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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšanu
(2013/2024(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2009. gada 25. novembra rezolūciju par Komisijas paziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei — brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu interesēs —
Stokholmas programma1,

– ņemot vērā Eiropadomes Stokholmas programmu — Atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu 
un viņu aizsardzības labā2,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un 
Konstitucionālo jautājumu komitejas apvienotās sanāksmes saskaņā ar Reglamenta 
51. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un 
Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

I. Stokholmas programma un Lisabonas līgums

1. uzskata, ka Lisabonas līgums ir pievienojis svarīgus pozitīvus elementus brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpai, taču norāda uz vairākiem trūkumiem tā īstenošanā; vairs 
nevēlas pieļaut, ka Padome un Komisija daudzos gadījumos turpina darboties tā, it kā 
Lisabonas līgums nebūtu stājies spēkā; prasa izpildīt pienākumu „nekavējoties un pilnīgi 
informēt visos procedūras posmos” Parlamentu, ja tiek plānots noslēgt starptautiskus 
nolīgumus; izsaka nožēlu par nepieņemamu kavēšanos, saskaņojot bijušā trešā pīlāra 
tiesību aktus ar Lisabonas līgumu; aicina novērtēt katra atsevišķā bijušā trešā pīlāra tiesību 
akta ietekmi uz pamattiesībām, lai tos saskaņotu ar pamataktu, deleģēto aktu un 
īstenošanas aktu tiesību normu jauno hierarhiju;

Komisijas iniciatīvas tiesības un parastā likumdošanas procedūra

2. uzskata, ka parastās likumdošanas procedūras izmantošana padara tiesību sistēmu tuvāku 
iedzīvotājiem un palielina Parlamenta — vienīgās demokrātiski ievēlētās Savienības 
iestādes — ietekmi;

3. konstatē, ka Komisija 2010. gada 20. aprīļa paziņojumā „Brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpas nodrošināšana Eiropas pilsoņiem ― Stokholmas programmas īstenošanas rīcības 
plāns”3 aicināja ievērot lielāku mērķtiecību, reaģējot uz Eiropas iedzīvotāju ikdienas 
raizēm un cerībām, un ka tā arī uzsvēra nepieciešamību, lai Savienība spētu reaģēt uz 
neparedzētiem notikumiem, nevilcinoties izmantot radušās iespējas un prognozēt nākotnes 

                                               
1 OV C 285 E, 21.10.2010., 12. lpp.
2 OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.
3 COM(2010)0171.
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tendences, tām pielāgojoties;

4. atgādina, ka Komisija tādēļ ir daudzkārt izmantojusi savas iniciatīvas tiesības saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 76. pantu;

5. uzskata, ka laiki, kad tika izstrādātas plašas daudzgadu programmas, pamatojoties uz 
starpvaldību sadarbību, šķiet, ir pagājuši, ņemot vērā juridisko pamatu daudzveidību, kas 
paredzēts līgumos par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kā arī Komisijai doto iespēju 
un tās centienus izmantot iniciatīvas tiesības;

6. tādēļ aicina Komisiju iesaistīties politikas un likumdošanas prioritāšu izstrādē, kā arī 
izmantot iniciatīvas tiesības katrreiz, kad tas nepieciešams, vienlaikus pretojoties 
jebkādiem centieniem atgriezties starpvaldību vienošanos laikmetā, kas valdīja pirms 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā;

Dalībvalstu parlamenti

7. uzskata, ka dalībvalstu parlamentu līdzšinējā līdzdalība Eiropas Savienības darbībā, kā 
paredzēts 1. protokolā (par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā) un 2. protokolā 
(par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu), kas pievienoti 
kā pielikumi Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību, ir jo īpaši pozitīvi ietekmējusi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi un 
darbību, un ne tikai tādēļ, ka subsidiaritātes principa ievērošana bija labāk garantēta, bet 
arī tādēļ, ka plašāka un intensīvāka Eiropas tautu demokrātiskā apvienošanās būtiski 
ietekmēja Eiropas tiesību sistēmu un politiku;

