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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka, lai nodrošinātu Eiropas Savienības iestāžu uzticamību un izvairītos no 
dubultstandartu piemērošanas, pašreizējo procedūru depolitizēšanai un pilnveidošanai1 ir 
jānotiek saskaņā ar Līgumiem; 

2. norāda, ka Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir jautājumi, kas attiecas uz Līgumiem 
un sekundārajiem tiesību aktiem, tostarp uz Pamattiesību hartas piemērošanu un 
nodarbinātības jomu2, un ka strīdīgie jautājumi tai ir jāizskata pienācīgi, pārredzami un 
taisnīgi („tiesības uz taisnīgu tiesu”), jo īpaši Līguma par Eiropas Savienību 7. pantā 
paredzētajās „vairākkārtēja nopietna pārkāpuma” lietās, un ka Tiesu pašlaik var izmantot 
kā līdzekli, lai dalībvalstis varētu pienācīgi, piemērotā laikā un ar atbilstošu pārstāvību 
paust savu īpašo nostāju, ja tās nepiekrīt Eiropas Komisijas interpretācijai; apstiprina, ka, 
tā kā Eiropas Parlaments nav tiesībaizsardzības iestāde, tas nevar rīkoties Eiropas 
Komisijas vai Eiropas Savienības Tiesas vietā;

3. norāda, ka Eiropas Parlaments pats ir uzsvēris, ka ar spēkā esošajiem Līgumiem Eiropas 
Savienībai jau ir piešķirta plaša kompetence pamattiesību jomā3; norāda, ka, pamatojoties 
uz Pamattiesību hartas 51. pantu, hartas noteikumi par tās īstenošanu ir adresēti 
dalībvalstīm attiecībā uz visām jomām, kurās tās īsteno Savienības tiesību aktus;

4. atgādina Eiropas Savienības iestādēm, ka, aizsargājot un piemērojot cilvēktiesības, 
konsekvenci un vienotu, objektīvu īstenošanu iespējams panākt tikai tādā gadījumā, ja ES 
tiesību aktu līmenī var nostiprināt pašreizējās procedūras, izmantojot garantijas, kas 
jāievieš Līgumu līmenī.

                                               
1 II darba dokuments par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2012. gadā, referents: Louis Michel, 3. lpp.
2 Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. un 22. pants lietā C-202/11, Tiesas 2003. gada 16. aprīļa spriedums 
tiesvedībā Anton Las / PSA Antwerp NV.
3 II darba dokuments par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2012. gadā, referents: Louis Michel, 2. lpp.


