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Grozījums Nr. 1
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
1. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību 6. panta 2. punktu, Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 218. panta 
6. punktu, kā arī Protokolu par Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu, kas 
attiecas uz Savienības pievienošanos 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijai,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību 6. panta 2. punktu, Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 216. panta 
2. punktu, 218. panta 6. punktu, 218. panta 
8. punktu un 218. panta 10. punktu, kā arī 
Protokolu par Līguma par Eiropas 
Savienību 6. panta 2. punktu, kas attiecas 
uz Savienības pievienošanos Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijai, 

Or. en

Grozījums Nr. 2
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa pastāvīgā 
judikatūrā kopš septiņdesmitajiem gadiem 
ir konstatējusi, ka pamattiesības ir to 
vispārējo principu neatņemama sastāvdaļa, 
par kuru ievērošanu tā rūpējas;

A. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa pastāvīgā 
judikatūrā kopš septiņdesmitajiem gadiem 
ir konstatējusi, ka pamattiesības ir 
vispārējo principu neatņemama sastāvdaļa; 

Or. da

Grozījums Nr. 3
Íñigo Méndez de Vigo

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa pastāvīgā 
judikatūrā kopš septiņdesmitajiem gadiem
ir konstatējusi, ka pamattiesības ir to 
vispārējo principu neatņemama sastāvdaļa, 
par kuru ievērošanu tā rūpējas;

A. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa pastāvīgā 
judikatūrā kopš 1970. gada 17. decembra 
sprieduma lietā Nr. 11/70 Internationale 
Handelsgesellschaft mbH, Recueil, 
1125. lpp. un 1974. gada 14. maija 
sprieduma lietā Nr. 4/73 Nold, Recueil, 
491. lpp. ir konstatējusi, ka pamattiesības ir 
to vispārējo principu neatņemama 
sastāvdaļa, par kuru ievērošanu tā rūpējas;

Or. es

Grozījums Nr. 4
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa īpašu 
uzmanību pievērš Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas prakses attīstībai, ko apliecina 
pieaugošais tādu spriedumu skaits, kuros ir 
atsauces uz ECTK noteikumiem;

D. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa īpašu 
uzmanību pievērš Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas prakses attīstībai, ko apliecina 
pieaugošais tādu spriedumu skaits, kuros ir 
atsauces uz ECTK noteikumiem, un tā kā 
tai pašai šāda tiesu prakse nav jāattīsta;

Or. da

Grozījums Nr. 5
Sandrine Bélier

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa īpašu 
uzmanību pievērš Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas prakses attīstībai ko apliecina 
pieaugošais tādu spriedumu skaits, kuros ir 

D. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa īpašu 
uzmanību pievērš Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas prakses attīstībai ko apliecina 
pieaugošais tādu spriedumu skaits, kuros ir 
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atsauces uz ECTK noteikumiem; atsauces uz ECTK noteikumiem Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas interpretācijā;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa parasti
par pamatu izmanto „pieņēmumu par 
saderību” starp ES dalībvalsts rīcību un 
ECTK, ja šī dalībvalsts tikai īsteno 
Kopienas tiesības;

E. tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa par 
pamatu izmanto „pieņēmumu par saderību” 
starp ES dalībvalsts rīcību un ECTK, ja šī 
dalībvalsts tikai īsteno Kopienas tiesības;

Or. da

Grozījums Nr. 7
Sandrine Bélier

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa parasti 
par pamatu izmanto „pieņēmumu par 
saderību” starp ES dalībvalsts rīcību un 
ECTK, ja šī dalībvalsts tikai īsteno 
Kopienas tiesības;

E. tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa parasti 
par pamatu izmanto „pieņēmumu par 
saderību” starp ES dalībvalsts rīcību un 
ECTK, ja šī dalībvalsts tikai īsteno Eiropas 
Savienības tiesības;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Íñigo Méndez de Vigo

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa 1996. gada 
28. marta atzinumā konstatēja, ka Eiropas 
Kopiena, neizdarot grozījumus Līgumā, 
nav pilnvarota pievienoties ECTK;

F. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa 1996. gada 
28. marta atzinumā konstatēja, ka Eiropas 
Kopiena, neizdarot grozījumus Līgumā, 
nav pilnvarota pievienoties ECTK, jo ES 
nebija juridiska persona;

Or. es

Grozījums Nr. 9
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 
6. panta 2. punktā ir noteikts, ka ES 
pievienojas ECTK, un tā kā Lisabonas 
līguma 8. protokolā ir uzskaitīti jautājumi, 
kuri ir jāatrisina šīs pievienošanās laikā; tā 
kā šie noteikumi nenozīmē vien ES 
iespēju pievienoties, bet arī pienākumu 
ES iestādēm šādi rīkoties; 

G. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 
6. panta 2. punktā ir noteikts, ka ES 
pievienojas ECTK, un tā kā Lisabonas 
līguma 8. protokolā ir uzskaitīti jautājumi, 
kuri ir jāatrisina pirms šīs pievienošanās; tā 
kā pirms šīs pievienošanās ir jāparedz 
noteikumi attiecībā uz šiem jautājumiem;

Or. da

Grozījums Nr. 10
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 
6. panta 2. punktā ir noteikts, ka ES 
pievienojas ECTK, un tā kā Lisabonas 
līguma 8. protokolā ir uzskaitīti jautājumi, 
kuri ir jāatrisina šīs pievienošanās laikā; tā 
kā šie noteikumi nenozīmē vien ES iespēju 

G. tā kā Lisabonas līgumā un tā 
protokolos noteiktie ierobežojumi 
pievienošanās laikā tiek apstiprināti un tā 
kā Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 
2. punktā ir noteikts, ka ES pievienojas 
ECTK, un tā kā Lisabonas līguma 
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pievienoties, bet arī pienākumu ES 
iestādēm šādi rīkoties;

8. protokolā ir uzskaitīti jautājumi, kuri ir 
jāatrisina šīs pievienošanās laikā; tā kā šie 
noteikumi nenozīmē vien ES iespēju 
pievienoties, bet arī pienākumu ES 
iestādēm šādi rīkoties; 

Or. el

Grozījums Nr. 11
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ga. tā kā nolīgumam par Eiropas 
Savienības pievienošanos ECTK ir 
jāparedz iespēja saglabāt Eiropas 
Savienības un tās tiesību īpatnības;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā nolīgumā būtu jāizskata arī 
administratīvie un tehniskie jautājumi, 
piemēram, princips par ES iemaksām 
Eiropas Padomes ECT darbībai 
paredzētajā budžetā, savukārt par to 
veikšanas kārtību ir jāvienojas ar Eiropas 
Padomi;

