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IEROSINĀJUMI

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

Jaunais līgums: ilgi gaidītā izeja no juridiskās un institucionālās šizofrēnijas politikā, kas 
saistīta ar brīvību, drošību un tiesiskumu...

1. Atzinīgi vērtē turpmāk uzskaitītos jaunā līguma vispārējos uzlabojumus politikā, kas 
saistīta ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, piemēram:

a) līguma līmenī padarīt juridiski konsekventas, saistošas un pārredzamas attiecības 
starp pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un ar tām 
saistītās ES politikas jomas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu šo tiesību aizsardzību un 
veicināšanu. Ar saistošu hartu ES likumdevējs tagad varēs konsekventāk īstenot visu 
to politiku, kas varētu ietekmēt personas pamattiesības. Tas ne vien attieksies uz 
politiku, kas ir tieši saistīta ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu (BDTT), 
piemēram, patvēruma tiesībām vai tiesībām uz taisnīgu tiesu, bet arī uz vispārīgākām 
politikas jomām, kas saistītas ar cilvēka cieņas aizsardzību pret jebkādu 
diskrimināciju, minoritāšu aizsardzību, tiesībām uz pārredzamību un labu pārvaldību 
Eiropas līmenī, sociālajām tiesībām un tiesībām uz datu aizsardzību. Turklāt 
piederība Eiropas Cilvēktiesību konvencijai stiprinās šīs attiecības, liekot ES 
iestādēm būt atbildīgām Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšā;

b) izbeigt šizofrēnisko institucionālo un juridisko situāciju, ko pirms piecpadsmit 
gadiem izveidoja ar Māstrihtas līgumu, kas radīja paralēlu pagaidu juridisko režīmu 
tieslietu un iekšlietu politikā (tā dēvēto „trešo pīlāru”). Atjaunojot Eiropas Kopienu 
Tiesas pilnīgu kompetenci, tiesiskums tiks atjaunots tajās jomās, kurās tā joprojām 
trūkst, un šo politiku demokrātiskā likumība tiks būtiski uzlabota, koplēmuma 
procedūrā piesaistot Eiropas Parlamentu;

c) stiprināt ES demokrātisko atbildību, paplašinot koplēmuma procedūru („parasta 
likumdošanas procedūra”) pasākumiem, kas attiecas uz policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību krimināllietās. Atzinīgi tiek vērtēts arī tas, ka būs vajadzīga Eiropas 
Parlamenta piekrišana arī tad, kad Padome vēlēsies noteikt obligātos noteikumus 
„citiem” specifiskiem kriminālprocesa aspektiem, izveidot Eiropas Prokuratūru no 
Eirojusta, kā arī paplašināt Eiropas prokurora pilnvaras;

d) piesaistīt Eiropas Parlamentu ES starptautisko līgumu noslēgšanā. Pašreizējā 
situācijā, neskatoties uz ES līguma 21. pantu, kurš paredz iespējamas apspriedes ar 
Eiropas Parlamentu, Padome nekad nav apspriedusies ar asambleju – pat tad, kad 
līgums, par kuru risināja sarunas, noteikti bija „ES ārpolitikas galvenais aspekts” 
(tāds bija gadījums ar ES un ASV nolīgumu par izdošanu un savstarpējo juridisko 
palīdzību);

e) vairākos gadījumos atcelt vienprātības principu Padomē. Šis kvalificētais balsu 
vairākums atvieglos sarunas ES iestādēs un paredzēs pamattiesību aizsardzības 
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augstāku standartu pieņemšanu (turpretī vienprātības princips atbalsta mazāko 
kopsaucēju un vairākos gadījumos liek apšaubīt ES likumdošanas pievienoto 
vērtību).
Pievienojot šīs procedūras kvalificēta balsu vairākuma un koplēmuma procedūrām, 
jaunais līgums ļaus vieglāk pieņemt konsekventā politiskā sistēmā tādus pasākumus, 
ko pašlaik pieņem daļēji saskaņā ar vienprātību un daļēji saskaņā ar kvalificētu balsu 
vairākumu (kā tas pašlaik ir attiecībā uz likumīgo un nelikumīgo migrāciju);

f) saskaņot likumdošanas instrumentus. „Kopēju nostāju”, „pamatlēmumu”, „lēmumu” 
un „konvenciju” (ES līguma 34. panta nozīmē) vietā Eiropas Savienība pieņems 
normālus Kopienas tiesību aktu instrumentus, regulas, direktīvas un lēmumus, kas 
radīs vēl vienu svarīgu izmaiņu, proti, šo tiesību aktu tiešas ietekmes iespējamību;

g) uzlabot pārredzamību un atbildību ES iestāžu attiecībās ar pilsoņiem, pilsonisko 
sabiedrību, politiskajām partijām un valstu parlamentiem. Īpašais režīms, kas ir 
izveidots, lai novērtētu ar BDTT saistītās politikas jomas, dalībvalstīs būtu jāvērtē 
atzinīgi, jo tas pārredzamā veidā saistīs Komisiju, valstu valdības, kā arī Eiropas 
Parlamentu un valstu parlamentus.