Vienots vēlēšanu likums

8. norāda, ka, pat nevienojoties par vienotu vēlēšanu procedūru, ir vērojama vēlēšanu 
sistēmu pakāpeniska konverģence, jo īpaši līdz ar Eiropas Savienības līmeņa politisko 
partiju radīšanu1, centieniem izstrādāt Eiropas statūtus, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu par noteikumu reformēšanu, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām 
partijām2 un dubultā mandāta aizliegumu3, turpmāk neļaujot savienot Eiropas Parlamenta 
deputāta mandātu ar dalībvalsts parlamenta deputāta mandātu;

9. uzskata, ka demokrātiskā Parlamenta funkcija būtu plašāk jāpopularizē sabiedrībā, bet 
vēlēšanu kampaņas tā sastāva atjaunināšanai būtu jākoncentrē uz reālām Eiropas 
problēmām;

10. līdz ar to uzskata, ka nākotnē būs vajadzīga vēlēšanu procedūras reforma, lai uzlabotu 
Parlamenta leģitimitāti un efektivitāti, pastiprinot Eiropas demokrātisko aspektu un turklāt 
nodrošinot samērīgāku mandātu sadalījumu starp valstīm saskaņā ar līgumos definētajiem 
principiem; uzskata, ka šāda reforma vienlaikus mudinātu Eiropas iedzīvotājus piedalīties 
Eiropas vēlēšanās savās mītnes dalībvalstīs, kuru pilsoņi tie nav;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas 
attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.), kas grozīta 
ar Regulu (EK) Nr. 1524/2007.
2 COM(2012)0499.
3 Padomes Lēmums 2002/772/EK, Euratom, 1. panta 7. punkta b) apakšpunkts.
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11. tomēr atzinīgi vērtē jau pieņemto Padomes 2012. gada 20. decembra Direktīvu 2013/1/ES, 
ar kuru groza Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību tiesību kandidēt 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, 
kuras pilsoņi tie nav1, ciktāl šī direktīva mīkstina Savienības pilsoņiem, kuri dzīvo Eiropas 
Savienības dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav, noteikto pienākumu piedalīties Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās;

Pilsoņu iniciatīva

12. atzinīgi vērtē pieņemto regulu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu2, kas piešķir pilsoņiem tādas 
pašas politiskās iniciatīvas tiesības, kādas jau izmanto Eiropas Parlaments un Padome;

13. uzskata, ka šī iniciatīva var kļūt par iedarbīgu līdzekli, ar ko definēt tematiku, kas jāiekļauj 
Eiropas Savienības darba kārtībā;

14. tomēr izsaka nožēlu par tehniskajām problēmām, kas rodas organizatoriem šīs iniciatīvas 
īstenošanā, un aicina Komisiju pievērsties to risināšanai;

II. Stokholmas programmas novērtēšana un īstenošana

Pamattiesības

15. uzskata, ka kopumā Stokholmas programmas īstenošana nesasniedz plānoto mērķi 
veicināt pilsoņu tiesības;

16. aicina steidzami izstrādāt pasākumus, lai risinātu tā dēvēto Kopenhāgenas dilemmu, kas 
raksturo situāciju, kad Savienība izvirza augstus standartus, kas jāievēro kandidātvalstīm, 
bet tai pietrūkst instrumentu dalībvalstīm; paziņo par savu nodomu izveidot 
Kopenhāgenas komisiju Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ietvaros;

17. izsaka bažas, ka ekonomikas krīze par pārvērsties par demokrātijas krīzi, un pārliecību, ka 
ir nepieciešama stingra politiskā vadība, lai aizsargātu demokrātijas sasniegumus;

18. uzsver, ka Savienības pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijai (ECTK), kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktā, vēl 
vairāk uzlabos pamattiesību aizsardzību Savienībā, ko nodrošina Pamattiesību harta un 
Tiesas judikatūra;

