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I. Ievads

Stokholmas programma „Atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā”, kuru 
Eiropadome apstiprināja 2009. gada decembrī laika posmam no 2010. līdz 2014. gadam, ir 
trešais (pēc Tamperes programmas un Hāgas programmas) daudzgadu stratēģiskais 
dokuments, kurā noteikti pasākumi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidei. 

Šobrīd ir īstais laiks sākt novērtēt līdzšinējos sasniegumus un noteikt trūkumus. Vēl jo 
svarīgāk tas ir tādēļ, ka Stokholmas programma ir pirmā programma, kas apstiprināta pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā, ar kuru Parlamentam ne tikai tiek piešķirtas lielākas 
pilnvaras, bet kurā arī ir saglabāti daži tādi jau pirms Lisabonas līguma noteikti elementi kā 
piecu gadu pārejas posms parastā režīma piemērošanai bijušā trešā pīlāra pasākumiem. Lai 
gan programmā ir paredzēts, ka Komisijai līdz 2012. gada jūnijam vajadzēja iesniegt 
vidusposma pārskatu, tā nav to izdarījusi. Taču komisāres Sesīlija Malmstrēma un Viviāna 
Redinga ir sniegušas pārskatu par to, ko ir darījusi Komisija, kā arī ir apmeklējušas LIBE 
sanāksmes saistībā ar šo jautājumu. Arī Padome ir sākusi veikt novērtējumu un 2012. gada 
decembrī rīkoja debates.1

Šajā dokumentā ir noteikti daži horizontāli mērķi, kas LIBE komitejai būtu jāievēro, 
sagatavojot savu novērtējumu, un raksturoti sasniegumi attiecībā uz tām programmas daļām, 
kas ir tās kompetencē. Šā dokumenta saturs veicinās debates LIBE komitejā. Informāciju par 
ziņojuma projektu AFCO un JURI komiteju līdzreferenti (saskaņā ar Reglamenta 51. pantu) 
kopīgi sniegs vēlākā posmā.

II. Iespējamie LIBE mērķi, veicot novērtējumu 

A. Uzmanības centrā — indivīds

Tā kā LIBE ir par pamattiesību aizsardzību atbildīgā komiteja, ir ļoti svarīgi, lai LIBE 
novērtētu programmu no pilsoņu viedokļa, ņemot vērā viņu tiesības un pienākumus brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā. Šis kritērijs arī ir ietverts Hartā, kura tagad kļuvusi saistoša un 
kurā norādīts, ka „vislielāko uzmanību Savienība pievērš indivīdam, iedibinot Savienības 
pilsonību un izveidojot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu” (preambulas teksts). 

Īpaša uzmanība jāpievērš tam, kā tika ietekmēti pilsoņi, un tiesībām, kas jāaizsargā, kā arī 
pakāpei, kādā pilsoņiem ticis nodrošināts praktisks labums. Jo īpaši rūpīgi ir jānovērtē tas, kā 
pilsoņus ir ietekmējuši tie pasākumi, kuri pieņemti saskaņā ar trešo pīlāru un kuros pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā vēl nav izdarītas izmaiņas 

Lai pievērstu īpašu uzmanību indivīdiem, vajadzēs arī pastiprināt tiesu un tiesībaizsardzības 
iestāžu darbinieku apmācību. Ir ļoti svarīgi, lai pēc daudzu ES dokumentu pieņemšanas 
visiem praktizējošiem juristiem tiktu nodrošināta piemērota apmācība.

B. Atklātu debašu veicināšana

                                               
1 Skatīt Padomes dokumentu 15921/12.
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Ir ierosināts, lai LIBE kā komiteja, kura ir atbildīga par tiesību aktiem, kas saistīti ar 
pārskatāmību, veicinātu plašas un atklātas debates par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, 
rīkojoties pretēji Padomei, kura programmas novērtējumu neapsprieda atklāti. 

Atklātas debates ir nepieciešamas arī tādēļ, ka Līguma pašā pirmajā pantā ir teikts, ka 
„lēmumu pieņemšana ir cik iespējams atklāta un cik iespējams tuvināta pilsoņiem” (LES 
1. pants). Tādēļ visām ES iestādēm, tostarp Eiropadomei, būtu jādod „pilsoņiem un 
apvienībām, kas tos pārstāv, iespēja izteikt savus viedokļus visās Savienības darbības jomās 
un publiski apmainīties ar tiem” (LES 11. pants). 