I. tā kā nolīgumā būtu jāizskata arī 
administratīvie un tehniskie jautājumi, 
piemēram, princips par ES iemaksām ECT 
izmaksu segšanai; tā kā šajā kontekstā ir 
jāparedz ECT autonoma budžeta izveide, 
lai tādējādi uzlabotu dažādo iemaksu 
novērtēšanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 13
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
Ja apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ja. tā kā ECTK ir izstrādāta ne tikai ar 
papildprotokolu palīdzību, bet arī ar citu 
konvenciju, hartu un nolīgumu palīdzību, 
un tādējādi ir izveidota par cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības sistēmu, kas 
nepārtraukti attīstās;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Íñigo Méndez de Vigo

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – 1. ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– pievienošanās ir solis uz priekšu 
Eiropas integrācijas procesā un ir vēl 
viens solis ceļā uz politisku savienību,

Or. es

Grozījums Nr. 15
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver šādus svarīgākos argumentus, 
kuri liecina par labu tam, ka ES ir 
jāpievienojas ECTK:

1. uzsver šādus svarīgākos argumentus, 
kuri liecina par labu tam, ka ES ir 
jāpievienojas ECTK:

– tā kā ES pamattiesību aizsardzības – tā kā ES pamattiesību aizsardzības 
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sistēma ir papildināta un nostiprināta, 
Pamattiesību hartu iekļaujot pamattiesību 
lokā, ES pievienošanās ECTK skaidri 
apliecinās tās saskaņu ar „lielo Eiropu”, 
kuru pārstāv Eiropas Padome un tās visu 
Eiropu aptverošā cilvēktiesību sistēma; šī 
pievienošanās palielinās arī ES uzticamību 
to trešo valstu acīs, kuras divpusējo 
attiecību kontekstā ES regulāri aicina 
ievērot ECTK;

sistēma ir papildināta un nostiprināta, 
Pamattiesību hartu iekļaujot pamattiesību 
lokā, ES pievienošanās ECTK skaidri 
apliecinās tās saskaņu ar „lielo Eiropu”, 
kuru pārstāv Eiropas Padome un tās visu 
Eiropu aptverošā cilvēktiesību sistēma; šī 
pievienošanās palielinās arī ES uzticamību 
to trešo valstu acīs, kuras divpusējo 
attiecību kontekstā ES regulāri aicina 
ievērot ECTK;

– pievienošanās ECTK pilsoņiem 
nodrošinās tādu aizsardzību ES darbības 
sakarībā, kas ir līdzvērtīga aizsardzībai, kas 
viņiem jau ir nodrošināta attiecībās ar 
visām dalībvalstīm; tas ir īpaši svarīgi, jo 
dalībvalstis ir nodevušas ES lielu 
nozīmīgas kompetences;

– pievienošanās ECTK pilsoņiem 
nodrošinās tādu aizsardzību ES darbības 
sakarībā, kas ir līdzvērtīga aizsardzībai, kas 
viņiem jau ir nodrošināta attiecībās ar 
visām dalībvalstīm; tas ir īpaši svarīgi, jo 
dalībvalstis ir nodevušas ES lielu 
nozīmīgas kompetences;

– cilvēktiesību jomas tiesību aktu un 
judikatūras saskaņošana ES un ECTK 
līmenī, kā arī attiecīgās Eiropas tiesu 
judikatūras līmenī, jau ir pavirzījusies tik 
tālu, ka ir nepieciešams atbilstošs 
progress abu Eiropas tiesu — Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Kopienu 
tiesas Luksemburgā — procedūru 
saskaņošanā un ECTK iestāžu 
pārveidošana;

– pievienošanās veicinās saskanīgu abu 
Eiropas tiesu judikatūras attīstību 
cilvēktiesību jomā, īpaši pastāvot 
palielinātai dialoga nepieciešamībai;

– pievienošanās veicinās saskanīgu abu 
Eiropas tiesu judikatūras attīstību 
cilvēktiesību jomā, īpaši pastāvot 
palielinātai dialoga un sadarbības
nepieciešamībai;

– pievienošanās neierobežos ES tiesību 
autonomijas principu, jo Eiropas Kopienu 
Tiesa arī turpmāk būs augstākais un 
vienīgais tiesnesis to jautājumu sakarībā, 
kas saistīti ar ES tiesībām un tās tiesību 
aktu spēkā esamību, jo ECT nevar uzskatīt 
par augstāku instanci, bet drīzāk par 
specializētu tiesu, kas nodrošina ārēju 
kontroli pār to, kā ES ievēro no 
starptautiskajām tiesībām izrietošos 
pienākumus, kuri tai ir saistoši pēc 
pievienošanās ECTK; tādējādi Eiropas 
Kopienu Tiesas statuss būs līdzīgs tam, 
kāds pašlaik ir dalībvalstu tiesām 

– pievienošanās neierobežos ES tiesību 
autonomijas principu, jo Eiropas Kopienu 
Tiesa arī turpmāk būs augstākais un 
vienīgais tiesnesis to jautājumu sakarībā, 
kas saistīti ar ES tiesībām un tās tiesību 
aktu spēkā esamību, jo ECT nevar uzskatīt 
par augstāku instanci, bet drīzāk par 
specializētu tiesu, kas nodrošina ārēju 
kontroli pār to, kā ES ievēro no 
starptautiskajām tiesībām izrietošos 
pienākumus, kuri tai ir saistoši pēc 
pievienošanās ECTK; abu šo Eiropas tiesu 
attiecības nenoteiks hierarhija, bet gan 
katras tiesas specializācija; tādējādi 
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salīdzinājumā ar ECT; Eiropas Kopienu Tiesas statuss būs līdzīgs 
tam, kāds pašlaik ir dalībvalstu tiesām 
salīdzinājumā ar ECT;

– Eiropas Kopienu tiesas uzdevums ir ES 
tiesību interpretācija un piemērošana, un 
tās kompetenci ierobežo nosacījums, ka 
līdz ar ES pievienošanos ECTK šīs 
konvencijas piemērošanu no ES vai 
dalībvalstu puses atsevišķu pilsoņu 
sūdzību gadījumā turpmāk kontrolēs 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā. Tas 
nenozīmē, ka Eiropas Kopienu tiesa 
attālināsies no cilvēktiesību jomas, jo tā 
šīs jomas darbā var iesaistīties arī citu 
lietu kontekstā, it īpaši gadījumos, kad 
tiek uzskatīts, ka ECTK neattiecas uz 
Pamattiesību hartas aizsargātajām 
sociālajām un ekonomiskajām tiesībām;
– nekādi neskarot starp abām Eiropas 
tiesām līdz šim pastāvējušo lielisko 
sadarbību, ES pievienošanās ECTK 
nozīmē, ka noteikti būs vajadzīga tieša 
komunikācija, kas nedrīkstētu izslēgt 
iespēju pārtraukt tiesvedību, ja lieta 
atrodas iztiesāšanas stadijā kādā no abām 
tiesām.

