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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Lisabonas līguma būtisko sasniegumu, proti, to, ka par saistošu kļuvusi 
Eiropas Savienības Pamattiesību harta („Harta”), un ka Eiropas Savienībai saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu jāpievienojas Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijai („Konvencija”); turklāt atzinīgi vērtē to, ka 
2010. gada 1. jūnijā paredzēts stāties spēkā Konvencijas 14. protokolam, ar kuru saskaņā 
ES var pievienoties Konvencijai;

2. atzīmē, ka, lai gan visas dalībvalstis jau ir ratificējušas Konvenciju, saskaņā ar Lisabonas 
līguma 8. protokolu ES kā juridiskas personas pievienošanās šim instrumentam 
neietekmēs dalībvalstu stāvokli attiecībā pret Konvenciju; uzskata, ka pievienošanās 
sniegs jaunu, vairāk kā desmit gadus gaidītu impulsu ar lielu politisku un juridisku nozīmi 
visa kontinenta cilvēktiesību telpas izveidē un ka tā veicinās cilvēktiesību konsolidāciju 
un nostiprināšanu Eiropā un ļaus spēcināt attiecības starp ES un „plašāka mēroga Eiropu”, 
ienesot cilvēktiesību jomā jaunu dinamiku; uzskata, ka pievienošanās nostiprinātu ticību 
Eiropas Savienības veikumam cilvēktiesību aizsardzības jomā visā pasaulē;

3. uzsver Konvencijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesu prakses nozīmi tiesiskā 
regulējuma un pamatnostādņu veidošanā pašreizējai un turpmākai ES darbībai pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu jomā, it īpaši ņemot vērā pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu jomas jaunās integrācijas un harmonizācijas iespējas, kuras izriet no Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā un Stokholmas programmas pieņemšanas;

4. uzsver, ka pievienošanās Konvencijai pirmkārt un galvenokārt veicinās saskaņotāku 
cilvēktiesību sistēmu pašā Eiropas Savienībā; uzskata, ka pievienošanās fakts arī Eiropas 
Savienības iedzīvotāju vidū nostiprinās ticību Eiropas Savienības veikumam cilvēktiesību 
aizsardzības jomā, jo tad, kad tiks izmantoti ES tiesību akti, vienmēr būs garantēta pilnīga 
un efektīva pamattiesību ievērošana;

5. uzsver, ka pēc pievienošanās Konvencijai ECT kompetenci attiecībā uz lietu izskatīšanu, 
kas ietilpst Konvencijas darbības jomā, nebūs iespējams apstrīdēt, pamatojoties uz ES 
tiesību iekšējo struktūru; uzsver arī to, ka ECT kompetence nedrīkst būt ierobežota 
tādējādi, ka tajā ietilptu tikai Eiropas iedzīvotāji vai tikai Eiropas Savienības ģeogrāfiskā 
teritorija (piemēram, misiju vai delegāciju gadījumā);

6. uzsver, ka pēc ES pievienošanās Konvencijai tā kļūs par minimālo Eiropas cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības standartu un sevišķi liela nozīme tai būs īpaši tajos 
gadījumos, kad ES nodrošinātā aizsardzība nebūs tik spēcīga kā Konvencijas garantētais 
aizsardzības līmenis; norāda, ka Konvencija stiprina Hartā atzīto tiesību aizsardzību, kuras 
ietilpst tās darbības jomā, un ka Hartā ir atzītas arī citas tiesības un principi, kas nav 
iekļauti Konvencijā, bet tās papildprotokolos, kā arī ar Konvenciju saistītos instrumentos;

7. konstatē, ka ES pievienošanās Konvencijai radīs papildu mehānismu cilvēktiesību 
īstenošanai, proti, iespēju iesniegt sūdzību ECT par kādas ES iestādes vai kādas 
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dalībvalsts, kura īsteno ES tiesību aktus un ietilpst Konvencijas darbības jomā, rīcību vai 
bezdarbību; tomēr uzsver, ka tas neradīs izmaiņas nedz Eiropas Savienības Tiesas (EST), 
nedz arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas spēkā esošajā jurisdikcijas sistēmā un ka attiecībā uz 
prasību pieņemamību joprojām paliks spēkā nosacījums, ka vispirms jābūt izmantotiem 
visiem attiecīgajā valstī pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; prasa, lai prasības 
un sūdzības tiktu izskatītas saprātīgā termiņā; mudina Komisiju, lai tā, konsultējoties ar 
EST un ECT, sniedz norādes par Savienībā pastāvošiem piemērotiem iekšējās tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un par ES tiesību sistēmas prejudiciālajiem nolēmumiem; šajā 
sakarībā uzsver, ka būs nepieciešams nodrošināt, ka dalībvalstu tiesas, saskaroties ar 
strīdīgiem pamattiesību jautājumiem, nosūta lietas EST;

8. uzsver, ka sakarā ar pievienošanos Konvencijai vienlaikus būs nepieciešams uzlabot 
dalībvalstu tiesu, EST un ECT sadarbību pamattiesību aizsardzības jomā; norāda, ka 
sadarbība starp abām Eiropas līmeņa tiesām veicinās saskaņotas tiesu prakses sistēmas 
attīstību cilvēktiesību jomā;

9. norāda, ka vēl joprojām pastāv virkne neatrisinātu juridisku, tehnisku un institucionālu 
jautājumu, kuri būs jārisina saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu 
pieņemtajā mandātā, kā arī sarunās ar Eiropas Padomi par pievienošanos Konvencijai; 
aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka:

