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Grozījums Nr. 1
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Lisabonas līguma 
parakstīšanu kā būtisku panākumu, kā 
rezultātā kļūst saistoša Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta („Harta”) un saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 
2. punktu Eiropas Savienībai noteikts 
pienākums pievienoties Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijai (ECHR). Turklāt atzinīgi vērtē 
2010. gada 1. jūnijā paredzēto gaidāmo 
ECHR 14. protokola stāšanos spēkā, 
saskaņā ar kuru ES drīkst pievienoties 
ECHR;

1. atzīmē, ka ar Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā ir kļuvusi saistoša Eiropas 
Savienības Pamattiesību harta („Harta”), 
un ir gandarīts par ES pienākumu
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
6. panta 2. punktu pievienoties Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijai (ECHR), turklāt atzinīgi vērtē 
2010. gada 1. jūnijā paredzēto gaidāmo 
ECHR 14. protokola stāšanos spēkā, 
saskaņā ar kuru ES drīkst pievienoties 
ECHR;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka, lai gan visas dalībvalstis jau 
ir ratificējušas ECHR, ES kā juridiskas 
personas pievienošanās šim instrumentam, 
neietekmējot dalībvalstu situāciju vis-à-vis
ECHR, sniegs jaunu, vairāk kā desmit 
gadus gaidītu virzītājspēku. Tai būs liela 
politiska un tiesiska nozīme kontinenta 
mēroga cilvēktiesību zonas radīšanā, un 
pievienošanās nostiprinās attiecības starp 
ES un „plašāku Eiropu”, ienesot jaunu 
dinamiku cilvēktiesību jomā visā Eiropā.
Pievienošanās pasaules mērogā uzlabos
uzticamību Eiropas Savienībai 

2. atzīmē, ka, lai gan visas dalībvalstis jau 
ir ratificējušas ECHR, ES kā juridiskas 
personas pievienošanās šim instrumentam 
neietekmēs dalībvalstu situāciju vis-à-vis
ECHR saskaņā ar Lisabonas līguma 
8. protokolu, uzskata, ka tai būs liela 
politiska un tiesiska nozīme cilvēktiesību 
konsolidācijā un nostiprināšanā Eiropā 
un it īpaši Eiropas Savienībā, un 
pievienošanās tai ļaus nostiprināt 
attiecības ar „plašāku Eiropu”, tajā ienesot 
jaunu dinamiku cilvēktiesību jomā; 
uzskata, ka pievienošanās pasaules 
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cilvēktiesību aizsardzības jomā; mērogā sniegs ieguldījumu uzticamības 
uzlabošanā Eiropas Savienībai 
cilvēktiesību aizsardzības jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka pievienošanās vispirms un 
galvenokārt veicinās saskaņotāku iekšējo 
cilvēktiesību sistēmu Eiropas Savienībā.
Pievienošanās pašas Eiropas Savienības 
iedzīvotāju vidū nostiprinās uzticamību 
Eiropas Savienībai cilvēktiesību 
aizsardzības jomā, garantējot pilnīgu un 
efektīvu pamattiesību ievērošanu visās 
valstīs, kurās ir spēkā ES tiesību akti;

3. uzsver, ka pievienošanās veicinās 
tiesiskās nenoteiktības samazināšanu 
cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā 
Eiropas Savienībā, kā arī saskaņotāku 
cilvēktiesību tiesisko telpu Eiropas 
Savienībā, uzskata, ka tai pašas Eiropas 
Savienības iedzīvotāju vidū jāveicina 
paļāvība un uzticamība Eiropas Savienībai 
cilvēktiesību aizsardzības jomā, garantējot 
pilnīgu un efektīvu cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošanu visās valstīs, 
kurās ir spēkā ES tiesību akti;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a šajā sakarā uzsver ECHR un tās 
papildprotokolu, kā arī citu ar ECHR
saistīto dokumentu, it īpaši 1961. gada 
Eiropas Sociālās hartas, satura universālo 
dimensiju; atgādina, ka lielākā daļa šo 
instrumentu ir pieejami parakstīšanai un 
ratificēšanai pusēm ārpus Eiropas;
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Or. fr

Grozījums Nr. 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver arī, ka ES pievienošanās 
ECHR ietvers Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
kompetenci attiecībā uz visiem ES tiesību 
aktu un noteikumu aspektiem, it īpaši 
tieslietu un iekšlietu jomā, ieskaitot to 
ārējo dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīmē, ka pēc pievienošanās ECHR 
piemēros kā aizsardzības minimālo 
standartu lietās, kurās ES nodrošinātā 
aizsardzība ir vājāka salīdzinājumā ar 
ECHR garantēto aizsardzības līmeni.
ECHR īsteno Hartas atzītās tiesības, kas 
ietilpst tās kompetencē. Hartas saturs 
neaprobežojas ar iepriekš minēto — tajā 
ir nostiprinātas arī citas tiesības un 
principi, ietverot ekonomiskās un sociālās 
tiesības, kā arī tiesības uz datu aizsardzību 
un labu pārvaldību;