19. konstatē, ka pievienošanās šai konvencijai attiecībā uz Savienības darbību nodrošinās 
pilsoņiem tādu pašu aizsardzību, kādu viņi jau izmanto attiecībā uz katras dalībvalsts 
darbību; atgādina, ka ir īpaši svarīgi, lai dalībvalstis nodotu Savienībai būtiskas 
kompetences, jo īpaši brīvības, drošības un tiesiskuma telpas jautājumos;

20. atzinīgi vērtē to, ka pievienošanās konvencijai nodrošina vērtīgu papildu aizsardzības 
elementu, jo īpaši saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu;

21. uzskata, ka regulas par dokumentu pieejamību pārskatīšanas turpmāka bloķēšana nav 

                                               
1 OV L 26, 26.1.2013., 27. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu 
(OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.).
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pieņemama;

Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un krimināllietās

22. norāda, ka Stokholmas programmas mērķis ir atvieglot Eiropas pilsoņu brīvu 
pārvietošanos, aizsargājot un ievērojot visas tiesības, kas izriet no Eiropas tiesiskuma 
telpas, un ka tiesu iestāžu sadarbība ir galvenais šā mērķa sasniegšanas līdzeklis;

23. atzīst, ka iniciatīvām juridisko situāciju, spriedumu un dokumentu savstarpējās atzīšanas 
jomā tādēļ ir ļoti svarīga nozīme, jo savstarpēja atzīšana neizmaina dalībvalstu tiesību 
sistēmas, bet samazina neērtības, ko atsevišķiem pilsoņiem rada atšķirības regulējumā;

24. uzskata, ka savstarpējai atzīšanai nepieciešams, lai pilsoņi un tiesību speciālisti uzticētos 
viens otra tiesību iestādēm; atzīmē, ka patiesas Eiropas tiesiskās kultūras, kas pilnībā 
ievēro subsidiaritātes un tiesu neatkarības principus, nostiprināšanai, kopīgu standartu 
izstrādāšanai un citu tiesību sistēmu izprašanai ir ļoti svarīga nozīme savstarpējās 
atzīšanas un uzticības pamatu ielikšanā; norāda, ka savstarpēja atzīšana un uzticība var 
pakāpeniski izmainīt valstu civiltiesiskās tradīcijas, apmainoties starp dalībvalstīm ar 
labāko praksi;

25. norāda, ka likumdošanas iniciatīvas civiltiesiskajā jomā līdz šim lielā mērā pievērsās 
materiālajām tiesībām, atstājot novārtā procesuālās tiesības; aicina nākotnē vairāk 
pievērsties procesuālajām tiesībām;

26. atzīst panākumus, kas gūti, izmantojot procesuālo tiesību ceļvedi kriminālprocesā, bet 
izsaka nožēlu, ka netiek pieņemti būtiskākie priekšlikumi par juridisko palīdzību un 
neaizsargātajiem aizdomās turētajiem un ka Padomes mērķi, šķiet, arvien vairāk zaudē 
kādreizējo vērienu;

27. izsaka stingru pārliecību, ka principiālai konsekvencei, ko piemēro, veidojot ES 
krimināltiesību telpu, jābūt prioritārai un ka ES iestādēm ir savstarpēji cieši jāsadarbojas 
šajā jomā, kā paredzēts Parlamenta rezolūcijā par ES pieeju krimināltiesībām1;

28. uzskata, ka ir jānostiprina dalībvalstu savstarpējā uzticēšanās, bet ES krimināltiesību 
savstarpējā atzīšana un saskaņošana nevar turpināties bez pietiekami plašām atsauksmēm 
par šo noteikumu īstenošanu dalībvalstu līmenī;

29 uzskata, ka efektīva tiesību sistēma ir spēcīgs dzinulis plaukstošai ekonomikai;

Iekšējā drošība

30. atzinīgi novērtē dalībvalstu un Komisijas panākumus saistībā ar Eiropas Savienības 
iekšējās drošības stratēģiju (ISS) un ES politikas ciklu attiecībā uz organizēto un smago 
starptautisko noziedzību; tomēr atzīmē, ka ir jāgūst papildu panākumi tādās jomās kā, 
piemēram, datornoziedzība, būtiskās infrastruktūras aizsardzība, korupcijas apkarošana, 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, terorisma finansēšana un nelikumīga šaujamieroču 
tirdzniecība;

31. atgādina, ka tagad Parlaments ir līdzvērtīgs institucionālais partneris drošības politikas 
                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0208.



