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Grozījums Nr. 1
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 8 (Íñigo Méndez de Vigo) un ziņojuma 
projekta F apsvērumu

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

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 
nepiemīt tādai rīcībai nepieciešamā 
tiesībsubjektība;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 8 (Íñigo Méndez de Vigo) un ziņojuma 
projekta F apsvērumu

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 pievienojoties ir jāievēro 
Lisabonas līgumā un tam pievienotajos 
protokolos noteiktie ierobežojumi un jo 
īpaši Līguma par Eiropas Savienību 
6. panta 2. punkts un Lisabonas līguma 
8. protokols; tā kā šie noteikumi nenozīmē 
vien ES iespēju pievienoties, bet arī 
pienākumu ES iestādēm šādi rīkoties, tā kā 
nolīgumā par Savienības pievienošanos 
ECTK ir jāatspoguļo nepieciešamība 
saglabāt Savienības un tās tiesību 
raksturīpatnības;

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 17 (Morten Messerschmidt) un ziņojuma 
projekta 1. punkta 1. ievilkumu

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– 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”, 
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;

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

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījuma Nr. 15 2.a un 3. ievilkumu (Marietta 
Giannakou) un ziņojuma projekta 1. punkta 3. ievilkumu

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– Savienības un ECTK tiesību sistēmas 
tiesību aktu un judikatūras saskaņošana 
cilvēktiesību jomā veicinās saskanīgu abu 
Eiropas tiesu judikatūras attīstību 
cilvēktiesību jomā, īpaši pastāvot 
palielinātai dialoga un sadarbības 
nepieciešamībai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 15 (Marietta Giannakou), Nr. 16 (Carlo 
Casini) un ziņojuma projekta 1. punkta 4. ievilkumu

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – 4. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– 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 nevar uzskatīt 
tikai 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 
Eiropas Kopienu Tiesas statuss būs līdzīgs 
tam, kāds pašlaik ir dalībvalstu tiesām 
salīdzinājumā ar ECT;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 22 (Carlo Casini) un ziņojuma projekta 
2. punktu

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 saskaņā ar ES līguma
6. pantu un 8. protokolu pievienošanās 
neizraisa ES kompetenču paplašināšanos 
un jo īpaši neizveido arī vispārēju ES 
kompetenci cilvēktiesību jomā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 7
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 25 grozījumu (Andrew Duff un Stanimir 
Ilchev), Nr. 26 (Ramón Jáuregui Atondo) un Nr. 27 (Íñigo Méndez de Vigo) un ziņojuma 
projekta 4. punktu

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 Komisiju pilnvarot sarunām arī par 
pievienošanos visiem tiem protokoliem, 
kuri attiecas uz tiesībām, kuras atbilst 
Pamattiesību hartai (Nr. 1, 4, 6, 7, 12 un 
13) neatkarīgi no ratifikācijas Savienības 
dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 31 (Andrew Duff un Stanimir Ilchev) un 
Nr. 32 (Íñigo Méndez de Vigo) un ziņojuma projekta 5. punkta 2. ievilkumu

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 tiesībām balsot
ES vārdā 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); 
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Grozījums Nr. 9
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 35 (Andrew Duff un Stanimir Ilchev) un 
Nr. 36 (Íñigo Méndez de Vigo) un ziņojuma projekta 6. punktu

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 dalībvalstīm, pievienojoties 
ECTK, būtu jāapņemas savā starpā un 
attiecībās ar Eiropas Savienību neizmantot
ECTK 33. pantā paredzētās tiesības 
iesniegt starpvalstu pieteikumu par 
pārkāpumu, ja šī strīda pamatā esošā 
rīcība vai bezdarbība ir Savienības tiesību 
piemērošanas jomā, jo tāda rīcība būtu 
pretrunā LESD 344. pantam;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 37 (Íñigo Méndez de Vigo) un 
Nr. 38 (Morten Messerschmidt) un ziņojuma projekta 7. punktu

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 

7. uzskata, ka galvenā pievienotā vērtība, 
ko sniegs ES pievienošanās ECTK, ir 
individuāla vēršanās pret Savienības 
iestāžu vai dalībvalstu rīcību, īstenojot 
Savienības tiesības, un ka tāpēc jebkura 
fiziskas vai juridiskas personas 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 
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konkrēto rīcību nav skaidri noteikts; konkrēto dalībvalsti, taču tas nevar kļūt par 
šķērsli prasības iesniegšanai vienlaikus pret 
ES un dalībvalsti, ja pastāv šaubas par 
atbildības sadalījumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 40 (Marietta Giannakou), Nr. 41 (Marietta 
Giannakou), Nr. 45 (Ramón Jáuregui Atondo) Nr. 45 (Andrew Duff un Stanimir Ilchev) un 
ziņojuma projekta 8. punktu

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. punktu visās lietās, kas ECT vērstas pret 
kādu no dalībvalstīm un kas var radīt ar 
Savienība tiesībām saistītus jautājumus, 
būtu nepieciešams, lai Savienība varētu 
iestāties kā līdzatbildētāja un lai visās 
lietās, kuras saskaņā ar tādiem pašiem 
nosacījumiem vērstas pret Savienību, 
jebkurai no dalībvalstīm būtu iespēja 
iestāties kā līdzatbildētājai; šī iespēja ir 
jānosaka, pievienošanās līgumā iekļaujot 
skaidrus un arī pietiekami elastīgus 
noteikumus; 

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 42 (Marietta Giannakou)

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzskata, ka līdzatbildētāja statusa 
pieņemšana neliedz izmantot citas ECTK 
sniegtās netiešās iespējas (36. panta 
1. punkts), piemēram, Savienības tiesības 
iestāties kā trešai pusei gadījumos, kad 
Savienības pilsonis ir iesniedzis prasību;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, ar kuru aizstāj grozījumu Nr. 50 (Andrew Duff un Stanimir Ilchev), 
Nr. 51 (Carlo Casini) un Nr. 52 (Íñigo Méndez de Vigo) un ziņojuma projekta 11. punktu

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; ņem vērā ECT atzinumu, ka tā 
strādā sarežģītā juridiskā un politiskā vidē 
un konstatē, ka pēc 14. protokola stāšanās 
spēkā 2010. gada 1. jūnijā, protams, 
samazināsies nepabeigto tiesas procesu 
skaits, bet šī problēma vēl neizzudīs; 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas reformu 
kontekstā uzsver, ka nozīmīga ir 
Interlākenes deklarācija, īpaši tās 
4. punkts, kurā iekļauts svarīgs 
atgādinājums, proti, pieņemamības un 
Tiesas piekritības kritēriji jāpiemēro 
vienoti un stingri;

Or. fr
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Grozījums Nr. 14
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 57 (Adrian Severin) un Nr.58 grozījumu 
(Ramón Jáuregui Atondo) un ziņojuma projekta 13. punktu

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 
liek ES kopumā atzīt cilvēktiesību 
aizsardzības sistēmu, kas ir pilnveidota un 
kodificēta daudzos Eiropas Padomes 
dokumentos un struktūrvienībās; tāpēc
ES pievienošanās ECTK ir pirmais 
būtiskais notikums, kuru pēc tam citu 
starpā vajadzētu papildināt ar ES 
pievienošanos Eiropas Sociālajai 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. fr