Or. el

Grozījums Nr. 16
Carlo Casini

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver šādus svarīgākos argumentus, 
kuri liecina par labu tam, ka ES ir 
jāpievienojas ECTK:

1. uzsver šādus svarīgākos argumentus, 
kuri liecina par labu tam, ka ES ir 
jāpievienojas ECTK:

– tā kā ES pamattiesību aizsardzības 
sistēma ir papildināta un nostiprināta, 
Pamattiesību hartu iekļaujot pamattiesību 
lokā, ES pievienošanās ECTK skaidri 
apliecinās tās saskaņu ar „lielo Eiropu”, 

– tā kā ES pamattiesību aizsardzības 
sistēma ir papildināta un nostiprināta, 
Pamattiesību hartu iekļaujot pamattiesību 
lokā, ES pievienošanās ECTK skaidri 
apliecinās tās saskaņu ar „lielo Eiropu”, 
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kuru pārstāv Eiropas Padome un tās visu 
Eiropu aptverošā cilvēktiesību sistēma; šī 
pievienošanās palielinās arī ES uzticamību 
to trešo valstu acīs, kuras divpusējo 
attiecību kontekstā ES regulāri aicina 
ievērot ECTK;

kuru pārstāv Eiropas Padome un tās visu 
Eiropu aptverošā cilvēktiesību sistēma; šī 
pievienošanās palielinās arī ES uzticamību 
to trešo valstu acīs, kuras divpusējo 
attiecību kontekstā ES regulāri aicina 
ievērot ECTK;

– pievienošanās ECTK pilsoņiem 
nodrošinās tādu aizsardzību ES darbības 
sakarībā, kas ir līdzvērtīga aizsardzībai, 
kas viņiem jau ir nodrošināta attiecībās ar 
visām dalībvalstīm; tas ir īpaši svarīgi, jo 
dalībvalstis ir nodevušas ES lielu 
nozīmīgas kompetences;
– pievienošanās veicinās saskanīgu abu 
Eiropas tiesu judikatūras attīstību 
cilvēktiesību jomā, īpaši pastāvot 
palielinātai dialoga nepieciešamībai;
– pievienošanās neierobežos ES tiesību 
autonomijas principu, jo Eiropas Kopienu 
Tiesa arī turpmāk būs augstākais un 
vienīgais tiesnesis to jautājumu sakarībā, 
kas saistīti ar ES tiesībām un tās tiesību 
aktu spēkā esamību, jo ECT nevar uzskatīt 
par augstāku instanci, bet drīzāk par 
specializētu tiesu, kas nodrošina ārēju 
kontroli pār to, kā ES ievēro no 
starptautiskajām tiesībām izrietošos
pienākumus, kuri tai ir saistoši pēc 
pievienošanās ECTK; tādējādi Eiropas 
Kopienu Tiesas statuss būs līdzīgs tam, 
kāds pašlaik ir dalībvalstu tiesām 
salīdzinājumā ar ECT;

– pievienošanās neierobežos ES tiesību 
autonomijas principu, jo Eiropas Kopienu 
Tiesa arī turpmāk būs augstākais un 
vienīgais tiesnesis to jautājumu sakarībā, 
kas saistīti ar ES tiesībām un tās tiesību 
aktu spēkā esamību, jo ECT uzskatāma 
par iestādi, kas nodrošina ārēju kontroli 
pār to, kā ES ievēro pienākumus, kuri tai ir 
saistoši pēc pievienošanās ECTK; 

Or. it

Grozījums Nr. 17
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā ES pamattiesību aizsardzības 
sistēma ir papildināta un nostiprināta, 

– tā kā ES pamattiesību aizsardzības 
sistēma ir papildināta un nostiprināta, 
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Pamattiesību hartu iekļaujot pamattiesību 
lokā, ES pievienošanās ECTK skaidri 
apliecinās tās saskaņu ar „lielo Eiropu”, 
kuru pārstāv Eiropas Padome un tās visu 
Eiropu aptverošā cilvēktiesību sistēma; šī 
pievienošanās palielinās arī ES uzticamību 
to trešo valstu acīs, kuras divpusējo 
attiecību kontekstā ES regulāri aicina 
ievērot ECTK; 

Pamattiesību hartu iekļaujot pamattiesību 
lokā, ES pievienošanās ECTK skaidri 
apliecinās tās saskaņu ar Eiropas Padomi 
un tās visu Eiropu aptverošo cilvēktiesību 
sistēmu; šī pievienošanās palielinās arī ES 
uzticamību to trešo valstu acīs, kuras 
divpusējo attiecību kontekstā ES regulāri 
aicina ievērot ECTK;

Or. da

Grozījums Nr. 18
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– pievienošanās veicinās saskanīgu abu 
Eiropas tiesu judikatūras attīstību 
cilvēktiesību jomā, īpaši pastāvot 
palielinātai dialoga nepieciešamībai;

– pievienošanās veicinās saskanīgu abu 
Eiropas tiesu judikatūras attīstību 
cilvēktiesību jomā, īpaši pastāvot 
palielinātai dialoga nepieciešamībai, un 
tādējādi izveidos būtisku sistēmu, kurā 
abas tiesas strādās sinhroni,

Or. en

Grozījums Nr. 19
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– pievienošanās zināmā mērā novērsīs arī 
to, ka Eiropas Kopienu Tiesas darbība 
tādos jautājumos kā ārpolitika un 
drošības politika un policijas un drošības 
politika ir nedaudz ierobežota, nodrošinot 
visu ES aktivitāšu efektīvu ārējo tiesisko 
uzraudzību; 
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka saskaņā ar Līgumu 
pievienošanās neizraisa ES kompetenču 
paplašināšanos un neizveido arī vispārēju 
ES kompetenci cilvēktiesību jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 21
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka saskaņā ar līgumu 
pievienošanās neizraisa ES kompetenču 
paplašināšanos un neizveido arī vispārēju 
ES kompetenci cilvēktiesību jomā;

2. atgādina, ka ne Līgumā paredzētās 
Hartas stāšanās spēkā, ne arī 
pievienošanās ECTK neizraisa ES 
kompetenču paplašināšanos un neizveido 
arī vispārēju ES kompetenci cilvēktiesību 
jomā;

