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B7-0000/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei — brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu interesēs — Stokholmas
programma

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Lisabonas līgumu, jo īpaši tā noteikumus saistībā ar brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpu un tā jauno tiesisko regulējumu pamattiesību aizsardzībai un Eiropas 
Savienības pilsonības stiprināšanai, Līguma par Eiropas Savienību, ko groza ar Lisabonas 
līgumu, 2. pantu, Līguma par Eiropas Savienības darbību, kas iekļauts Lisabonas līgumā, 
8. protokolu, kas attiecas uz Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kurai ir 
Līgumiem līdzvērtīgs juridiskais spēks,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 10. jūnija paziņojumu „Brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpa pilsoņu interesēs” (COM (2009)0262), kurā norādītas Komisijas prioritātes saistībā 
ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu 2010.–2014. gadam, tam pievienoto Hāgas 
programmas un rīcības plāna novērtējumu (COM(2009)0263) un saistīto īstenošanas 
rezultātu apkopojumu (SEC(2009)0765), un ņemot vērā dalībvalstu parlamentu, 
pilsoniskās sabiedrības un ES aģentūru ieguldījumu,

– ņemot vērā jautājumu Padomei un Komisijai 2009. gada [..] septembrī par Komisijas 
paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei — brīvības, drošības un tiesiskuma telpa 
pilsoņu interesēs — Stokholmas programma (O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A. tā kā kopš Amsterdamas līguma stāšanās spēkā brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
veidošana ir būtisks Eiropas Savienības mērķis; tā kā daudzējādā ziņā 2005. gada Hāgas 
programma, jo īpaši civiltiesību jomā, tomēr ir zaudējusi to mērķu skaidrību un plašumu, 
kuri bija noteikti 1999. gada Tamperes programmā, un tā kā šī iemesla dēļ ir jāatjauno 
minētās programmas sākotnējais gars, kas valdīja, pirms drošības joma kļuva par 
politisku prioritāti pēc smagajiem un negaidītajiem pavērsieniem cīņā pret terorismu, šajā 
programmā ietverot visus likumdošanas aspektus,

B. tā kā Lisabonas līgums, par kuru nesen ar ievērojamu balsu pārsvaru nobalsoja Īrijas 
iedzīvotāji, ienesīs būtiskas izmaiņas ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu saistīto 
politikas jomu pamatos, mērķos un metodēs;

C. tā kā tiesībām un institucionālajai lomai, kuri ar Lisabonas līgumu pirmo reizi ir piešķirti 
dalībvalstu parlamentiem, būs pozitīva ietekme jo īpaši uz brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas attīstību un darbību, galvenokārt tāpēc, ka tādējādi labāk varēs garantēt 
subsidiaritātes principa ievērošanu;

D. tā kā Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību 
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aizsardzības konvencijai, ko paredz Lisabonas līgums, neietekmēs pamattiesību 
aizsardzību Eiropas Savienībā, kuras nosaka Pamattiesību harta un Eiropas Kopienu 
Tiesas prakse, un ka tas veidos nozīmīgu papildu aizsardzības elementu, vienlaicīgi 
nodrošinot skaidru kompetenču dalījumu starp Eiropas Cilvēktiesību tiesu un Eiropas 
Kopienu Tiesu;

E. tā kā likumdošanas procesa pārredzamībai jāpiešķir vissvarīgākā nozīme un tā kā 
dalībvalstu parlamentiem ir jādod iespēja sekot līdzi ar brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpu saistīto politikas jomu noteikšanai un ieviešanai;

F. tā kā nākamajiem pieciem gadiem noteiktajām prioritātēm civiltiesību jomā jāatspoguļo 
katra pilsoņa un uzņēmuma vajadzības;

G. tā kā Eiropas tiesiskuma telpas pamatā jābūt tādai Eiropas tiesiskuma kultūrai starp 
juristiem un tiesu iestādēm, jo īpaši augstākā līmeņa tiesnešiem, kura ne tikai balstās 
Kopienas tiesību aktos, bet arī tiek izstrādāta, izmantojot savstarpējās zināšanas un 
izpratni par dalībvalstu tiesu sistēmām, mainot studiju novirzienu struktūru universitātes 
mācību programmās, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus un kopēju apmācību ar 
aktīvu Eiropas tīklu atbalstu dažādās tiesu sistēmas nozarēs,