Vēl jo ciešāka tiešā saikne ar valstu parlamentiem ir nepieciešama ne vien tādēļ, ka to 
uzdevums ir „aktīvi palīdzēt nodrošināt Savienības sekmīgu darbību” (LES 12. pants), bet arī 
tāpēc, ka tiem ir nozīme politikas novērtēšanas uzlabošanā brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpā1 un tās īstenošanā. 

C. Lielāka ES politikas saskaņotība 

Referents uzskata, ka ir jāsagatavo pamats nākamajai programmai. Ņemot vērā to, ka pārejas 
periods pasākumiem, kas paredzēti policijas un tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās, 
beigsies 2014. gadā, ir īstais laiks no jauna noteikt gan Eiropas, gan dalībvalstu politiku 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, panākot lielāku saskaņotību. Turpmākās idejas varētu 
attīstīt, pamatojoties uz atklātām debatēm un uzmanību vēršot uz iedzīvotājiem.

III. Līdzšinējie sasniegumi LIBE skatījumā 

Turpmākais pārskats parāda, ka gadu pirms pašreizējā sasaukuma beigām daudzi pasākumi 
vēl nav sākti vai ir jāpabeidz. Šajā sakarībā jāpauž nožēla par to, ka Komisija ir kavējusies 
iesniegt daudzus priekšlikumus.

Pilsoņu tiesību veicināšana — tiesību Eiropa

Sadaļa par pamattiesībām ir jo īpaši tālejoša. Tomēr šķiet, ka līdzšinējie sasniegumi ir 
ierobežoti un šajā jomā ir nepieciešami konkrēti centieni, jo īpaši risinot tā dēvēto 
„Kopenhāgenas dilemmu”, proti, to, ka ES ir ļoti stingra nostāja attiecībā uz kandidātvalstīm 
noteiktajiem pamattiesību standartiem, bet tai trūkst līdzekļu, kurus izmantot tad, kad valstis ir 
pievienojušās.

Jāatzīst, ka Komisija ir ierosinājusi daudzus pasākumus, taču dažādu iemeslu dēļ par tiem vēl 
nevar pieņemt lēmumu. Starp minētajiem pasākumiem ir Šengenas zonas paplašināšana, 
ietverot tajā Bulgāriju un Rumāniju, un to tiesību aktu pārskatīšana, ar kuriem nosaka piekļuvi 
dokumentiem. Būs nepieciešams arī zināms laiks, pirms pieņemt pagājušajā gadā ierosināto 
datu aizsardzības tiesību aktu kopumu. Diskusijās par vispārējo vienošanos ar ASV par datu 
aizsardzību ir panākts vien niecīgs progress, lai gan ES jau ir izpildījusi ASV pieprasījumus 

                                               
1 Sk. LESD 69., 70., 71., 81., 85. un 88. pantu.
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par PDR un SWIFT datu apmaiņu. Beidzot varētu tikt noslēgtas sarunas par ES pievienošanos 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijai.

Padome arī varētu beidzot pieņemt jauno Pamattiesību aģentūras daudzgadu 
pamatprogrammu, taču lielas bažas izraisa tas, ka tā nepiekrita iekļaut šajā programmā 
policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, tādējādi neievērojot saistības, ko tā 
uzņēmās līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā. 

Tika arī iesniegti vairāki politikas dokumenti, tostarp Plāns par bērna tiesībām, Rīcības plāns 
attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem, Programma attiecībā uz romu integrācijas valsts 
stratēģijām un pirmais ziņojums par šo dokumentu īstenošanu, tomēr pārējie dokumenti, 
piemēram, ziņojums par rasismu un ksenofobiju, nav iesniegti.