Or. da

Grozījums Nr. 22
Carlo Casini

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka saskaņā ar Līgumu 2. atgādina, ka saskaņā ar Līguma par 
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pievienošanās neizraisa ES kompetenču 
paplašināšanos un neizveido arī vispārēju 
ES kompetenci cilvēktiesību jomā;

Eiropas Savienību 6. panta un 
8. protokola nosacījumiem pievienošanās 
neizraisa ES kompetenču paplašināšanos 
un neizveido arī vispārēju ES kompetenci 
cilvēktiesību jomā, nekādi neietekmē 
Eiropas Savienības iestāžu pilnvaras un 
paredz ņemt vērā konstitucionālās 
tradīcijas un dalībvalstu kultūras 
identitāti;

Or. it

Grozījums Nr. 23
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. apliecina, ka saskaņā ar Lisabonas 
līguma 8. protokola 2. pantu nolīgums par 
Eiropas Savienības pievienošanos ECTK 
nedrīkst ietekmēt dalībvalstu īpašo stāvokli 
saistībā ar ECTK un tās protokoliem 
vispār, kā arī dalībvalstu iespējamās 
atkāpes un atrunas konkrēti, un tās savukārt 
nedrīkst ietekmēt ES tiesisko statusu
attiecībā pret ECTK;

3. apliecina, ka saskaņā ar Lisabonas 
līguma 8. protokola 2. pantu nolīgumam
par Eiropas Savienības pievienošanos 
ECTK ir jānodrošina, ka pievienošanās 
nekādi neietekmē dalībvalstu īpašo 
stāvokli saistībā ar ECTK un tās 
protokoliem vispār, kā arī dalībvalstu 
iespējamās atkāpes un atrunas konkrēti, un 
tās savukārt nedrīkst ietekmēt ES nostāju
attiecībā pret ECTK;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. apliecina, ka saskaņā ar Lisabonas 
līguma 8. protokola 2. pantu nolīgums par 
Eiropas Savienības pievienošanos ECTK 

3. apliecina, ka saskaņā ar Lisabonas 
līguma 8. protokola 2. pantu nolīgums par 
Eiropas Savienības pievienošanos ECTK 
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nedrīkst ietekmēt dalībvalstu īpašo stāvokli 
saistībā ar ECTK un tās protokoliem
vispār, kā arī dalībvalstu iespējamās 
atkāpes un atrunas konkrēti, un tās savukārt 
nedrīkst ietekmēt ES tiesisko statusu 
attiecībā pret ECTK;

nedrīkst ietekmēt dalībvalstu īpašo iekšējo 
stāvokli saistībā ar ECTK un tās 
protokoliem vispār, kā arī dalībvalstu 
iespējamās atkāpes un atrunas konkrēti, un 
tās savukārt nedrīkst ietekmēt ES īpašo 
tiesisko statusu attiecībā pret ECTK;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. konstatē, ka ECTK sistēma ir papildināta 
ar virkni papildprotokolu par tādu tiesību 
aizsardzību, uz kurām neattiecas ECTK, un 
iesaka ES pievienoties visiem tiem 
protokoliem, kuri vismaz daļēji attiecas uz 
ES kompetences jomām (Nr. 1., 4., 7. un 
12.);

4. konstatē, ka ECTK sistēma ir papildināta 
ar virkni papildprotokolu par tādu tiesību 
aizsardzību, uz kurām neattiecas ECTK, un 
iesaka ES, neskatoties uz to, ka četrus no 
šiem papildprotokoliem visas ES 
dalībvalstis vēl nav pieņēmušas, 
pievienoties visiem tiem protokoliem, kuri 
atbilst Pamattiesību hartas nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. konstatē, ka ECTK sistēma ir papildināta 
ar virkni papildprotokolu par tādu tiesību 
aizsardzību, uz kurām neattiecas ECTK, un 
iesaka ES pievienoties visiem tiem 
protokoliem, kuri vismaz daļēji attiecas uz 
ES kompetences jomām (Nr. 1., 4., 7. un 
12.);

4. konstatē, ka ECTK sistēma ir papildināta 
ar virkni papildprotokolu par tādu tiesību 
aizsardzību, uz kurām neattiecas ECTK, un 
iesaka ES laikā, kad tā pievienosies 
ECTK, pievienoties arī visiem tiem 
protokoliem, kuri attiecas uz Pamattiesību 
hartu (Nr. 1., 4., 6., 7., 12., un 13.), 
neskatoties uz to, vai Eiropas Savienības 
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dalībvalstis tos būs ratificējušas vai nē;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Íñigo Méndez de Vigo

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. konstatē, ka ECTK sistēma ir papildināta 
ar virkni papildprotokolu par tādu tiesību 
aizsardzību, uz kurām neattiecas ECTK, un 
iesaka ES pievienoties visiem tiem 
protokoliem, kuri vismaz daļēji attiecas uz 
ES kompetences jomām (Nr. 1., 4., 7. un 
12.);

4. konstatē, ka ECTK sistēma ir papildināta 
ar virkni papildprotokolu par tādu tiesību 
aizsardzību, uz kurām neattiecas ECTK, un 
iesaka ES veikt novērtējumu un pieņemt 
lēmumus par pievienošanos katram 
protokolam atsevišķi;

Or. es

Grozījums Nr. 28
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. konstatē, ka ECTK sistēma ir papildināta 
ar virkni papildprotokolu par tādu tiesību 
aizsardzību, uz kurām neattiecas ECTK, un 
iesaka ES pievienoties visiem tiem 
protokoliem, kuri vismaz daļēji attiecas uz 
ES kompetences jomām (Nr. 1., 4., 7. un 
12.);

4. konstatē, ka ECTK sistēma ir papildināta 
ar virkni papildprotokolu par tādu tiesību 
aizsardzību, uz kurām neattiecas ECTK, un 
iesaka ES pievienoties visiem tiem 
protokoliem, kuri attiecas uz ES 
kompetences jomām;

Or. da
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Grozījums Nr. 29
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tiesības iesniegt triju tiesneša amata 
kandidātu sarakstu, lai Eiropas Padomes 
Parlamentārā asambleja vienu no viņiem 
ievēlētu par ES pārstāvi, kam jāpiedalās 
tiesas darbā vienlīdzīgi ar pārējiem 
tiesnešiem;