Saskaņā ar Lisabonas līgumu izveidotu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu gaidot

1. atzīmē, ka brīvības, drošības un tiesiskuma telpas jauno daudzgadu programmu, 
visticamāk, pieņems un īstenos saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu, kuru nosaka 
Lisabonas līgums, tāpēc šajā programmā iepriekš jāparedz visi līgumā ietvertie 
jauninājumi, ar kuriem saskaņā

– Šengenas sadarbība ir noteikta par brīvības, drošības un tiesiskuma telpas pamatu;

– Eiropas Savienības pilsonība un pamattiesību aizsardzība kļūs par pamatu ar brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu saistītajām politikas jomām un ES iestādes tiks aicinātas 
ievērot ES pilsoņu vienlīdzības principu; 

– vairs netiks izmantots Māstrihtas līgumā noteiktais parastā un starpvaldību režīma 
pretstatījums, palielinot dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos;

– lēmumu pieņemšanas process tiks pastiprināts, paplašinot kvalificētā vairākuma 
balsojuma piemērošanu Padomē, tādējādi tiesību aktus, kas attiecas uz līdzīgām vai 
saistītām jomām, varēs pieņemt, izmantojot vienu un to pašu balsošanas sistēmu;

– ar papildu drošības līdzekļiem garantēs to, ka brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 
stingri tiks ievēroti subsidiaritātes un proporcionalitātes principi, nodrošinot, ka 
salīdzinoši neliels dalībvalstu parlamentu skaits varēs uzsākt „brīdinājuma procedūru”, 
kā arī paredzot, ka arī vienai dalībvalstij būs tiesības izmantot „avārijas bremzes”, ja tā 
uzskatīs, ka tiesiskā instrumenta projekts ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās 
saistītā jomā varētu ietekmēt konkrētās valsts iekšējās kārtības būtiskus elementus;

2. atzinīgi vērtē to, ka ar Lisabonas līgumu ir ieviesta koplēmuma procedūra, kā arī parastā 
likumdošanas procedūra ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu saistītās jomās, uz 
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kurām minētās procedūras līdz šim neattiecās; uzskata, ka Eiropas Parlamenta 
iesaistīšana, ratificējot starptautiskas vienošanās, ir neatņemama Parlamenta kompetences 
daļa, kas tam piešķirta saskaņā ar iekšējo sadalījumu, jo īpaši jomās, uz kurām pašreiz 
attiecas trešais pīlārs;

3. uzsver paplašināšanās nozīmi, neierobežojot Eiropas Kopienu Tiesas kompetenci, lai 
varētu pieņemt pirmstiesas lēmumus visos ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu 
saistītos jautājumos, kā arī lai Komisija varētu sākt pienākumu neizpildes procedūras1;

4. uzskata, ka solidaritātes principam starp dalībvalstīm, kā arī starp dalībvalstīm un Eiropas 
Savienību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ir īpaša nozīme un šis princips jāpiemēro 
arī attiecībā uz aktīvu solidaritāti, jo īpaši tādos jautājumos kā robežkontrole, imigrācija, 
civilā aizsardzība un solidaritātes klauzula;

Saskaņotāka, pārredzamāka un demokrātiskāka daudzgadu programma

5. uzskata, ka, īstenojot Stokholmas programmu, prioritāte, lojāli sadarbojoties, jāpiešķir 
mērķim nodrošināt, ka pilsoņi gūst labumu no līdzvērtīga pamattiesību aizsardzības 
līmeņa visos gadījumos, kad viņi saskaras ar valsts varu Eiropas Savienības vai 
dalībvalstu līmenī, un ka, nonākot tiesiskās attiecībās, neviens nedrīkst būt sliktākā 
pozīcijā tikai tāpēc, ka izvēlējies izmantot pamatbrīvības, kuras Eiropas Savienības 
pilsoņiem noteiktas saskaņā ar ierastajām cilvēktiesību un tiesiskuma normām, kas ir 
kopējas visām dalībvalstīm;

