši liecinieki arī tam, ka būtiski pieaug pilsoniskās sabiedrības 
nozīme, kad kādi Eiropas tiesību aktu dokumenti ietekmē bērnu, bēgļu, migrantu u.c. 
pamattiesības (sk. pretdiskriminācijas pasākumu lietu, pārvietošanās brīvības uzlabošanas 
lietu, piekļuves valsts dokumentiem lietu, vārda brīvības vai personisko datu aizsardzības 
lietu).

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ir saņēmusi palīdzību no pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, it īpaši kopš 2005. gada, kad tika apmeklēti bēgļu un migrantu 
uzņemšanas centri (Lampedūzā, Seūtā, Meliljā, Parīzē, Kanāriju salās, Maltā, Grieķijā, 
Beļģijā un Apvienotajā Karalistē). 
Turklāt ir jāatceras, ka brīvības, drošības un tiesiskuma politika nav salīdzināma ar tādiem 
tradicionālajiem ES politikas virzieniem kā tie, kas saistīti ar iekšējo tirgu, kur vairākus 
desmitus gadu pilsoniskā sabiedrība un citas interešu grupas ir stiprinājušas mijiedarbību ar 
ES iestādēm, veicinot tās labu funkcionēšanu. Attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma 
politiku šādas mijiedarbības Eiropas līmenī vēl joprojām nav galvenokārt tāpēc, ka pašreizējās 
attiecībās starp dalībvalstu un Eiropas administrācijām trūkst pārredzamības. Šī neskaidrība 
var ļaut saprast to, kāpēc nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības iejaukšanās ES 
līmenī vēl joprojām notiek epizodiski vai neatbilstoši, jo problēmas, kas jārisina valsts līmenī, 
tiek risinātas Eiropas līmenī un otrādi. 

Ņemot vērā iegūtos apmierinošos rezultātus, ir būtiski, lai tad, kad notiek Eiropas tiesību aktu 
pieņemšana vai īstenošana, pilsoniskā sabiedrība savus priekšlikumus iesniegtu strukturētākā 
veidā. Pēdējām 2007./2013. gadam izstrādātajām finanšu programmām jāpalīdz šim sakaru 
tīklam, padarot piekļuvi iestāžu tiesību aktu sagatavošanas darbiem pārredzamāku.

Tāpēc pats par sevi saprotams, ka galvenajai šā dialoga vietai ir jābūt Eiropas Parlamentam kā 
vienīgajai tieši vēlētajai ES iestādei (pat ja būtu loģiski, ka nevalstiskajās organizācijās vēršas 
arī citas iestādes un Pamattiesību aģentūra ar mērķi samazināt ārkārtīgi lielo demokrātisko 
plaisu starp pilsoņiem un ES iestādēm). 

Kā savienot punktus un sagatavoties termiņa beigām 2009. gada 1. janvārī?

Ir pienācis laiks atjaunot praksi, kas sākta 1992. gadā, pieņemot jaunu Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu ziņojumu par iekšējo politiku attiecībā uz pamattiesībām, jaunā situācijā, 
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ko radījis Reformu līgums un nepieciešamība aizsargāt ES pamatprincipus (ESL 7. panta 
1. punkts) un „vērtības”, uz kurām ir sniegta atsauce jaunā līguma 2. pantā. 

Visu šo iemeslu dēļ referents ir paredzējis sagatavot ziņojumu, kurā būs apkopotas vislielākās 
bažas par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā, un iesniegt dažus ieteikumus tam, kā 
risināt juridisko un institucionālo situāciju, kādu radīs jaunais līgums un Hartas stāšanās 
spēkā. 
Ņemot vērā šā pārbaudījuma augsto mērķi, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai 
tomēr ir jāizmanto tik daudz laika, cik tā uzskata par vajadzīgu, un jāorganizē atbilstošas 
diskusijas, lai noformētu labu ziņojumu.

ZIŅOJUMA STRUKTŪRA

Ievērojot sākotnējās diskusijas starp referentu un „ēnu” referentiem, ziņojumam varētu būt 
tālāk norādītā struktūra.

