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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē iespējamo Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (ECTK), kas sniedz vēsturisku iespēju visā 
kontinentā un Eiropas Savienībā koordinēt vienotu cilvēktiesību sistēmu, tādējādi 
nodrošinot iespēju vienādā mēra aizsargāt ES un dalībvalstu pilsoņu cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, izveidot papildu sistēmu cilvēktiesību stāvokļa ES ārējai kontrolei un 
nodrošināt Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras saskaņotu 
attīstību;

2. atgādina, ka cilvēktiesību, kas ir ES pamatvērtība un ir ietvertas tās dibināšanas līgumā, 
sekmēšana veido kopīgu pamatu ES attiecībām ar trešām valstīm; tādēļ uzskata, ka 
pievienošanās vairos pilsoņu uzticēšanos Eiropas Savienībai un palielinās uzticamību 
Eiropas Savienībai cilvēktiesību dialogā ar trešām valstīm; turklāt uzsver, ka Pamattiesību 
hartas vienveidīga un pilnīga piemērošana ES līmenī ir vienlīdz nozīmīga, lai nodrošinātu 
uzticamību Eiropas Savienībai minētajā dialogā;

3. atzinīgi vērtē dubultu standartu novēršanu Eiropas Savienības cilvēktiesību politikā, jo 
pirms pievienošanās ES nebija juridisku saistību ievērot cilvēktiesības, savukārt pēc 
pievienošanās tiks nodrošināta ārēja tiesas kontrole attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, uzraugot šo aktu atbilstību ECTK;

4. norāda uz pievienoto vērtību, ko nodrošina ECTK pieci protokoli, kuri ievieš un aizsargā 
konkrētas tiesības un brīvības Konvencijas piemērošanas jomā un ārpus tās, kā arī piešķir 
Eiropas Cilvēktiesību tiesai kompetenci sniegt konsultatīvus atzinumus; uzskata, ka ES, 
pievienojoties ECTK, vajadzētu pievienoties arī Konvencijas protokoliem, kā arī 
1961. gada Eiropas Sociālajai hartai un pārskatītajai Sociālajai hartai; neraugoties uz 
2. pantu Lisabonas līguma Protokolā Nr. 8, aicina dalībvalstis pēc iespējas drīz parakstīt 
un ratificēt dažādos ECTK papildprotokolus, ja tās to vēl nav izdarījušas, ņemot vērā šo 
dalībvalstu atkārtoti pausto atbalstu vērtībām un principiem, kuri ir mūsu dalībvalstu un 
Eiropas Savienības demokrātijas un tiesiskuma pamatā;

5. turklāt atzinīgi vērtē to, ka ECTK 1. pants nodrošinās ne tikai ES pilsoņu un citu ES 
teritorijā esošu personu aizsardzību, bet arī to personu aizsardzību, kuras ir tās jurisdikcijā, 
lai gan neatrodas ES teritorijā;

6. atgādina, ka saskaņā ar Lisabonas līgumam pievienoto Protokolu Nr. 8 ir jāizveido precīzs 
mehānisms, lai nodrošinātu, ka lietas, ko ierosinājušas valstis, kas nav Savienības 
dalībvalstis, un privātpersonas, tiek pareizi vērstas attiecīgi pret dalībvalstīm un/vai 
Savienību;

7. norāda — ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar ECTK 34. pantu, atbildētājs ir jānosaka, 
ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumus un kā galīgo instanci nosakot 
Eiropas Kopienu Tiesu, kā arī norāda, ka iepriekš minētais nedrīkst skart pilsoņu tiesības 
iesniegt atsevišķus iesniegumus;
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8. uzskata — lai nodrošinātu juridisko noteiktību un pārredzamību starptautiskajās attiecībās, 
privātpersonas un valstis, kas nav Savienības dalībvalstis, ir pienācīgi jāinformē par to, 
kādi jautājumi ir attiecīgi dalībvalstu un Eiropas Savienības kompetencē, vajadzības 
gadījumā izmantojot pievienošanās līgumam pievienotu kompetences deklarāciju; saistībā 
ar minēto uzsver vajadzību ieviest informācijas mehānismu, lai ņemtu vērā turpmākās 
izmaiņas Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kompetenču sadalē;