2. Pauž nožēlu, ka par šiem uzlabojumiem ir jāmaksā sava cena, proti:

a) saskaņā ar līguma 10. protokolu tie pasākumi, kas ir pieņemti saskaņā ar trešā pīlāra 
režīmu, piecu gadu laikā pēc jaunā līguma stāšanās spēkā vairs nebūs Komisijas un 
turklāt arī Eiropas Kopienu Tiesas kontrolē. Ir grūti izprast, kāpēc dalībvalstis 
nolēma uz tik ilgu laiku novilcināt situāciju, kuru pašas atzina par juridiski kļūdainu. 
Tagad jājautā, kā samazināt tās negatīvo ietekmi uz ES pilsoņiem: 
- pirmo atbildi sniedz tas pats protokols, kas paredz, ka gadījumā, ja tiesību akts ir 
grozīts, pārejas periods vairs tam nav piemērojams. Tagad iestādēm ir jālemj, vai nav 
labāk tūlīt pēc jaunā līguma stāšanās spēkā nekavējoties grozīt dažus no iepriekš 
pastāvošiem un mazāk apmierinošiem trešā pīlāra pasākumiem;
- otrā atbilde varētu būt līdz laika periodam starp 2009. gada 1. janvāri un maiju 
atlikt to pasākumu oficiālu pieņemšanu, kuru pamatā pašlaik ir trešais pīlārs un kas 
var ietekmēt pilsoņu pamattiesības. Dažu mēnešu kavēšanās būs viegli saprotama ES 
pilsoņiem, ja jaunie noteikumi būs piemērojami ES tiesnešiem;

b) ir ieviesti samērā sarežģīti jauni noteikumi, kad gadījumos, ja dalībvalsts uzskata, ka 
direktīvas projekts ietekmēs tās krimināltiesību sistēmu, vai ja nav iespējams panākt 
vienprātību (policijas sadarbība), tā var pieprasīt direktīvas projektu nosūtīt 
Eiropadomei. Pirmais iemesls ir pilnīgi saprotams un pat attaisnojams, kā tas būtu arī 
attiecībā uz citām situācijām, kad dalībvalsts riskē būtiski samazināt pamattiesību 
aizsardzību; otrais iemesls vairāk ir pilnvaru līdzsvara problēma. 
Šajos gadījumos „parastā” likumdošanas procedūra tiek atlikta uz četriem mēnešiem.  
Domstarpību gadījumā un ja vismaz deviņas dalībvalstis vēlas izveidot uzlabotu 
sadarbību, pamatojoties uz attiecīgo direktīvas projektu, uzskata, ka ir piešķirta 
atļauja izveidot uzlaboto sadarbību (tādējādi nebūs nepieciešama Parlamenta 
piekrišana, kā tas noteikts EK līguma 208. pantā). Tomēr jautājumos, kad ir 
piemērojama parastā procedūra, jāuzsver, ka paša pasākuma pieņemšanai joprojām 
būs nepieciešams piemērot koplēmuma procedūru ar Parlamentu;
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c) izvēles un atteikšanās tiesību sistēma kļūs vēl sarežģītāka. Lai gan jaunie noteikumi 
par uzlaboto sadarbību neattieksies uz pasākumiem, kuru pamatā ir Šengenas acquis, 
Šengenas režīms būs grozīts (skatīt turpmāk). Turklāt tiks paplašinātas citas 
atteikšanās tiesības, kuras attiecas uz pasākumiem, kas nav saistītas ar Šengenu, 
piemēram, tiesu sadarbība civillietās, lai tās piemērotu policijas un tiesu sadarbībai 
(skatīt grozījumus protokoliem par Šengenu un Apvienotās Karalistes, Īrijas un 
Dānijas nostāju);

d) attiecībā uz Apvienotās Karalistes un Īrijas konkrēto situāciju ir jāatgādina, ka tad, 
kad 2000. un 2001. gadā tika nolemts par atsevišķu režīmu piemērošanu šīm valstīm 
saskaņā ar Šengenas režīmu, nebija notikušas oficiālas apspriedes ar Eiropas 
Parlamentu. Pašlaik tajos jautājumos, kuros Apvienotā Karaliste ir izvēlējusies 
piedalīties Šengenas acquis, tai ir jāpiedalās, un jautājumos, no kuriem tā izvēlējusies 
atteikties, tā var nepiedalīties.(1) Šengenas protokola grozījumi nemainīs šo aspektu, 
taču pievienos iespēju Apvienotajai Karalistei un Īrijai nepiedalīties tādu Šengenas 
acquis pasākumu veidošanā, kuros tās jau ir izvēlējušās piedalīties.
Iespējams, tas radīs turpmāku noteikumu sadrumstalotību. Ar Parlamentu nenotiks
apspriešanās saistībā ar līdzdalību pasākumā un ietekmi uz Šengenas acquis. Tomēr 
ir jāuzsver, ka pašreizējais pasākums vēl ir jāpieņem koplēmuma procedūrā 
gadījumos, kad tā ir piemērojama.  

3. Uzskata, ka jaunā līguma uzlabojumi atsver tā nepilnības. ES iestādēm tagad ir jādara 
viss iespējamais, lai dalībvalstis veiksmīgi ratificētu jauno līgumu. Tām arī jāveic šādi 
pasākumi:

 jāinformē ES pilsoņi par viņu jaunajām tiesībām un jauno ES tiesisko struktūru,
 jāpiesaista valstu parlamenti nākamās daudzgadu programmas definēšanā brīvības, 

drošības un tiesiskuma telpā,
 2008. gadā jārisina sarunas par visu to pasākumu pieņemšanu 2009. gada sākumā, kas 

nepieciešami kā pamats, lai, sākot ar 2010. gadu, jaunievēlētais Parlaments veiksmīgi 
uzsāktu jauno BDTT.

                                               
1 Tāpēc Padome nav ļāvusi Apvienotajai Karalistei piedalīties ES ārējo robežu aģentūras Frontex, kā arī regulas par 
standartiem pasēm un ceļošanas dokumentiem izveidē, un Apvienotā Karaliste ir iesniegusi divas prasības pret Padomi 
(lietas C-77/05 un C-137/05).
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