6. norāda, ka saskaņā ar Lisabonas līgumā noteikto jauno tiesisko un institucionālo 
regulējumu jaunas darbības brīvības, drošības un tiesiskuma telpā varēs izstrādāt, tikai 
atbilstoši un pienācīgā veidā iesaistot Eiropas Parlamentu, dalībvalstu parlamentus un 
pilsonisko sabiedrību, tā veidojot atvērtas un nepārtrauktas debates;

7. aicina ES un dalībvalstu līmenī īstenot pārredzamāku likumdošanas procesu, jo īpaši tajos 
gadījumos, kad priekšlikumi varētu ietekmēt atsevišķu personu vai pilsoņu tiesības 
neatkarīgi no tā, vai iniciatīvas priekšlikumu iesniedz Komisija vai dalībvalstu grupa;

8. atzinīgi vērtē to, ka ar Lisabonas līgumu izveido sistēmu to politikas jomu novērtēšanai, 
kas ir saistītas ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, un aicina izveidot konkrētu 
novērtēšanas sistēmu, tajā ietverot tiesiskuma kvalitāti, efektivitāti un taisnīgumu un cieši 
sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu un dalībvalstu parlamentiem;

9. aicina periodiski izvērtēt daudzgadu programmas rezultātus un tos izmantot ikgadējās 
debatēs Eiropas Parlamentā, tajās koncentrējoties uz pamattiesību aizsardzību ES un 
pamatojoties uz Padomes, Komisijas un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 
ziņojumiem;

Eiropa, kurā valda tiesības

10. nelokāmi tic, ka jāveic pasākumi, lai ES pilsoņi labāk apzinātos savas pamattiesības;
                                               
1 Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 36. protokola par pārejas noteikumiem 10. pantu un 
276. pantu.
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11. uzskata, ka daudzveidība bagātina Eiropas Savienību un ka tai jābūt drošai videi, kurā 
tiek ņemtas vērā atšķirības un mazāk aizsargātie tiek aizsargāti; uzsver, ka neatlaidīgi 
jāīsteno pasākumi, lai novērstu diskriminēšanu, rasismu, antisemītismu, ksenofobiju un 
homofobiju un aizsargātu bērnus, minoritātes un mazāk aizsargātos iedzīvotājus, kā arī 
jācenšas pievērst pilsoņu uzmanību diskriminācijas novēršanas tiesību aktiem, šiem 
pasākumiem pilnībā izmantojot spēkā esošos instrumentus, tostarp finanšu programmas;

12. atgādina, ka līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Eiropas Savienības Pamattiesību 
harta iegūst tādu pašu spēku kā Līgumi un tā būs pilnībā piemērojama visiem 
pasākumiem, kurus veic brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, un šīs hartas ievērošanu 
kontrolēs Eiropas Kopienu tiesa;

13. tāpat atgādina, ka Eiropas Savienība ir pievienojusies arī Eiropas Cilvēktiesību un 
pamattiesību aizsardzības konvencijai un ka tādējādi nekavējoties ir jāsāk sarunas par 
Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību tiesai, turklāt sadarbības līgumi 
ir jāparaksta ar starptautiskām iestādēm un institūcijām, kuras atbild par pamattiesību 
aizsardzību;

14. aicina novērtēt katras jaunas politikas, tiesību akta priekšlikuma un programmas ietekmi 
uz pamattiesību jomu, šādā novērtējumā skaidri norādot, kuras pamattiesības tas varētu 
ietekmēt un kādi pasākumi ir paredzēti šo tiesību garantēšanai saskaņā ar 
proporcionalitātes principu un vajadzībām;

15. aicina Pamattiesību aģentūru vākt un krāt uzticamus un salīdzināmus statistikas datus par 
diskriminēšanas gadījumiem un publicēt šos datus skaidri saprotamā veidā un piekrīt triju 
Padomes prezidentvalstu (Francijas, Čehijas un Zviedrijas) viedoklim, ka līdz 2009. gada 
31. decembrim ir jāveic Pamattiesību aģentūras pilnvaru pārskatīšana un ka šādas 
pārskatīšanas rezultātā būs iespējams padziļināt sadarbību ar Eiropas Padomi;