4. uzsver, ka pēc pievienošanās ECHR būs
cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
minimālais standarts Eiropā un ka tā jo 
īpaši ir obligāta lietās, kurās ES 
nodrošinātā aizsardzība ir vājāka 
salīdzinājumā ar ECHR garantēto 
aizsardzības līmeni. ECHR īsteno Hartas 
atzītās tiesības, kas ietilpst tās kompetencē.
Uzsver, ka Hartā ir atzītas arī citas tiesības 
un principi, ietverot ekonomiskās un 
sociālās tiesības, tiesības uz datu 
aizsardzību, labu administrēšanu, kā arī 
tiesības bioētikas jomā: tiesības, kas nav 
iekļautas ECHR, bet papildprotokolos un 
ar ECHR saistītos instrumentos;

Or. fr
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Grozījums Nr. 7
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ES pievienošanās ECHR
nodrošinās Eiropas Savienības pilsoņiem 
papildu mehānismu tiesību īstenošanai, 
proti, iespēju iesniegt sūdzību Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā saistībā ar ES iestādes 
vai dalībvalsts, kas īsteno ES tiesību aktus
un vienlaikus ietilpst ECHR darbības 
jomā, rīcību vai bezdarbību. Tomēr uzsver, 
ka tas nerada izmaiņas Eiropas Kopienu
Tiesas jurisdikcijas sistēmā un ka 
nosacījums pirms jebkādas piemērošanas 
izmantot visus valsts līmenī pieejamos 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus paliks 
spēkā;

5. norāda, ka ES pievienošanās ECHR
nodrošinās Eiropas Savienības pilsoņiem 
papildu mehānismu tiesību īstenošanai un 
respektēšanai, pateicoties ārējai tiesiskai 
kontrolei, ko veiks Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa, proti, iespēju iesniegt sūdzību 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā saistībā ar ES 
iestādes vai dalībvalsts, kas īsteno Eiropas 
Savienības tiesību aktus, rīcību vai 
bezdarbību. Tomēr uzsver, ka tas nerada 
izmaiņas Eiropas Savienības Tiesas, ne arī
Eiropas Cilvēktiesību tiesas jurisdikcijas 
sistēmā un ka nosacījums pirms jebkādas 
piemērošanas izmantot visus iekšējā līmenī 
pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus 
paliks spēkā;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ES pievienošanās ECHR
nodrošinās Eiropas Savienības pilsoņiem 
papildu mehānismu tiesību īstenošanai, 
proti, iespēju iesniegt sūdzību Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā saistībā ar ES iestādes 
vai dalībvalsts, kas īsteno ES tiesību aktus 
un vienlaikus ietilpst ECHR darbības jomā, 
rīcību vai bezdarbību. Tomēr uzsver, ka tas 
nerada izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas 

5. norāda, ka ES pievienošanās ECHR
nodrošinās Eiropas Savienības pilsoņiem 
papildu mehānismu tiesību īstenošanai, 
proti, iespēju iesniegt sūdzību Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā saistībā ar ES iestādes 
vai dalībvalsts, kas īsteno ES tiesību aktus 
un vienlaikus ietilpst ECHR darbības jomā, 
rīcību vai bezdarbību. Tomēr uzsver, ka tas 
nerada izmaiņas Eiropas Savienības Tiesas 
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jurisdikcijas sistēmā un ka nosacījums 
pirms jebkādas piemērošanas izmantot 
visus valsts līmenī pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus paliks spēkā;

jurisdikcijas sistēmā un ka nosacījums 
pirms jebkādas piemērošanas izmantot 
visus valsts līmenī pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus paliks spēkā; šajā 
kontekstā uzsver, ka būs nepieciešams 
nodrošināt, ka dalībvalstu tiesas nosūta 
lietas EST, ja tām ir iesniegts strīdīgs 
pamattiesību jautājums;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka ES pievienošanās ECHR
nodrošinās Eiropas Savienības pilsoņiem
papildu mehānismu tiesību īstenošanai, 
proti, iespēju iesniegt sūdzību Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā saistībā ar ES iestādes 
vai dalībvalsts, kas īsteno ES tiesību aktus 
un vienlaikus ietilpst ECHR darbības jomā, 
rīcību vai bezdarbību. Tomēr uzsver, ka tas 
nerada izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas 
jurisdikcijas sistēmā un ka nosacījums 
pirms jebkādas piemērošanas izmantot 
visus valsts līmenī pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus paliks spēkā;