Tiesību un tiesiskuma Eiropa

Krimināltiesiskās sadarbības jomā sasniegumi tika gūti, izmantojot ceļvedi aizdomās turētu 
vai apsūdzētu personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā, lai gan darāmā vēl 
daudz — tika pieņemta gan direktīva par tiesībām uz informāciju (Direktīva 2012/13/ES), gan 
direktīva par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu (Direktīva 2010/64/ES), tika 
sagatavoti priekšlikumu par tiesībām piekļūt advokātam un par tiesībām sazināties pēc 
aizturēšanas, taču vairāki svarīgi priekšlikumi vēl nav izstrādāti, piemēram, priekšlikums par
juridisko palīdzību un neaizsargātām aizdomās turētām personām. 

Eiropa, kas aizsargā

Iekšējās drošības stratēģija tika pieņemta kā paredzēts, bet joprojām ir nepieciešama 
saskaņota un vispusīga pieeja.

Ir panākts neliels progress attiecībā uz nepieciešamajiem līdzekļiem. Šķiet, ka ir uzlabojusies 
policijas pārrobežu sadarbība starp Eiropolu un valstu tiesībaizsardzības iestādēm. Taču vēl 
aizvien ir problēmas, kas saistītas ar informācijas apmaiņu un labākā veida izvēli, kā apvienot 
drošību ar pamattiesību aizsardzību, piemēram, datu aizsardzību. Komisija ir izstrādājusi 
priekšlikumu par ES PDR sistēmu un varētu panākt vienošanos ar Austrāliju, un šķiet, ka 
vienošanos ar Kanādu jau ir izdevies panākt. Tika pabeigtas arī sarunas par direktīvu par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām. Nesen iesniegtie priekšlikumi ietver kiberdrošības 
tiesību aktu kopumu, kā arī priekšlikumu par Eiropola un Eiropas Policijas akadēmijas 
apvienošanu.

Tika pieņemti vairāki svarīgi dokumenti, jo īpaši pārskatītā direktīva, ar ko nosaka 
noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus (Direktīva 
2012/29/ES), direktīva par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas 
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu (Direktīva 2011/92/ES) un direktīva par 
cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību (Direktīva 
2011/36/ES), savukārt priekšlikumu par noziedzības statistiku Parlaments noraidīja.

Attiecībā uz cīņu pret terorismu tika panākta vienošanās par sprāgstvielu prekursoru 
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tirdzniecību un lietošanu un par ES un ASV nolīgumu par teroristu finansēšanas izsekošanas 
programmu. Joprojām turpinās darbs jautājumā par narkotisko vielu prekursoriem un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju. Tika pieņemta jauna narkomānijas apkarošanas 
stratēģija 2013.–2020. gadam.

Kritiskās infrastruktūras aizsardzības jomā nav gandrīz nekādu sasniegumu.

Piekļuve Eiropai globalizētā pasaulē

Šengenas zona vēl aizvien ir joma, kuru var pilnveidot un kura varētu iegūt jaunu dimensiju, 
ja tiktu iesniegti priekšlikumi par viedrobežu pasākumu kopumu. Taču vēl joprojām nav 
sagatavots visaptverošs plāns.

Ir pieņemta pārskatītā Frontex regula (Regula (ES) Nr. 1168/2011), un, kamēr debates par tās 
ilgtermiņa attīstību vēl nav notikušas, tiek pilnveidota Frontex loma. Pašlaik notiek sarunas 
par Eurosur priekšlikumu, un nesen tika iesniegts priekšlikums par ārējo jūras robežu 
uzraudzību.

Vēl aizvien notiek sarunas par Šengenas pārvaldības pasākumu kopumu, savukārt SIS II
beidzot ir sākusi savu darbību. Kopš 2011. gada Ziemeļāfrikā sekmīgi darbojas VIS, un tās 
darbība ir izvērsta arī citos reģionos. Šo sistēmu pārvaldību, kā arī „Eurodac” sistēmas 
pārvaldību pārņems Aģentūra lielapjoma IT sistēmu pārvaldībai (Regula 
(ES) Nr. 1077/2011).