– tiesības iesniegt triju tiesneša amata 
kandidātu sarakstu, lai Eiropas Padomes 
Parlamentārā asambleja vienu no viņiem 
ievēlētu par ES pārstāvi, kam jāpiedalās 
tiesas darbā vienlīdzīgi ar pārējiem 
tiesnešiem; Eiropas Parlamentam šajā 
procesā jāpiedalās, sastādot kandidātu 
sarakstu vai nu saskaņā ar procedūru, kas 
ir tāda pati kā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 255. pantā paredzētā 
procedūra attiecībā uz kandidātiem uz 
tiesneša vietu Eiropas Kopienu tiesā, vai 
arī saskaņā ar procedūru, kas līdzinās 
Eiropas Komisijas komisāru amatiem 
izvirzīto kandidātu uzklausīšanas 
procedūrai;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tiesības iesniegt triju tiesneša amata 
kandidātu sarakstu, lai Eiropas Padomes 
Parlamentārā asambleja vienu no viņiem 
ievēlētu par ES pārstāvi, kam jāpiedalās 
tiesas darbā vienlīdzīgi ar pārējiem 
tiesnešiem;

– tiesības iesniegt triju tiesneša amata 
kandidātu sarakstu, lai Eiropas Padomes 
Parlamentārā asambleja vienu no viņiem 
ievēlētu par ES pārstāvi, kam jāpiedalās 
tiesas darbā vienlīdzīgi ar pārējiem 
tiesnešiem, tostarp arī gadījumos, kad 
viena no strīda pusēm ir Eiropas 
Savienība;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tiesības piedalīties ar balsstiesībām
Ministru komitejas sanāksmēs, kad tā 
darbojas kā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumu izpildes kontroliere vai kad tā 
lemj par nepieciešamību lūgt ECT 
atzinumu, kā arī tiesības būt pārstāvētai 
Cilvēktiesību koordinācijas komitejā 
(Ministru komitejas apakšstruktūra);

– Eiropas Komisijai būs tiesības piedalīties 
un ES dalībvalstu vārdā balsot Ministru 
komitejas sanāksmēs, kad tā darbojas kā 
tādu Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumu izpildes kontroliere, kas saistīti 
ar ES kompetencēm, vai kad tā lemj par 
nepieciešamību lūgt ECT atzinumu, kā arī 
tiesības būt pārstāvētai Cilvēktiesību 
koordinācijas komitejā (Ministru komitejas 
apakšstruktūra);

Or. en

Grozījums Nr. 32
Íñigo Méndez de Vigo

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tiesības piedalīties ar balsstiesībām 
Ministru komitejas sanāksmēs, kad tā 
darbojas kā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumu izpildes kontroliere vai kad tā 
lemj par nepieciešamību lūgt ECT 
atzinumu, kā arī tiesības būt pārstāvētai 
Cilvēktiesību koordinācijas komitejā 
(Ministru komitejas apakšstruktūra);

– tiesības ar Eiropas Komisijas 
starpniecību piedalīties ar balsstiesībām 
Ministru komitejas sanāksmēs, kad tā 
darbojas kā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumu izpildes kontroliere vai kad tā 
lemj par nepieciešamību lūgt ECT 
atzinumu, kā arī tiesības būt pārstāvētai 
Cilvēktiesību koordinācijas komitejā 
(Ministru komitejas apakšstruktūra);

Or. es
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Grozījums Nr. 33
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– Eiropas Parlamenta tiesības 
izvirzīt/nosūtīt noteiktu skaitu pārstāvju uz 
Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju 
Eiropas Cilvēktiesību Tiesas tiesnešu 
ievēlēšanas laikā;

– Eiropas Parlamenta tiesības 
izvirzīt/nosūtīt noteiktu skaitu pārstāvju, 
kuru starpā jābūt visu Eiropas 
Parlamenta grupu pārstāvjiem, uz Eiropas 
Padomes Parlamentāro asambleju Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas tiesnešu ievēlēšanas 
laikā;

Or. da

Grozījums Nr. 34
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a ierosina, ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 255. panta 
nosacījumiem izveidotā komiteja Eiropas 
Kopienu Tiesas un Vispārējās tiesas 
locekļu atlasei varētu ES tiesnešus 
nominēt arī darbam Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā; 

Or. en

Grozījums Nr. 35
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka vajadzētu būt liegtai iespējai 6. uzskata, ka dalībvalstīm jābūt liegtai 
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dalībvalstīm savā starpā un attiecībās ar 
Eiropas Savienību izmantot ECTK 
33. pantā paredzētās tiesības iesniegt 
starpvalstu pieteikumu par pārkāpumu, jo 
šāda rīcība būtu pretrunā dažām no 
Lisabonas līguma izrietošām saistībām;

iespējai saskaņā ar ECTK 33. panta 
nosacījumiem izskatīšanai Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā iesniegt strīdus saistībā 
ar ES līgumu interpretāciju vai 
piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Íñigo Méndez de Vigo

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka vajadzētu būt liegtai iespējai 
dalībvalstīm savā starpā un attiecībās ar 
Eiropas Savienību izmantot ECTK 
33. pantā paredzētās tiesības iesniegt 
starpvalstu pieteikumu par pārkāpumu, jo 
šāda rīcība būtu pretrunā dažām no 
Lisabonas līguma izrietošām saistībām;

6. uzskata, ka vajadzētu būt liegtai iespējai 
dalībvalstīm savā starpā un attiecībās ar 
Eiropas Savienību izmantot ECTK 
33. pantā paredzētās tiesības iesniegt 
starpvalstu pieteikumu par pārkāpumu, jo 
šāda rīcība būtu pretrunā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 344. panta 
nosacījumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 37
Íñigo Méndez de Vigo

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka jebkura Eiropas Savienības 
pilsoņu prasība par kādas ES iestādes vai 
struktūras rīcību vai pārkāpumu ir jāvērš 
tikai pret to; tāpat jebkura prasība, kas 
attiecas uz Eiropas Savienības tiesību 
īstenošanas pasākumiem kādā no 
dalībvalstīm, ir jāvērš tikai pret konkrēto 
dalībvalsti, taču tas nevar kļūt par šķērsli 

7. tādēļ uzskata, ka ES pievienošanās 
ECTK galvenā pievienotā vērtība ir 
pilsoņiem sniegtā iespēja vērsties pret 
rīcību, ar kuras palīdzību Eiropas 
Savienības iestādes vai dalībvalstis īsteno 
Eiropas Savienības tiesības;
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prasības iesniegšanai vienlaikus pret ES 
un dalībvalsti tajos gadījumos, kad 
atbildības sadalījums starp ES un 
dalībvalsti par konkrēto rīcību nav skaidri 
noteikts;