1. daļa
A iedaļa
Sistemātisks to pārmaiņu apraksts, kas notikušas cilvēktiesību aizsardzības un uzraudzības 
jomā Eiropā pēdējo dažu gadu laikā, un to iespējamo nākamo pārmaiņu apraksts, kas 
attieksies uz šādām lietām:

 saistība starp Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, Hartu un ES dalībvalstu konstitūcijām 
(jauni augstāko cilvēktiesību tiesu lēmumi, Harta kā ES līguma daļa, ES kā daļa no 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas konvencijas)1;

 dalībvalstu tiesu loma pamattiesību aizsardzībā2, 
 jaunā institucionālā struktūra Eiropas Savienībā ar jaunu iestādi – Pamattiesību 

aģentūru3.

B iedaļa
Pārmaiņas pamattiesību aizsardzībā 12 dalībvalstīs sakarā ar to pievienošanos Eiropas 
Savienībai4. Kas šajā jomā ir ES dalības pievienotā vērtība – strukturāls apraksts pārmaiņām 
tiesu lēmumos, valdību politikā un sabiedrības informētībā?

2. daļa

Galvenā uzmanība pievērsta svarīgajām pamattiesību aizsardzības jomām visā ES attiecībā uz 
Eiropas Savienības tiesību aktiem un darbību šādās jomās5: 

 pilsoniskās un politiskās tiesības un minoritāšu aizsardzība6; 
 bērnu tiesības, it īpaši bērnu tirdzniecība; 
 pārvietošanās brīvība un migrantu aizsardzība (gan neregulāro, gan regulāro migrantu 

situācija); 
                                               
1 II pielikumā par šo tematu sniegts vairāk informācijas
2 Vairāk informācijas par šo tematu sk. VI pielikuma 1. iedaļā
3 Vairāk informācijas par šo tematu sk. III pielikuma 5. iedaļā
4 Vairāk informācijas par šo tematu sk. III pielikuma 3. iedaļā
5 V pielikumā ir iekļauti daudzi no tālāk minētajiem tematiem
6 Informācija par minoritāšu tiesībām sniegta III pielikuma 2. iedaļā



PE398.407v02-00 6/6 DT\698916LV.doc

LV                           ĀRĒJAIS TULKOJUMS

 pasākumi pret rasu diskrimināciju un homofobiju; 
 runas brīvība, datu aizsardzība un pasākumi pret kibernoziedzību;  
 Eiropas pretterorisma pasākumi, to īstenošana dalībvalstīs un atbilstība pamattiesībām; 
 apsūdzēto pamattiesības, procesuālās tiesības.

Ziņojuma pamatā jābūt rezolūcijām, ko Parlaments jau pieņēmis1.

ZIŅOJUMA KALENDĀRS

Darbību secība var būt šāda: 
 2008. gada janvāris–aprīlis: ziņojuma projekts un diskusijas par galvenajiem ziņojuma 

jautājumiem;  
 maijs/jūnijs: Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja pieņem ziņojumu; 
 2008. gada septembris: pieņemšana plenārsēdē.

DARBA DOKUMENTA PIELIKUMI:

 I pielikums – informatīvs dokuments par pēdējo tiesu praksi attiecībā uz 
pamattiesībām brīvības, drošības un tiesiskuma jomā; 

 II pielikums – informatīvs dokuments par saistību starp Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
konvenciju, Hartu un konstitūcijām; 

 III pielikums – informatīvs dokuments par strukturāliem un metodoloģiskiem 
jautājumiem pamattiesību un minoritāšu tiesību jomā pēc paplašināšanās austrumu virzienā; 

 IV pielikums – informatīvs dokuments par EP rezolūcijām pamattiesību jomā. 
 V pielikums – informatīvs dokuments par pašreizējiem ES pasākumiem migrantu 

tiesību, homofobijas, bērnu tiesību, datu aizsardzības, vardarbības ģimenē, rasisma un 
ksenofobijas un apsūdzētā pamattiesību jomā; 
VI pielikums – informatīvs dokuments par dalībvalstu tiesu un cilvēktiesību aizstāvju nozīmi.

                                               
1 IV pielikumā aprakstīta EP pamattiesību rezolūcija
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