PR\941889LV.doc 7/9 PE514.784v01-00

LV

jautājumos, tādēļ tam ir tiesības aktīvi iesaistīties ISS aspektu un prioritāšu izstrādē un šo 
instrumentu novērtēšanā, tostarp regulāri uzraugot ISS īstenošanas darbības, kas saskaņā 
ar LESD 70. un 71. pantu jāveic kopīgi Eiropas Parlamentam, dalībvalstu parlamentiem 
un Padomei;

32. uzskata, ka būtiski svarīgs efektīvas ISS priekšnoteikums ir pienācīga novēršamo drošības
draudu analīze;

33. norāda, ka pašreizējās ISS termiņš beigsies 2014. gadā; aicina Komisiju sākt gatavot jauno 
ISS 2015.–2019. gadam, kurā ņemtu vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā un 
Pamattiesību hartas iekļaušanu Savienības tiesībās; aicina Padomi pienācīgi ņemt vērā 
Parlamenta priekšlikumus jaunajai ISS pirms jaunās stratēģijas pieņemšanas;

34. atzīst, ka ES palielinās pārrobežu noziedzība, un tādēļ uzsver Eiropas tiesībaizsardzības 
informācijas apmaiņas nozīmību; uzskata, ka pašreizējā dažādu instrumentu, kanālu un 
rīku „kopaina” ir sarežģīta un sadrumstalota un tādēļ netiek efektīvi izmantoti pieejamie 
instrumenti, kā arī nenotiek pietiekama demokrātiskā pārraudzība ES līmenī; aicina 
izstrādāt uz nākotni vērstu redzējumu par to, kā veidot un optimizēt tiesībaizsardzības datu 
apmaiņu ES, vienlaikus nodrošinot pietiekamu datu aizsardzības līmeni;

35. aicina Komisiju ātri iesniegt priekšlikumus, lai policijas pārrobežu sadarbības 
instrumentus, kas ir pieņemti saskaņā ar bijušo trešo pīlāru, piemēram, Prīmes lēmumu un 
Zviedrijas iniciatīvu, iekļautu Lisabonas līguma tiesiskajā regulējumā;

36. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izstrādāt jaunu Eiropola regulu un cer uz ātru šīs 
svarīgās likumdošanas dokumentācijas tālāko virzību, lai Eiropolu varētu iespējami drīz 
pielāgot Lisabonas līgumam;

Robežas un vīzas

37. atzinīgi vērtē sarunu noslēgšanos par Šengenas zonas pārvaldības paketi; aicina Komisiju 
pilnībā uzņemties koordinatora funkciju Šengenas novērtējumos un Līguma aizsardzībā, 
lai nepieļautu nekādus iespējamus apdraudējumus Šengenas zonas darbībai; atkārto savu 
nostāju, ka Šengenas zona bez kādas papildu kavēšanās ir jāpaplašina, iekļaujot Rumāniju 
un Bulgāriju;

38. uzskata iekšējās robežkontroles neesamību par vienu no lielākajiem Eiropas integrācijas 
sasniegumiem; prasa, lai Komisija pievērš īpašu uzmanību iekšējās robežkontroles 
nepieļaušanai, un pilnībā noraida jebkādus mēģinājumus ierobežot personu pārvietošanās 
brīvību;