Eiropas Savienības pilsonība nodrošinās vairāk  tiesību

16. aicina izstrādāt vienotu vēlēšanu likumu un atgādina savu nostāju, proti, lai pamudinātu 
Eiropas pilsoņus piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā dalībvalstī, kurā viņi 
pastāvīgi dzīvo, bet nav šīs valsts pilsoņi, Padomei, lemjot par noteikumiem, par kuriem 
tai jālemj, vajadzētu maksimāli ierobežot savas prasības, lai ļautu iedzīvotājiem īstenot 
vēlēšanu tiesības; ar interesi izskatīs Komisijas priekšlikumu pārcelt Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas uz 9. maija nedēļu;

17. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot ar ES pilsonību saistītās tiesības tā, lai tās pilsoņi var 
īstenot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos kopā ar ģimenes locekļiem, tā dodot viņiem 
iespēju ceļot, strādāt, studēt, aiziet pensijā un dzīvot ģimenes dzīvi jebkur Eiropas 
Savienībā bez ierobežojumiem;

18. aicina dalībvalstis taisnīgi un konsekventi īstenot savas saistības nodrošināt ES pilsoņu 
konsulāro un diplomātisko aizsardzību;

Eiropa, kas aizsargā savus pilsoņus
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19. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka ES turpmākajās darbībās šajā jomā tiek ievērots 
pareizais līdzsvars starp drošību un brīvību;

20. ja pašreiz spēkā esošās vienotības prasības traucē veikt turpmākas efektīvas darbības, 
mudina Komisiju koncentrēties uz ES pilsoņu brīvības veicināšanu, vienlaicīgi attīstot ES 
tiesisko regulējumu krimināllietās; prasībai aizsargāt pilsoņus pret terorismu un 
organizēto noziedzību jābūt skaidri noteiktai tiesību aktos, tā radot ES pilsoņiem 
efektīvas iespējas apstrīdēt nesamērīgus vai neskaidrus noteikumus;

21. uzskata, ka šo brīvību izmantošana jānodrošina pāri dalībvalstu robežām un ka ES 
pilsoņiem jādod iespēja pilnībā izmantot viņu specifiskās tiesības pat ārpus ES robežām;

22. uzskata, ka, paredzot ES pasākumus šajā jomā, ir jāpieņem kritēriji, lai novērtētu 
pamattiesību ierobežošanas samērīgumu un nepieciešamību;

Eiropa, kurā valda solidaritāte

23. mudina integrācijas, imigrācijas un patvēruma politikas jomu pamatā likt plašu 
pamattiesību ievērošanu un nodrošināt Kopienas tiesību aktu samērīgumu ar 
starptautiskajiem tiesiskajiem instrumentiem šajā jomā, lai nodrošinātu konsekventu 
pieeju un izstrādātu saskaņotu darbību ne tikai cīņā pret nelegālo imigrāciju, bet arī lai 
palīdzētu nepatīkamā situācijā nonākušajiem bēgļiem;

24. aicina dalībvalstis aktīvi iesaistīties un izrādīt centienus, lai kopā strādātu pie iekšējās 
pārcelšanās mehānisma izveides;

25. tādēļ aicina nekavējoties formalizēt obligātās un nemainīgās solidaritātes sistēmu, 
vienlaicīgi palielinot sadarbību ar trešām valstīm, kā to paredz Līgumi;

26. aicina pieņemt visaptverošu uzmetumu, kurā noteikti Eiropas Savienības integrētās 
robežu pārvaldības stratēģijas vispārējie mērķi un struktūra;

27. uzstājīgi prasa, lai netiek uzsākta jaunu instrumentu vai sistēmu darbība, līdz pilnībā nav 
nodrošināta spēkā esošo līdzekļu izmantojamība, drošums un uzticamība, un aicina veikt 
jauno instrumentu nepieciešamības un samērīguma padziļinātu novērtējumu attiecībā uz 
tādām jomām kā ierašanās un došanās prom, reģistrēto ceļotāju programma un 
iepriekšējas ceļojumu apstiprināšanas sistēma;

28. uzskata, ka Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības 
dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) ir ES vispārējās imigrācijas stratēģijas būtisks 
instruments, un atbalsta tās pilnvaru pārskatīšanu, tostarp izveidojot skaidru struktūru, lai 
atbilstoši starptautiskajiem standartiem veiktu ieceļotāju atpakaļnosūtīšanas darbības, tā 
palielinot šīs aģentūras nozīmi;

