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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka kopš Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) stāšanās spēkā līdz ar 
koplēmuma procedūras plašāku izmantošanu ir paplašinājušās Eiropas Parlamenta 
likumdošanas pilnvaras; norāda, ka tiesību akti, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās un policijas sadarbību, šobrīd galvenokārt tiek pieņemti saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru; pauž nožēlu par to, ka vairāk nekā četrus gadus pēc Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā vēl aizvien tiek izmantotas agrākā trešā pīlāra aktu īstenošanas 
procedūras, kurās Parlamentam bieži vien nav tiesību piedalīties vai ar to tikai apspriežas; 
aicina Komisiju savā darba programmā iekļaut priekšlikumus, lai visus agrākā trešā pīlāra 
tiesību aktus padarītu atbilstīgus Lisabonas līgumam, t. i., tos piemērotu jaunajai 
pamataktu, deleģēto aktu un īstenošanas aktu normatīvajai hierarhijai;

2. norāda, ka Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā ir ietverts to kopīgo vērtību 
saraksts, uz kuru pamata ir dibināta Savienība; uzskata, ka gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm būtu pienācīgi jānodrošina šo vērtību ievērošana; norāda, ka būtu jāizveido 
pareiza likumdošanas un institucionālā sistēma, lai aizsargātu Savienības vērtības;

3. atgādina, ka Eiropas Parlaments tagad ir pilntiesīgs institucionāls dalībnieks drošības 
politikas jomā un tāpēc tam ir tiesības aktīvi piedalīties šīs politikas raksturīgo sastāvdaļu 
un prioritāšu noteikšanā, kā arī instrumentu novērtēšanā šajā jomā, to kopīgi veicot 
Eiropas Parlamentam, dalībvalstu parlamentiem un Padomei; uzskata, ka Eiropas 
Parlamentam vajadzētu būt ļoti svarīgai nozīmei iekšējo drošības politikas virzienu 
novērtēšanā un noteikšanā, jo tiem ir būtiska ietekme uz visu ES iedzīvotāju 
pamattiesībām; tāpēc uzsver vajadzību nodrošināt, ka šādi politikas virzieni ir vienīgās 
tieši ievēlētās Eiropas iestādes kompetencē rūpīgas pārbaudes un demokrātiskas 
pārraudzības nolūkos;

4. uzsver īpašo nozīmi un ietekmi, kāda ir Pamattiesību hartas iekļaušanai Lisabonas līgumā; 
norāda, ka harta ir juridiski saistoša ES iestādēm un dalībvalstīm Savienības tiesību aktu 
ieviešanas laikā, tādējādi pārveidojot pamatvērtības par konkrētām tiesībām;

5. aicina visas ES iestādes un dalībvalstu valdības un parlamentus, pamatoties uz jauno 
institucionālo un tiesisko sistēmu, kas ar Lisabonas līgumu izveidota tā, lai cilvēktiesību 
jomā izstrādātu vērienīgu Savienības iekšējo politiku, kas nodrošina efektīvus valstu un 
ES līmeņa atbildības mehānismus, lai risinātu jautājumus par cilvēktiesību pārkāpumiem;

6. atgādina, ka ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā tika ieviestas jaunas tiesības saistībā ar 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI); uzsver nepieciešamību novērst visus tehniskos un 
birokrātiskos šķēršļus, kas vēl joprojām aizkavē EPI efektīvu izmantošanu, un iedrošina 
pilsoņus aktīvi piedalīties ES politikas virzienu veidošanā;

7. norāda — Līgumā noteikts, ka ar leģislatīvo aktu Komisijai var piešķirt pilnvaras pieņemt 
neleģislatīvus aktus; aicina Komisiju, ierosinot tiesību aktu, pienācīgi nošķirt deleģētos un 
īstenošanas aktus, lai nodrošinātu, ka tiek piemērots atbilstoša veida akts; uzskata, ka 
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pasākumi, kas paredz īslaicīgu atkāpi no pamataktā paredzētajiem noteikumiem, būtu 
jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus, ja pamatakts ir pieņemts saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru;

8. norāda uz Komisijas pienākumu nekavējoties un pilnībā visos sarunu posmos informēt 
Eiropas Parlamentu par notiekošajām sarunām saistībā ar starptautiskiem nolīgumiem, jo 
īpaši gadījumos, ja šie nolīgumi ietekmē ES pilsoņu pamattiesības (LESD 218. pants);

9. uzsver, ka Eiropas Parlamentam likumdošanas procesa laikā būtu arī jāstiprina tā 
neatkarīgs novērtējums par izskatāmo likumdošanas priekšlikumu un grozījumu ietekmi 
uz pamattiesībām un jāizveido mehānismi, lai uzraudzītu cilvēktiesību pārkāpumus;

10. atgādina Komisijai rīkoties saskaņā ar LES 17. panta 1. punktu, pamatojoties uz kuru 
Komisija ierosina Savienības gada un daudzgadu programmu izstrādi, lai panāktu iestāžu 
savstarpējas vienošanās;

11. lai nodrošinātu godprātīgu sadarbību, atvērtu un nepārtrauktu dialogu starp likumdošanas 
procesā iesaistītajām iestādēm, mudina Padomi apsvērt iespēju ļaut Eiropas Parlamenta 
pārstāvjiem piedalīties dažās tās sanāksmēs (piemēram, darba grupu un Pastāvīgo 
pārstāvju komitejas sanāksmēs), kā tas jau ļauts Komisijas pārstāvjiem;

12. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu spēkā lielāka demokratizācija ir saistīta 
arī ar lielāku dalībvalstu parlamentu iesaistīšanos tiesību aktu pieņemšanas procedūrā, 
īpaši attiecībā uz proporcionalitātes un subsidiaritātes principiem;

13. norāda, ka LES 17. panta 8. punktā skaidri ietverts sevišķi svarīgs ES politiskās sistēmas 
pareizas funkcionēšanas princips, saskaņā ar kuru Komisija ir politiski atbildīga Eiropas 
Parlamentam;

14. uzsver, ka ir nepieciešama atklāta sadarbība starp iestādēm, kuras ir iesaistītas 
likumdošanas procedūrā saistībā ar tādu dokumentu apmaiņu kā juridiskie atzinumi, 
tādējādi iestāžu starpā veicinot konstruktīvu, atklātu un tiesiski pamatotu dialogu.
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