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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par institucionālajiem aspektiem saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai
(2009/2241(INI))

Eiropas Parlaments,

– 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 Priekšsēdētāju konferences 2010. gada 14. janvāra lēmumu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. un 50. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas, Ārlietu komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumu 
(A7-0000/2010),

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;

B. uzskata, ka, šādi rīkojoties, Eiropas Kopienu Tiesa ir ievērojusi dalībvalstu kopējās 
konstitucionālajās tradīcijas un tādus dalībvalstu atbalstītus starptautiskos cilvēktiesību 
aizsardzības instrumentus kā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencija (turpmāk — ECTK);

C. tā kā šī judikatūra ar 1993. gada Māstrihtas līgumu par Eiropas Savienību ir iekļauta 
primārajās tiesībās;

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;

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;

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

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;

H. tā kā pēc 14. protokola pieņemšanas, ar ko groza ECTK, ES pievienošanās iespēja ir 
atrisināta tām valstīm, kas ir ECTK dalībvalstis, un tā kā par pievienošanās noteikumiem 
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un kārtību ir jāvienojas starp ES, no vienas puses, un ECTK dalībvalstīm, no otras puses; 

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;

J. tā kā, pievienojoties ECTK, ES tiks iekļauta tās pamattiesību aizsardzības sistēmā un 
papildus iekšējai Eiropas Kopienu Tiesas judikatūras nodrošinātajai tiesību aizsardzībai 
varēs izmanot ārēju starptautiska līmeņa aizsardzības iestādi;

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”, 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 judiaktūras 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;

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

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;

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.);

5. uzsver, ka, pievienojoties ECTK, ES nekļūst par Eiropas Padomes locekli, taču tai vismaz 
daļēji ir jāiesaistās konvencijas struktūrās, lai nodrošinātu veiksmīgu ES integrāciju šīs 
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konvencijas sistēmā, un ka tāpēc ES būtu nepieciešamas noteiktas tiesības, īpaši:

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

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;

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;

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;

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;

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 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;
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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;

12. vērš uzmanību uz to, ka, ņemot vērā, cik konstitucionāli nozīmīga ES pievienošanās 
ECTK, Līgumā par Eiropas Savienības darbību šā procesa sakarībā ir paredzēti stingri 
nosacījumi — Padomei pēc Eiropas Parlamenta piekrišanas saņemšanas ir jāpieņem 
vienprātīgs lēmums par nolīguma noslēgšanu, un šis nolīgums stāsies spēkā tikai tad, kad 
to būs apstiprinājušas visas dalībvalstis, ievērojot attiecīgās konstitucionālās prasības;

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;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