Or. es

Grozījums Nr. 38
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka jebkura Eiropas Savienības 
pilsoņu prasība par kādas ES iestādes vai 
struktūras rīcību vai pārkāpumu ir jāvērš 
tikai pret to; tāpat jebkura prasība, kas 
attiecas uz Eiropas Savienības tiesību 
īstenošanas pasākumiem kādā no 
dalībvalstīm, ir jāvērš tikai pret konkrēto 
dalībvalsti, taču tas nevar kļūt par šķērsli 
prasības iesniegšanai vienlaikus pret ES un 
dalībvalsti tajos gadījumos, kad atbildības 
sadalījums starp ES un dalībvalsti par 
konkrēto rīcību nav skaidri noteikts; 

7. uzskata, ka jebkura Eiropas Savienības 
pilsoņu prasība par kādas ES iestādes vai 
struktūras rīcību vai pārkāpumu ir jāvērš 
tikai pret to; tāpat jebkura prasība, kas 
attiecas uz Eiropas Savienības tiesību 
īstenošanas pasākumiem kādā no 
dalībvalstīm, ir jāvērš tikai pret konkrēto 
dalībvalsti, taču tas nevar kļūt par šķērsli 
prasības iesniegšanai vienlaikus pret ES un 
dalībvalsti tajos gadījumos, kad varētu 
rasties šaubas par atbildības sadalījumu;

Or. da

Grozījums Nr. 39
Íñigo Méndez de Vigo

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka, lai tiktu ievērotas ECTK 
35. panta prasības attiecībā uz visu valsts 
iekšējo jautājuma atrisināšanas iespēju 
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izsmelšanu, iesniedzējam ir jāizsmeļ visas 
attiecīgajā valstī pieejamās jautājuma 
risināšanas tiesiskās iespējas, tostarp 
jāsaņem arī prejudiciāls nolēmums no 
Eiropas Kopienu tiesas Luksemburgā.
Prejudiciāla nolēmuma saņemšanas 
procedūra tiks uzskatīta par izpildītu, ja 
pēc iesniedzēja pieprasījuma attiecīgās 
valsts tiesa neuzskata, ka šāds nolēmums 
būtu nepieciešams;

Or. es

Grozījums Nr. 40
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a Iespēja ES pieņemt par līdzatbildētāju 
nodrošina viendabību un tiesisko 
noteiktību. Pievienošanās līguma 
nosacījumos skaidri, taču arī pietiekami 
plaši ir jāparedz jaunās institūcijas forma, 
lai veicinātu pašreizējo labo sadarbību 
starp abām tiesām;

Or. el

Grozījums Nr. 41
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b iekšējos noteikumos ir jānosaka 
gadījumi, kuros ES kļūst par 
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līdzatbildētāju;

Or. el

Grozījums Nr. 42
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
7.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.c līdzatbildētāja institūcijas 
apstiprināšana nedrīkst liegt izmantot 
citas ECTK (36. panta 1. punktā) 
paredzētās netiešās iespējas, piemēram, 
ES tiesības iejaukties kā trešai pusei 
gadījumos, kad ES pilsoņi vēršas pret 
valsti, kas nav ES dalībvalsts;

Or. el

Grozījums Nr. 43
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pareizas tiesvedības nolūkā 
visās lietās, kas ECT vērstas pret kādu no 
dalībvalstīm un kas var radīt ar ES 
tiesībām saistītus jautājumus, būtu 
nepieciešams, lai ES pēc atļaujas 
saņemšanas no ECT varētu pieņemt par 
atbildētāju šajā lietā un lai visās pret ES 
vērstās lietās jebkurai no dalībvalstīm pēc 
atļaujas saņemšanas no ECT būtu iespēja 
tikt pieņemtai par atbildētāju;

svītrots

Or. da
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Grozījums Nr. 44
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pareizas tiesvedības nolūkā 
visās lietās, kas ECT vērstas pret kādu no 
dalībvalstīm un kas var radīt ar ES tiesībām 
saistītus jautājumus, būtu nepieciešams, lai 
ES pēc atļaujas saņemšanas no ECT 
varētu pieņemt par atbildētāju šajā lietā
un lai visās pret ES vērstās lietās jebkurai 
no dalībvalstīm pēc atļaujas saņemšanas 
no ECT būtu iespēja tikt pieņemtai par 
atbildētāju;

8. uzskata, ka pareizas tiesvedības nolūkā 
un nekādi neskarot ECTK 36. panta 
2. punkta nosacījumus visās lietās, kas 
ECT vērstas pret kādu no dalībvalstīm un 
kas var radīt ar ES tiesībām saistītus 
jautājumus, būtu nepieciešams, lai ES būtu 
iespēja iejaukties kā līdzatbildētājai un lai 
visās saskaņā ar tādiem pašiem 
nosacījumiem pret ES vērstās lietās 
jebkurai no dalībvalstīm būtu iespēja
iejaukties kā līdzatbildētājai;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pareizas tiesvedības nolūkā 
visās lietās, kas ECT vērstas pret kādu no 
dalībvalstīm un kas var radīt ar ES tiesībām 
saistītus jautājumus, būtu nepieciešams, lai 
ES pēc atļaujas saņemšanas no ECT
varētu pieņemt par atbildētāju šajā lietā un 
lai visās pret ES vērstās lietās jebkurai no 
dalībvalstīm pēc atļaujas saņemšanas no 
ECT būtu iespēja tikt pieņemtai par 
atbildētāju;

8. uzskata, ka pareizas tiesvedības nolūkā 
visās lietās, kas ECT vērstas pret kādu no 
dalībvalstīm un kas var radīt ar ES tiesībām 
saistītus jautājumus, būtu nepieciešams, lai 
ES pēc noteiktu procedūru ievērošanas
varētu pieņemt par atbildētāju šajā lietā un 
lai visās pret ES vērstās lietās jebkurai no 
dalībvalstīm pēc noteiktu procedūru 
ievērošanas būtu iespēja tikt pieņemtai par 
atbildētāju;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka nebūtu apdomīgi formalizēt 
Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas attiecības, ECT 
ieviešot prejudiciālu tiesvedību vai 
izveidojot struktūru vai speciālistu grupu, 
kas pieņemtu lēmumu tajos gadījumos, 
kad kāda no šīm abām tiesām gatavojas 
pieņemt tādu ECTK interpretāciju, kas 
atšķiras no otras tiesas pieņemtās 
interpretācijas; šajā sakarībā atgādina 
Līguma par Eiropas Savienību 
Deklarāciju attiecībā uz Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu, un 
to, ka šajā deklarācijā starp Eiropas 
Kopienu Tiesu un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesu konstatē pastāvīgu dialogu, kam 
būtu jāpastiprinās līdz ar Eiropas 
Savienības pievienošanos ECTK;