29. atgādina, ka FRONTEX ir pilnīgi noteikti jānodrošina iespējas izmantot dalībvalstu 
pārziņā nodotos līdzekļus gan atsevišķu kopējo darbību koordinēšanai, gan pastāvīgo 



RE\791080LV.doc 7/10 PE428.296v01-00

LV

misiju vajadzībām;

Civiltiesības un komerctiesības ģimenēm, pilsoņiem un uzņēmumiem

Pilsoņiem un uzņēmumiem — plašāku pieeju civiltiesībām 

30. uzskata, ka prioritātes civiltiesību jomā jākoncentrē galvenokārt uz katra atsevišķa 
pilsoņa un uzņēmuma vajadzību īstenošanu, tajā pašā laikā nepārtraukti vienkāršojot 
tiesiskuma mehānismu un veidojot skaidrākas un pieejamākas procedūras; tādēļ, paužot 
atzinību Komisijas lēmumiem sagatavot priekšlikumu par testamentiem un mantošanu, kā 
arī zaļo grāmatu par laulāto mantiskajām attiecībām saistībā ar laulāto šķirtu dzīvi vai 
šķiršanos, aicina:

– turpināt centienus, lai veicinātu alternatīvu strīdu risināšanas kārtību, jo īpaši 
cenšoties uzlabot klientu pieeju tiesiskumam; uzsver, ka Kopienas līmeņa 
kolektīvās tiesiskās aizsardzības pasākumi nedrīkst izraisīt dalībvalstu 
procesuālā likuma sadrumstalotību;

– iesniegt priekšlikumus, lai izveidotu vienkāršu un autonomu Eiropas sistēmu 
bankas kontu arestam un noguldījumu īslaicīgai iesaldēšanai, nodrošinātu 
autentisku tiesību aktu savstarpēju atzīšanu un īstenošanu, noteikumus, lai 
novērstu Romas II regulas1 trūkumus attiecībā uz personas tiesībām un goda 
aizskārumu, divpusējo līgumu problēmas galīgo risinājumu attiecībā uz 
jurisdikciju un tiesas lēmumu atzīšanu un izpildi, un noteikumus, lai novērstu 
Kopienu Tiesas norādītos trūkumus uzņēmējdarbības tiesībās, priekšlikumu 
mazāk aizsargāto iedzīvotāju aizsardzībai, kā arī regulas priekšlikumu, kuru 
nepieciešamības gadījumā pieņem ar ciešākas sadarbības palīdzību, par laulību 
un ģimenes lietām un vecāku atbildības jomā piemērojamiem tiesību aktiem;

– detalizēti apsvērt tāda Kopienas provizoriskā pasākuma formu, ko varētu 
īstenot papildus dalībvalstu tiesu prasītajiem pasākumiem, dalībvalstu 
atšķirīgajai juridiskajai pieejai īpašumtiesībām un citiem līdzīgiem 
mehānismiem, starptautiskās adopcijas atzīšanai, kā arī papildus visiem 
jautājumiem saistībā ar dalībvalstu civilā statusa dokumentu savstarpējo 
atzīšanu;

– veikt izpēti par to, kā praktiski piemērot daudzus inovatīvos tiesību aktus, kas 
līdz šim pieņemti saistībā ar Eiropas civilprocesu, lai šos aktus pēc iespējas 
vienkāršotu un kodificētu vienotā instrumentā, kurā apkopoti visi Kopienas 
tiesību akti, kas pieņemti šajā jomā;

Pilnībā izmantot vienotā tirgus priekšrocības ar Eiropas līgumtiesību palīdzību 

31. aicina Komisiju aktivizēt darbu Eiropas līgumtiesību jomā, pamatojoties uz akadēmisko 
vienotā modeļa projektu, un Parlamentu pilnībā iesaistīt atklātā un demokrātiskā procesā, 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II) (OV L 199, 31.7.2007., 40. lpp.).
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kura rezultātā tiks pieņemts politiski noteiktais vienotais modelis; uzsver, ka vienotā 
modeļa izstrādes rezultātā tiks izveidots fakultatīvs un tieši piemērojams instruments, kas 
ļaus līgumslēdzējām pusēm, tostarp uzņēmumiem un patērētājiem, brīvi izvēlēties 
Eiropas līgumtiesības kā tiesības, ar kurām saskaņā notiek darījums;