Regulas (EK) Nr. 539/2001 pielikumos tika izdarīti grozījumi saistībā ar vīzu politiku, jo īpaši 
attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm, un tika iesniegts jauns priekšlikums. Komisija arī 
ierosināja pārskatīt Regulā (EK) Nr. 539/2001 noteikto savstarpības mehānismu un ieviest 
apturēšanas mehānismu. Pašlaik notiek sarunas par šiem mehānismiem, bet tikmēr, 
galvenokārt dažās jaunajās dalībvalstīs, tiek konstatēti savstarpīguma neievērošanas gadījumi. 
Ir arī apstiprināti vairāki nolīgumi par vīzu režīma atvieglojumiem, un vēl citi nolīgumi 
atrodas dažādās sagatavošanas stadijās.

Paziņojums par vīzu politikas ekonomisko ietekmi izraisīja debates par kopējās vīzu politikas 
turpmāko attīstību, un ir sagaidāms, ka nākamgad notiks debates par iespējām ieviest kopēju 
Eiropas vīzu izdošanas mehānismu. 

Atbildīga, solidāra un partnerībās iesaistīta Eiropa migrācijas un patvēruma jomā

Pieņemot direktīvu par vienotu pieteikšanās procedūru (Direktīvu 2011/98/ES), varētu 
sasniegt konkrētus rezultātus jautājumā par legālo migrāciju. Turpinās darbs pie 
priekšlikumiem par sezonas darba ņēmējiem un uzņēmuma iekšienē pārceltiem darbiniekiem.
Ir iesniegts priekšlikums par studentu un pētnieku ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem.

Tiek pilnveidota vispārējā pieeja migrācijai.

Risinot jautājumus šajā jomā, liela uzmanība tiek pievērsta debatēm un paraugprakses 



PE510.744v01-00 6/6 DT\935978LV.doc

LV

apmaiņai. Jo īpaši raksturīgi tas ir integrācijas jautājuma gadījumā.

Izvēršot cīņu pret nelegālo imigrāciju, tiek turpināts darbs jautājumā par atpakaļuzņemšanas 
līgumiem, un Komisija ir iesniegusi šo līgumu novērtējumu.

Būtisks progress tika panākts, pabeidzot visas sarunas par kopējo Eiropas patvēruma sistēmu
(KEPS). Pēc tam, kad tika pieņemta direktīva par standartiem (Direktīva 2011/95/ES), tika 
panākta vienošanās arī par pārskatītajām Dublinas un Eurodac regulām, kā arī par 
uzņemšanas standartu un patvēruma procedūru direktīvām. Ārējā dimensija tika nostiprināta, 
pieņemot vienoto ES pārvietošanas programmu (Lēmums 281/2012/ES).

Pēc Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izveides (Regula (ES) Nr. 439/2010) ir palielinājušās 
minētās programmas iespējas sniegt praktisku palīdzību.

Tagad šajā jomā uzmanība tiks pievērsta izpildei, solidaritātes principa konkrētai īstenošanai 
(pamatojoties uz LESD 80. pantu) un turpmākajām debatēm, jo vēl aizvien nav pieņemti 
lēmumi par vairākiem politikas dokumentiem, kas saistīti ar tādiem jautājumiem kā 
pievienošanās Ženēvas konvencijai, kopīga apstrāde vai pārvietošana.

IV. Sasniegumu vērtēšanas aspekti

Tuvākajos mēnešos mēs apspriedīsim, kā novērtēt līdzšinējos sasniegumus. Apspriestie 
jautājumi varētu būt šādi.

– Kādas pozitīvas norises, jo īpaši attiecībā uz pilsoņiem, būtu jāakcentē un kādi trūkumi vēl 
ir joprojām? 

– Ja mērķi netika sasniegti — kāpēc tas tā notika? Vai ir pietiekama politiskā griba? Vai 
trūkst līdzekļu un jo īpaši — resursu? Vai termiņš bija pārāk īss? Kādas sekas ir radījusi 
Komisijas kavēšanās iesniegt iniciatīvas? Kādi iemesli bija dokumentu bloķēšanai Padomē? 
Vai starpiestāžu mehānisms, jo īpaši trialoga sistēma, darbojas kā paredzēts?

– Vai Parlaments ir bijis pietiekami iesaistīts dažādās darbībās? Vai Parlaments ir spējis 
pielāgot savas darba metodes jaunajām pilnvarām?

– Kādas iniciatīvas, mūsuprāt, būtu nepieciešamas nākotnē? 