9. atsaucas uz to, ka Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas ECTK interpretācijai vienmēr ir 
prioritāte pār Tiesas sniegtu 
interpretāciju;

Or. da

Grozījums Nr. 47
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a skaidri apzinās to, ka Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa var konstatēt 
pārkāpumu lietā, kurā EKT jau ir 
pieņēmusi spriedumu, un uzsver, ka tas 
nekādā gadījumā nenozīmē, ka tiek 
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apšaubīta EKT kā ES tiesu sistēmā 
ietilpstošas tiesas uzticamība;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. konstatē, ka Pamattiesību hartas 
interpretēšanas jomā ECTK ir īpaša loma, 
ja tās ar šo hartu garantētas tiesības, kas 
atbilst ar ECTK atzītajām tiesībām, ir 
jāinterpretē saskaņā ar šo hartu, un ka 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
6. panta 3. punktu ECTK ir viens no 
avotiem, ko Eiropas Kopienu Tiesa 
izmanto, lai formulētu ES tiesību 
pamatprincipus; konstatē arī, ka ECTK 
saskaņā ar tās 53. pantu nevar interpretēt 
kā tādu, kas ierobežo vai ietekmē 
Pamattiesību hartā atzītās tiesības, jo hartai 
ir jāsaglabā visa sava juridiskā vērtība;

10. konstatē, ka Pamattiesību hartas 
interpretēšanas jomā ECTK ir īpaša loma, 
ja tās ar šo hartu garantētas tiesības, kas 
faktiski ir tās pašas tiesības, kas ietvertas 
ECTK, ir jāinterpretē saskaņā ar šo hartu, 
un ka saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 6. panta 3. punktu ECTK ir 
viens no avotiem, ko Eiropas Kopienu 
Tiesa izmanto, lai formulētu ES tiesību 
pamatprincipus; konstatē arī, ka ECTK 
saskaņā ar tās 53. pantu nevar interpretēt 
kā tādu, kas ierobežo vai ietekmē 
Pamattiesību hartā atzītās tiesības, jo hartai 
ir jāsaglabā visa sava juridiskā vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. konstatē, ka Pamattiesību hartas 
interpretēšanas jomā ECTK ir īpaša loma, 
ja tās ar šo hartu garantētas tiesības, kas 
atbilst ar ECTK atzītajām tiesībām, ir 

10. konstatē, ka tās ar Pamattiesību hartu 
garantētās tiesības, kas atbilst ar ECTK 
atzītajām tiesībām, ir jāinterpretē saskaņā 
ar šo hartu, un ka saskaņā ar Līguma par 
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jāinterpretē saskaņā ar šo hartu, un ka 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
6. panta 3. punktu ECTK ir viens no
avotiem, ko Eiropas Kopienu Tiesa 
izmanto, lai formulētu ES tiesību 
pamatprincipus; konstatē arī, ka ECAK 
saskaņā ar tās 53. pantu nevar interpretēt 
kā tādu, kas ierobežo vai ietekmē 
Pamattiesību hartā atzītās tiesības, jo hartai 
ir jāsaglabā visa sava juridiskā vērtība; 

Eiropas Savienību 6. panta 3. punktu 
ECTK ir viens no avotiem, ko Eiropas 
Kopienu Tiesa izmanto, lai formulētu ES 
tiesību pamatprincipus; konstatē arī, ka 
ECAK saskaņā ar tās 53. pantu nevar 
interpretēt kā tādu, kas ierobežo vai 
ietekmē Pamattiesību hartā atzītās tiesības, 
jo hartai ir jāsaglabā visa sava juridiskā 
vērtība;

Or. da

Grozījums Nr. 50
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. apzinās, ka pievienošanās pati no sevis 
neatrisinās ārkārtīgi smagās problēmas, kas 
skar ECTK sistēmu, kas no vienas puses, ir 
pārmērīgi lielā darba slodze, ko izraisa 
arvien pieaugošais individuālo prasību 
skaits, un, no otras puses, ECT struktūras 
un darbības reforma, kuras mērķis ir tās 
novērst; konstatē, ka, neatrisinot šīs 
problēmas, sistēma var sabrukt un ka pēc 
14. protokola stāšanās spēkā, kas bija 
aizkavējusies, jo viena Eiropas Padomes 
valsts to nebija ratificējusi, protams, 
samazināsies nepabeigto tiesas procesu 
skaits, bet šī problēma vēl neizzudīs;

11. apzinās, ka pievienošanās pati no sevis 
neatrisinās ārkārtīgi smagās problēmas, kas 
skar ECTK sistēmu, kas no vienas puses, ir 
pārmērīgi lielā darba slodze, ko izraisa 
arvien pieaugošais individuālo prasību 
skaits, un, no otras puses, ECT struktūras 
un darbības reforma, kuras mērķis ir tās 
novērst; tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
atzīst, ka tā darbojas sarežģītā tiesiskā un 
politiskā vidē; konstatē, ka, neatrisinot šīs 
problēmas, sistēma var sabrukt un ka pēc 
14. protokola stāšanās spēkā 2010. gada 
1. jūnijā, protams, samazināsies 
nepabeigto tiesas procesu skaits, bet šī 
problēma vēl neizzudīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Carlo Casini

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. apzinās, ka pievienošanās pati no sevis 
neatrisinās ārkārtīgi smagās problēmas, kas 
skar ECTK sistēmu, kas no vienas puses, ir 
pārmērīgi lielā darba slodze, ko izraisa 
arvien pieaugošais individuālo prasību 
skaits, un, no otras puses, ECT struktūras 
un darbības reforma, kuras mērķis ir tās 
novērst; konstatē, ka, neatrisinot šīs 
problēmas, sistēma var sabrukt un ka pēc 
14. protokola stāšanās spēkā, kas bija 
aizkavējusies, jo viena Eiropas Padomes 
valsts to nebija ratificējusi, protams, 
samazināsies nepabeigto tiesas procesu 
skaits, bet šī problēma vēl neizzudīs;

11. apzinās, ka pievienošanās pati no sevis 
neatrisinās ārkārtīgi smagās problēmas, kas 
skar ECTK sistēmu, kas no vienas puses, ir 
pārmērīgi lielā darba slodze, ko izraisa 
arvien pieaugošais individuālo prasību 
skaits, un, no otras puses, ECT struktūras 
un darbības reforma, kuras mērķis ir tās 
novērst; konstatē, ka, neatrisinot šīs
problēmas, sistēma var sabrukt un ka pēc 
14. protokola stāšanās spēkā, protams, 
samazināsies nepabeigto tiesas procesu 
skaits, bet šī problēma vēl neizzudīs; 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas reformu 
kontekstā uzsver Interlakenas 
deklarācijas nozīmību, īpaši atsaucoties 
uz tās 4. punktu, kurā tiek aicināts 
piemērot vienotus un stingrus kritērijus 
attiecībā uz pieņemamību un Tiesas 
jurisdikciju;