Noziegumu apkarošana, garantējot pilsoņu tiesību ievērošanu

Prioritātes krimināltiesību jomā

32. aicina izveidot ES krimināltiesību telpu, kuras pamatā ir pamattiesību ievērošana, un to 
balstīt uz:

 plašu kriminālprocesa procesuālo garantiju tiesisko instrumentu, kura pamatā ir 
nevainīguma prezumpcija, tā nodrošinot pilnas tiesības uz aizstāvību;

 visaptverošu tiesisko struktūru, kura nodrošina kriminālnoziegumā cietušajiem 
plašāko iespējamo aizsardzību, tostarp atbilstošu kompensāciju un liecinieku 
aizsardzību;

 minimālajiem ieslodzījuma un aizturēšanas apstākļu standartiem un vienotu tiesību 
kopumu ieslodzītajiem ES;

 visaptverošu tiesisko instrumentu par pierādījumu vākšanu un pieņemamību 
kriminālprocesā;

Saskaņota daudzpakāpju drošības stratēģija

33. uzskata, ka turpmākā darbība, lai novērstu organizēto noziedzību, vairāk jākoncentrē uz 
pamattiesību aizsardzību, un tai jānodrošina liecinieku atbilstoša aizstāvība, stimuli tiem, 
kuri sadarbojas teroristu tīklu iznīcināšanā, kā arī novēršanas un integrācijas politika, 
kura attiecas galvenokārt uz personām, kas ietilpt augsta riska kategorijās;

34. aicina katru gadu publicēt visaptverošu ziņojumu par noziedzību Eiropas Savienībā, tajā 
ietverot ziņojumus par specifiskām jomām, piemēram, novērtējumu par organizētās 
noziedzības draudiem un Eurojust ikgadējo ziņojumu, un uzsver nepieciešamību īstenot 
starpnozaru pieeju un visaptverošu stratēģiju, lai novērstu tādus nozieguma veidus kā 
cilvēku tirdzniecība un kibernoziegums un cīnītos ar tiem;

35. uzstājīgi prasa izstrādāt visaptverošu Eiropas drošības stratēģiju, pamatojoties uz 
dalībvalstu sagatavotajiem drošības plāniem, ciešākas solidaritātes principa ievērošanu un 
ES aģentūru, tīklu un informācijas apmaiņas pievienotās vērtības objektīvu novērtēšanu;
pauž apņēmību kopā ar dalībvalstu parlamentiem cieši uzraudzīt visas darbības, kuras 
Padome veic saistībā ar operatīvo sadarbību ES iekšējās drošības jomā;

Operatīvās iestādes un aģentūras

36. piešķir būtisku nozīmi Eurojust un Europol un apņemas kopā ar dalībvalstu parlamentiem 
pilnībā piedalīties šo iestāžu darbības noteikšanā, novērtēšanā un uzraudzībā;

37. aicina nodrošināt ciešāku un padziļinātāku sadarbību starp dalībvalstu pārvaldi, Eiropas 
aģentūrām un kopējās darbības grupām, izmantojot specializētus tīklus (piemēram, 
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Šengenas Informācijas sistēmu II (SIS), Visa informācijas sistēmu, Muitas informācijas 
sistēmu un juridiskos tīklus), kā arī specifisku sadarbību starp izmeklēšanas un policijas 
dienestiem dalībvalstu un Eiropas līmenī, lai cīnītos pret terorismu un organizēto 
noziedzību;

Veidojot Eiropas tiesu iestāžu kultūru

38. aicina veidot Eiropas tiesu iestāžu kultūru, aptverot visus tiesību aspektus; tādēļ norāda, 
ka

– Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīklam, Eiropas tiesu iestāžu 
padomju tīklam, Eiropas Savienības Valstu padomju un augstāko administratīvo tiesu 
asociācijai un Eiropas Savienības dalībvalstu ģenerālprokuroru tīklam (Eurojustice)
tiesu darbiniekiem un juristiem ir daudz, ko piedāvāt, koordinējot un veicinot tiesu 
iestāžu darbinieku profesionālo apmācību un savstarpējo sapratni par citu dalībvalstu 
juridiskajām sistēmām, kā arī atvieglojot pārrobežu konfliktu un problēmu risināšanu, 
turklāt šīs darbības jāatbalsta un tām jāsaņem pietiekams finansējums; tā rezultātā tiks 
izveidots pilnībā finansēts Eiropas tiesu iestāžu darbinieku apmācības plāns, kas 
izstrādāts, sadarbojoties ar iepriekš minētajiem tiesu iestāžu tīkliem un Eiropas Tiesu 
iestāžu apmācības tīklu;

– jāizstrādā aktīva politika, lai veicinātu savstarpējas zināšanas un sapratni par citu 
valstu tiesību aktiem un tā sasniegtu lielāku tiesisko drošību un veicinātu savstarpējo 
uzticēšanos, kas būtiska savstarpējai atzīšanai; ar šādu politiku jānodrošina pieredzes 
apmaiņa, apmaiņas braucieni, vizītes un apmaiņa ar informāciju, kā arī kursi juristiem 
un tiesu iestāžu darbiniekiem un jāizveido kopēja apmācības sistēma, kurā par 
apmācību juristiem piešķir punktus vai kredītpunktus un kura būtu saistīta ar juridiskās 
apmācības iestāžu tīklu visā ES, kas būtu akreditēts sniegt kursus, lai juristi un tiesneši 
varētu iepazīties ar dalībvalstu tiesību aktiem;

E-tiesiskums — līdzeklis pilsoņiem, uzņēmējiem un tiesu iestādēm

39. aicina vairāk pūļu veltīt e-tiesiskuma veicināšanai un attīstībai Kopienas līmenī, lai gan 
pilsoņi, gan uzņēmumi varētu piekļūt tiesiskumam, un uzskata, ka

– dalībvalstīm, kuras sadarbojas divpusējos projektos, būtu jānodrošina, ka viņu darbs ir 
tā veidots, ka to var nodot Kopienas līmenī, tā izvairoties no nevajadzīgas dublēšanās;

– spēka esošais Kopienas tiesību aktu kopums civiltiesību jomā, jo īpaši procesuālo 
tiesību jomā, jāpadara savienojamāks ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu, jo īpaši 
attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu un procedūru maza apmēra prasībām, 
Regulu par pierādījumu iegūšanu civillietās1 un alternatīvu strīdu risināšanas kārtību, 
un pasākumi jāveic tādās jomās kā elektroniskie tiesību akti un parādnieku īpašumu 
pārredzamība; tā mērķim vajadzētu būt vienkāršāka, lētāka un ātrāka civilprocesa 
norise pārrobežu lietās;

                                               
1 Padomes 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu 
iegūšanā civillietās un komerclietās (OJ L 174, 27.6.2001., 1. lpp.).
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– jāturpina izstrādāt tādus elektroniskos līdzekļus kā Eiropas Sodāmības reģistru 
informācijas sistēma un Šengenas Informācijas sistēma;

Neatliekami jautājumi

40. aicina pakāpeniski apvienot aptuveni 1200 dažādos pasākumus, kuri kopš 1993. gada 
pieņemti saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, vienā kopumā, taču ņemot 
vērā Eiropas Savienības jaunos uzdevumus un lomu, kā arī jauno tiesisko regulējumu, 
kuru paredz Lisabonas līgums, sākot ar jomām, kas noteiktas par prioritārām nolīgumā ar 
Eiropas Parlementu;

41. uzskata, ka gadījumos, kad likumdošanas procedūra ir uzsākta saskaņā ar Nicas līgumu, 
kas paredz vienkāršu apspriešanos ar Parlamentu, kā tas arī notiek daudzās ar brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu saistītās jomās, un Parlamenta atzinums tiek nosūtīts atpakaļ, 
likumdošanas procedūra jāatsāk atbilstoši Lisabonas līgumam pirmajā lasījumā, lai 
Parlamentam dotu iespēju izteikties atbilstoši tā prerogatīvām; 

42. patur tiesības pēc attiecīga uzaicinājuma nākt klajā ar specifiskiem ierosinājumiem 
attiecībā uz tiesību aktu pieņemšanas programmu;

o
o      o

43. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.