39. atzīst, ka Šengenas zona ir noteikta veida laboratorija, kas līdz šim veidojusies 
pakāpeniski; tomēr uzskata, ka nepieciešamas pārdomas par tās turpmāko attīstību 
ilgtermiņā; uzskata, ka Šengenas ārējās robežas nākotnē jāsargā Eiropas robežsardzei;

40. atzinīgi vērtē FRONTEX mandāta reformēšanu un vienošanos par Eurosur; uzskata, ka 
iespējami drīz ir jāvienojas par jauniem jūras robežu uzraudzības noteikumiem, ka 
prioritāra ir migrantu dzīvību glābšana un ka pilnībā ir jāievēro neizraidīšanas princips;

41. atzinīgi vērtē sekmīgo pāreju uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu, turpmāko 
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vīzu informācijas sistēmas attīstīšanu un eu-LISA aģentūras izveidi tās operatīvajai 
vadībai; uzsver, ka šīm jaunajām sistēmām tagad būtu jāiztur ikdienas lietošanas 
pārbaude; atgādina prasību par to, ka „jauni robežu pārvaldības instrumenti vai lielapjoma 
datu uzglabāšanas sistēmas nebūtu jāievieš, kamēr esošie rīki vēl pilnībā nedarbojas un 
nav droši un uzticami”; nākotnē plāno novērtēt sistēmas, kas paredzētas attiecīgajos 
tiesību instrumentos;

42. aicina būtiski uzlabot vīzu acquis īstenošanu un plašāk saskaņot vīzu procedūras un 
praksi; uzskata, ka kopīgiem vīzu pieteikumu centriem būtu jākļūst par standartu; aicina 
apspriest starp iestādēm kopīgas vīzu politikas mērķus;

Patvērums un migrācija

43. atgādina, ka Stokholmas programmā Eiropadome uzsvēra, ka „pareizi pārvaldīta migrācija 
var būt izdevīga visām ieinteresētajām personām”; izsaka nožēlu par necilajiem 
panākumiem tiesību aktu pieņemšanā likumīgās migrācijas jomā un aicina nākotnē 
pastiprināt centienus risināt demogrāfiskās problēmas un ekonomikas vajadzības; 
vienlaikus uzskata, ka migrantu integrācijai jāpievērš lielāka uzmanība;

44. atzinīgi vērtē patvēruma paketes pieņemšanu; aicina Komisiju uzraudzīt šīs paketes 
pareizu īstenošanu dalībvalstīs jau no piemērošanas sākuma datuma;

45. izsaka dziļu nožēlu par to, ka neizdevās ieviest solidaritātes un atbildības taisnīgas sadales 
principus, kas paredzēti LESD 80. pantā; uzskata, ka nākotnē būs nepieciešami 
pastiprināti un konkrētāki pasākumi; 

46. uzskata, ka patvēruma ārējā dimensija ir jāpaplašina, jo īpaši saistībā ar pārvietošanu;

Metodes, rīki un procesi

47. izsaka dziļu nožēlu par politikas izstrādes procesa zemo kvalitāti; atzīst, ka problēmu 
definēšana, iespējamo risinājumu apspriešana un iespējamo variantu izvēle parasti 
nenotiek secīgi, kā būtu pareizi, bet pārāk bieži notiek vienlaicīgi; aicina Komisiju 
vispirms iesniegt ziņojumus par risināmajiem jautājumiem, tad aicināt apspriest 
iespējamos risinājumus un visbeidzot ― iesniegt tiesību aktu priekšlikumus; 

48. izsaka nožēlu par to, ka trūkst objektīva novērtējuma par brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpas veidošanas gaitu un drošas informācijas par to, kā dalībvalstis īsteno acquis;

49. ierosina veikt sistemātisku un neatkarīgu ex-post novērtēšanu jaunajiem tiesību aktiem, 
izvērtējot arī turpmākās likumdošanas vajadzības šajā jomā;

50. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izstrādāt ES tiesiskuma rezultātu tablo, lai nodrošinātu 
augstas kvalitātes tieslietu sistēmu civiltiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību 
jomā, lai pēc tam tiesu iestāžu rīcībā būtu informācija par konkrētiem likuma 
piemērošanas gadījumiem; aicina tiesiskuma rezultātu tablo darbības ietvaros novērtēt 
visas tiesību jomas, tostarp krimināltiesības un visus horizontālos jautājumus; ierosina tajā 
iekļaut arī datus par tiesiskuma situāciju, demokrātiju un pamattiesībām, kā arī Eiropas 
vērtību iedzīvināšanu (Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants) visās dalībvalstīs;
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51. aicina Komisiju vairāk uzsvērt pārraudzību pār ES tiesību aktu konkrēto īstenošanu 
dalībvalstīs un tās nodrošināšanu; norāda, ka attiecībā uz pilsoņu tiesībām tas ir jādara, 
sākot no pašas pirmās dienas, kad tiesību akts stājas spēkā; uzskata, ka šajā jomā ir 
jārīkojas aktīvāk un jāapzina iemesli visos gadījumos, kad neizdodas īstenot kādu ES 
tiesību aktu;

52. uzskata, ka ES tiesību sistēmas kvalitātes uzlabošanai brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpā ir nepieciešama sadarbība starp dalībvalstīm un Eiropas iestādēm, lai uzlabotu 
informācijas apmaiņu par katru valsts sistēmu un sniegtu precīzu juridisko informāciju 
(par piemērojamiem valsts/reģionālajiem tiesību aktiem un standartiem), kā arī 
informāciju par īstenošanu un praksi;

53. izsaka nožēlu par to, ka Padome bieži izmanto stratēģiskos dokumentus, piemēram, 
narkotiku apkarošanas stratēģiju un iekšējās drošības stratēģiju, kas pieņemtas bez 
jebkādas Parlamenta iesaistes;

54. uzskata, ka Eiropas tiesu kultūras attīstība ir galvenais priekšnoteikums, lai reāli ieviestu 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu pilsoņu vajadzībām; tādēļ aicina daudz vairāk 
uzsvērt un piešķirt lielāku finansējumu ES tiesu iestāžu apmācībai, kas paredzēta visiem 
tiesību speciālistiem; norāda, cik svarīgi ir izmantot „augšupēju pieeju” tiesu iestāžu 
mācību shēmās, nodrošināt Eiropas tieslietu informācijas resursu plašāku pieejamību, 
izmantojot tīmekļa tehnoloģijas (t. i., e-tiesiskuma portālu), uzlabot izpratni par Eiropas 
tiesībām tiesnešu vidū, kā arī tiesu darbinieku valodu prasmes, un izveidot un uzturēt 
tīklus šajā jomā; norāda, ka policijas spēku mācības saistībā Eiropas jautājumiem ir tikpat 
svarīgas;

III. Turpmākie pasākumi

55. uzskata, ka brīvības, drošības un tiesiskuma telpai ir nepieciešami norādījumi, saskaņotība 
un standartizēti kritēriji, kas jānodrošina saskaņā ar LES 17. panta 1. punktu; ierosina trim 
iestādēm vienoties par daudzgadu programmu izstrādi saskaņā ar minēto LES tiesību 
normu; uzdod Komisijai šajā jautājumā balstīties uz atbilstošām iniciatīvām un iesniegt 
priekšlikumu, pamatojoties uz tām;

56. prasa, lai visas turpmākās programmas tiktu sagatavotas, pamatojoties uz Lisabonas 
līgumu un sadarbībā starp Parlamentu, Padomi un Komisiju; ņem vērā Eiropadomes 
šāgada 27.–28. jūnija secinājumus, kas paredz, ka Eiropadome „rīkos apspriešanos 
2014. gada jūnija sanāksmes laikā, lai definētu stratēģiskās vadlīnijas likumdošanas un 
operatīvajai plānošanai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (saskaņā ar LESD 
68. pantu)”; uzskata plānoto laika grafiku par nepiemērotu;

57. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