9. uzsver — tā kā ES pievienošanās ECTK ir nevalstiskas puses pievienošanās juridiskam, 
valstīm paredzētam instrumentam, tā ir jāīsteno, nepārveidojot ECTK raksturīgās iezīmes 
un pēc iespējas mazāk izmainot tās tiesu sistēmu; uzskata, ka gan no Eiropas Savienībā, 
gan no trešās valstīs dzīvojošu personu, kas ir vērsušās tiesā, viedokļa ir svarīgi, lai 
priekšroka tiktu dota tādiem pievienošanās pasākumiem, kuriem būs vismazākā ietekme 
uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas darba apjomu;

10. stingri iebilst pret jebkādu Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūras atšķirību novēršanas mehānismu, kā rezultātā procesuālie termiņi kļūtu garāki 
personām, kas ir vērsušās tiesā;

11. norāda, ka dalību Eiropas Padomes darbā un jo īpaši jautājumus par Eiropas Savienības 
dalību Ministru komitejā un Parlamentārajā asamblejā nosaka Eiropas Padomes Statūti, 
kas būs jāgroza vai vismaz būs jāpieņem statūtu rezolūcija, ietverot ierosinātos 
grozījumus, lai ņemtu vērā izmaiņas, kuras ieviestas saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā;

12. prasa, lai, ieceļot Eiropas Savienības pārstāvi Ministru komitejā, Cilvēktiesību 
koordinācijas komitejā un — plašākā nozīmē — saistībā ar iecelšanu ikvienā Eiropas 
Padomes struktūrvienībā, kurā ES saskaņā ar pievienošanās līgumu ir locekle, tiktu 
pienācīgi ievērotas Eiropas Parlamenta demokrātiskās kontroles tiesības;

13. uzskata, ka Parlamentam vispirms būtu jāņem vērā komitejas, kuras ir atbildīgas par to 
locekļu iecelšanu, kurus norīkos darbā Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā;

14. uzskata — no pilsoņu interešu, demokrātijas un cilvēktiesību īstenošanas Eiropā un ES 
viedokļa un lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un aizsardzību, ir jāuzlabo Eiropas 
Savienības iestāžu un Eiropas Padomes specializēto struktūru sadarbība, lai visā Eiropā 
uzlabotu saskaņotību un papildināmību cilvēktiesību jomā;

15. turklāt aicina Eiropas Savienību pievienoties tādām Eiropas Padomes iestādēm kā 
Spīdzināšanas novēršanas komiteja (CPT), Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību 
(ECRI) un Eiropas Komisija tiesiskuma efektivitātei (CEPEJ); uzsver arī, ka Eiropas 
Savienībai ir jāiesaistās par cilvēktiesību jautājumiem atbildīgā komisāra, Eiropas Sociālo 
tiesību komitejas (ECSR), Starpvaldību sociālās komitejas un Eiropas Migrācijas 
komitejas darbā, un prasa, lai Parlaments tiktu pienācīgi informēts par minēto struktūru 
secinājumiem un lēmumiem;

16. uzskata — tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi ECTK piemērojamību ārpus ES 
teritorijas, Eiropas Savienībai ir jācenšas pilnībā ņemt vērā šīs saistības savās ārējās 
attiecībās un darbībās;
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17. prasa, lai Parlaments tiktu pienācīgi informēts par sarunu mandātu attiecībā uz 
pievienošanos ECTK un lai tas tiek aktīvi iesaistīts sākotnējās sarunās, kā arī sarunu par 
šo līgumu īstenošanā atbilstoši LESD 218. panta noteikumiem, ņemot vērā nozīmīgo 
lomu, kas Eiropas Parlamentam ir piešķirta ar Līgumu attiecībā uz pievienošanās līguma 
slēgšanu.



PE439.075v02-00 6/6 AD\809262LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 17.3.2010

Galīgais balsojums +:
–:
0:

57
2
4

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Gabriele Albertini, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Michael Gahler, Ana 
Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard 
Howitt, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-
Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Alexander Graf 
Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, 
Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, 
Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, María 
Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, 
Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio 
Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Hans-
Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, 
Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese 
Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian 
Vigenin

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, 
Diogo Feio, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, 
Doris Pack, Vittorio Prodi, Indrek Tarand, Alejo Vidal-Quadras, 
Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsošanā

Teresa Jiménez-Becerril Barrio