Or. it

Grozījums Nr. 52
Íñigo Méndez de Vigo

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. apzinās, ka pievienošanās pati no sevis 
neatrisinās ārkārtīgi smagās problēmas, kas 
skar ECTK sistēmu, kas no vienas puses, ir 
pārmērīgi lielā darba slodze, ko izraisa 
arvien pieaugošais individuālo prasību 
skaits, un, no otras puses, ECT struktūras 

11. apzinās, ka pievienošanās pati no sevis 
neatrisinās ārkārtīgi smagās problēmas, kas 
skar ECTK sistēmu, proti, pārmērīgi lielā 
darba slodze, ko izraisa arvien pieaugošais 
individuālo prasību skaits, un ECT 
struktūras un darbības reforma, kuras 
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un darbības reforma, kuras mērķis ir tās 
novērst; konstatē, ka, neatrisinot šīs 
problēmas, sistēma var sabrukt un ka pēc 
14. protokola stāšanās spēkā, kas bija 
aizkavējusies, jo viena Eiropas Padomes 
valsts to nebija ratificējusi, protams,
samazināsies nepabeigto tiesas procesu 
skaits, bet šī problēma vēl neizzudīs;

mērķis ir tās novērst; turklāt konstatē, ka, 
neatrisinot šīs problēmas, sistēma var 
sabrukt un ka pēc 14. protokola stāšanās 
spēkā, kas bija aizkavējusies, jo viena 
Eiropas Padomes valsts to nebija 
ratificējusi, samazināsies nepabeigto tiesas 
procesu skaits;

Or. es

Grozījums Nr. 53
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11a. uzskata, ka ir ļoti svarīgi saglabāt 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas neatkarību 
tās personāla un budžeta politikas 
jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12a. mudina ES dalībvalstu parlamentus 
skaidri paust vēlmi un gatavību veicināt 
pievienošanās procesu, iesaistot valstu 
tiesas un tieslietu ministrijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Morten Messerschmidt

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka ES pievienošanās ECTK ir 
būtisks notikums, kuru pēc tam vajadzētu 
papildināt ar ES pievienošanos Eiropas 
Sociālai hartai, kas ir parakstīta 
1961. gada 18. oktobrī Turīnā un 
pārskatīta 1996. gada 3. maijā Strasbūrā 
saskaņā ar Pamattiesību hartā un ES 
tiesību aktos sociālajā jomā 
nostiprinātajiem sasniegumiem;

svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 56
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka ES pievienošanās ECTK ir 
būtisks notikums, kuru pēc tam vajadzētu 
papildināt ar ES pievienošanos Eiropas 
Sociālai hartai, kas ir parakstīta 
1961. gada 18. oktobrī Turīnā un 
pārskatīta 1996. gada 3. maijā Strasbūrā 
saskaņā ar Pamattiesību hartā un ES 
tiesību aktos sociālajā jomā 
nostiprinātajiem sasniegumiem;

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 57
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka ES pievienošanās ECTK ir 
būtisks notikums, kuru pēc tam vajadzētu 
papildināt ar ES pievienošanos Eiropas 
Sociālai hartai, kas ir parakstīta 1961. gada 
18. oktobrī Turīnā un pārskatīta 1996. gada 
3. maijā Strasbūrā saskaņā ar Pamattiesību 
hartā un ES tiesību aktos sociālajā jomā 
nostiprinātajiem sasniegumiem;

13. norāda, ka ES pievienošanās ECTK 
nozīmē, ka ES pilnībā atzīst visu 
cilvēktiesību aizsardzības sistēmu, kas 
izstrādāta un sistematizēta vairākos citos 
Eiropas Padomes dokumentos. iesaka ES 
pievienoties arī visām citām Eiropas 
Padomes konvencijām un hartām, kas ir 
spēkā šobrīd un stāsies spēkā nākotnē un 
kas paredzētas, lai pilnveidotu un attīstītu 
ECTK noteikto tiesību un brīvību jomu ar 
mērķi nodrošināt Eiropas Savienības 
pilsoņiem tiesības vērsties tiesā saistībā ar 
visu minēto tiesību aktu nosacījumiem; 
šajā sakarībā ES pievienošanās ECTK ir 
pirmais būtiskais notikums, kuru pēc tam 
cita starpā vajadzētu papildināt ar ES 
pievienošanos Eiropas Sociālai hartai, kas 
ir parakstīta 1961. gada 18. oktobrī Turīnā 
un pārskatīta 1996. gada 3. maijā Strasbūrā 
saskaņā ar Pamattiesību hartā un ES tiesību 
aktos sociālajā jomā nostiprinātajiem 
sasniegumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Ramón Jáuregui Atondo

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a atzīmē, ka Eiropas Padomes darba 
rezultātā papildus ECTK ir noslēgta vēl 
vesela virkne cilvēktiesību konvenciju, 
kurām ES vajadzētu pievienoties, tostarp 
1987. gada 26. novembra Eiropas 
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Konvencija pret spīdzināšanu un citiem 
nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu 
pazemojošiem apiešanās un sodīšanas 
veidiem un tās divi protokoli, 1992. gada 
5. novembra Eiropas Reģionālo vai 
minoritāšu valodu harta un 1995. gada 
1. februāra Nacionālo minoritāšu 
aizsardzības pamatkonvencija;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzskata, ka sūdzības un lūgumraksti, 
kuru mērķis ir kriminalizēt likumīgas 
politiskās prasības, nekādi nedrīkst 
ierobežot tiesības uz vārda brīvību;

Or. nl

Grozījums Nr. 60
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b pauž bažas par to, ka pirmo reizi 
augstākās tiesas pārbauda Eiropas 
Savienības kā juridiskas personas tiesību 
aktu atbilstību cilvēktiesību prasībām, un 
pie šīm tiesām pieskaitāma arī Turcijas 
augstākā tiesa, lai gan pati Turcija lielā 
mērā neievēro cilvēktiesības; 

Or. nl
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Grozījums Nr. 61
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
13.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.c pauž satraukumu par to, ka 
augstākās tiesas, kas nav atbildīgas 
vēlētāju priekšā, sevi aizvien vairāk 
nostāda dalībvalstu likumdevēju un 
izpildvaras lomā, anulējot demokrātiski 
pieņemtus lēmumus, kuru mērķis ir 
ierobežojoša imigrācijas politika;

Or. nl