– mandātā ir precīzi noteikts pievienošanās mērogs; ES pievienojas arī vismaz visiem 
tiem Konvencijas papildprotokoliem, kuri papildina Konvencijā nostiprinātās tiesības 
un kurus jau ir ratificējušas visas ES dalībvalstis, un kuri tādējādi veido daļu no ES 
cilvēktiesību kopuma; šajā sakarībā aicina dalībvalstis ratificēt arī visus tos 
Konvencijas papildprotokolus, kuros ietvertas atsauces uz Pamattiesību hartā 
nostiprinātajām tiesībām un kuri ir attiecīgi piemērojami Eiropas Savienībā; turklāt ir 
jāapsver arī pievienošanās pārskatītajai Eiropas Sociālajai hartai un citiem būtiskiem 
Eiropas Padomes līgumiem, kuri attiecas uz cilvēktiesību jomu;

– ES ir pienācīgi pārstāvēta Eiropas Padomes struktūrās un piedalās to darbībā; ES, kaut 
arī tā, pievienojoties Konvencijai, nekļūs par Eiropas Padomes locekli, ir pārstāvēta 
gan visās tajās cilvēktiesību struktūrās, kurās pievienošanās rezultātā tiks skatīti ar ES 
saistīti jautājumi (piemēram, Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 
pazemojošas apiešanās vai soda novēršanai (CPT), Eiropas Komitejā pret rasismu un 
neiecietību (ECRI), Eiropas Tiesu sistēmas efektivitātes komitejā (CEPEJ) un 
Cilvēktiesību koordinācijas komitejā (CDDH)), gan arī Ministru komitejā, vismaz 
uzraugot spriedumu izpildi lietās, kas saistītas ar pamattiesībām ES, savukārt Eiropas 
Parlaments piedalās un ir pārstāvēts ECT tiesneša ievēlēšanas procedūrā — ES līmenī, 
kad šim amatam ir izvirzīti ES kandidāti, un Eiropas Padomes Parlamentārajā 
asamblejā, kad notiek tiesneša ievēlēšana;

– tiek precizētas attiecības starp EST un ECT, nodrošinot abām tiesām nepieciešamo 
elastību labākā sadarbības veida noteikšanai, lai panāktu uzlabotu, regulāru dialogu un 
turklāt, iespējams, veicinātu iepriekš minētās tiesu prakses sistēmas attīstību;

– problēmas, ar ko saskaras ECT, tiek risinātas un to slogs samazināts ar ES atbalstu; ES 
pievienošanās Konvencijai drīzāk nodrošina virzību uz uzlabotu sistēmu, nevis mazina 
tās efektivitāti; Eiropas Savienība un tās dalībvalstis nodrošina cilvēktiesību un 
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pamatbrīvību ievērošanu un atbilstīgi Vīnes 1969. gada Konvencijā par starptautisko 
līgumu tiesībām noteiktajam subsidiaritātes principam garantē iekšējo tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu efektivitāti, lai nepieļautu pārmērīgu ECT pārslogošanu ar 
atkārtoti iesniegtiem pieteikumiem vai izskatīšanai nevajadzīgi nodotām lietām; un —
turklāt šis ir sevišķi nozīmīgs aspekts — ES pievienošanās norisinās vienlaikus ar 
ECT reformu; 

10. uzsver, ka līdzās nepieciešamajām politiskajām saistībām ir ārkārtīgi svarīgi rast 
piemērotas atbildes un risinājumus galvenajiem tehniskajiem jautājumiem, tādējādi 
nodrošinot, ka ES pievienošanos Konvencijai ir iespējams izmantot iedzīvotāju interesēs; 
norāda, ka neatrisināti un neskaidri aspekti var izraisīt pārpratumus un apdraudēt pašu 
pievienošanās jēgu; tomēr uzsver, ka nav pieļaujama procesa iekavēšana tehnisku šķēršļu 
dēļ;

11. uzsver — tā kā pievienošanās Konvencijai attiecas ne vien uz Eiropas Savienības 
iestādēm, bet arī uz tās iedzīvotājiem, šis jautājums ir jāapspriež ar Eiropas Parlamentu, 
Parlaments pilnībā jāiesaista sarunu procesā un, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
218. panta 10. punktā, tas visos sarunu posmos nekavējoties un pilnībā jāinformē par 
visām norisēm;

12. uzsver, ka ir svarīgi, lai pastāvētu neoficiāla struktūra, kas koordinētu informācijas 
apmaiņu starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju;

13. lai iedzīvotāju vidū uzlabotu izpratni par pievienošanās „pievienoto vērtību”, ierosina, ka 
Eiropas Padomei un ES būtu jāizstrādā pamatnostādnes ar izsmeļošiem skaidrojumiem par 
visām pievienošanās sekām un ietekmi; uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāsniedz ES iedzīvotājiem informācija, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji pilnībā izprot šā 
papildu mehānisma nozīmi un to, kā tas pienācīgi izmantojams;

14. atzinīgi vērtē pašreizējās prezidentvalsts Spānijas atsaucību, jo tā pievienošanos uzlūko kā 
steidzamu jautājumu, kā arī pozitīvo un uz sadarbību vērsto Eiropas Padomes attieksmi 
šajā jautājumā; aicina Beļģiju un Ungāriju savā prezidentūras laikā darīt visu iespējamo, 
lai pabeigtu pievienošanos, tiklīdz rodas piemērota iespēja, un veikt to iespējami vienkāršā 
un pieejamā veidā, lai Eiropas Savienības iedzīvotāji varētu iespējami drīz gūt labumu no 
Eiropas Savienības pievienošanās Konvencijai;

15. konstatē, ka pēc ES pievienošanās Konvencijai varētu gadīties, ka atsevišķas lietas ir gan 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT), gan Eiropas Savienības Tiesas (EST) jurisdikcijā, un 
norāda, ka nebūs atļauts ar vienu un to pašu lietu vienlaikus vērsties abās divās tiesās.
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