5. norāda, ka ES pievienošanās ECHR
nodrošinās papildu mehānismu 
cilvēktiesību īstenošanai, proti, iespēju 
iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā 
saistībā ar ES iestādes vai dalībvalsts, kas 
īsteno ES tiesību aktus un vienlaikus 
ietilpst ECHR darbības jomā, rīcību vai 
bezdarbību. Tomēr uzsver, ka tas nerada 
izmaiņas Eiropas Savienības Tiesas 
jurisdikcijas sistēmā un ka nosacījums 
pirms jebkādas piemērošanas izmantot 
visus valsts līmenī pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus paliks spēkā.
Atgādina, ka noteiktos gadījumos sūdzība 
var attiekties uz rīcību, kas veikta vai rada 
sekas ārpus Eiropas Savienības 
teritorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa Komisijai, lai tā, konsultējoties 
ar EST un Eiropas Cilvēktiesību tiesu, 
izpēta jautājumu par iekšējo iespēju 
izsmelšanu prasību pieņemamības 
garantēšanai; šajā kontekstā uzsver 
nepieciešamību izskatīt prejudiciālas 
iespējas jautājumu Eiropas Savienības 
tiesību aktos; jebkurā gadījumā prasa, lai 
rastais risinājums garantē ES pilsoņu 
tiesības iesniegt individuālas pārsūdzības 
saskaņā ar ECHR nosacījumiem šajā 
jomā un lai pilsoņu prasības un sūdzības 
tiktu izskatītas pieņemamā termiņā;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b prasa pusēm, kas piedalās sarunās par 
Eiropas Savienības pievienošanos ECHR, 
lai ECHR un tās tiesu sistēmā tiktu 
veiktas tikai obligātās un nepieciešamās 
izmaiņas, lai nekādā gadījumā neskartu 
ECHR efektivitāti un kontroles apjomu;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Atzinuma projekts
7. punkts – ievadvārdi
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Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka pastāv virkne vēl joprojām 
neatrisinātu tiesisku, tehnisku un 
institucionālu problēmu, kas risināmas 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. pantu pieņemtā mandāta 
ietvaros, kā arī sarunās ar Eiropas Padomi 
par pievienošanos ECHR.
Problemātiskākie no šiem jautājumiem 
attiecas uz:

7. norāda, ka pastāv virkne vēl joprojām 
neatrisinātu tiesisku, tehnisku un 
institucionālu problēmu, kas risināmas 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. pantu pieņemtā mandāta 
ietvaros, kā arī sarunās ar Eiropas Padomi 
par pievienošanos ECHR. Aicina Komisiju 
un Padomi pārliecināties, ka:

Or. en

Grozījums Nr. 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Atzinuma projekts
7. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– faktu, ka mandāta ietvaros ir precīzi 
jānosaka pievienošanās mērogs; ES 
jāpievienojas arī vismaz visiem tiem 
ECHR papildu protokoliem, kas papildina 
ECHR ietvaros nostiprinātās tiesības, ko 
visas ES dalībvalstis jau ir ratificējušas, 
tādējādi veidojot daļu no ES cilvēktiesību 
kopuma. Turklāt ir jāņem vērā
pievienošanās pārskatītajai Eiropas
Sociālajai hartai,

– mandāta ietvaros ir precīzi noteikts 
pievienošanās mērogs; ES jāpievienojas 
visiem tiem ECHR papildu protokoliem, 
kas papildina ECHR vai Pamattiesību 
hartas ietvaros nostiprinātās tiesības,
tādējādi veidojot daļu no ES cilvēktiesību 
kopuma. Šajā sakarā arī aicina 
dalībvalstis paātrināt parakstīšanu un 
ratifikāciju, kā arī pārskatīt savus 
paziņojumus un atrunas saistībā ar 
ECHR un tās protokoliem. Turklāt ir 
jāparedz pievienošanās pārskatītajai 
Eiropas Sociālajai hartai,

Or. en

Grozījums Nr. 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
7. punkts – 1. ievilkums
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Atzinuma projekts Grozījums

– faktu, ka mandāta ietvaros ir precīzi 
jānosaka pievienošanās mērogs; ES 
jāpievienojas arī vismaz visiem tiem ECHR
papildu protokoliem, kas papildina ECHR 
ietvaros nostiprinātās tiesības, ko visas ES 
dalībvalstis jau ir ratificējušas, tādējādi
veidojot daļu no ES cilvēktiesību kopuma.
Turklāt ir jāņem vērā pievienošanās 
pārskatītajai Eiropas Sociālajai hartai,

– faktu, ka mandāta ietvaros ir precīzi 
jānosaka pievienošanās mērogs; ES 
jāpievienojas arī vismaz visiem tiem ECHR
papildu protokoliem, kas jau ir iekļauti ES 
tiesību aktos, ieskaitot Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, un kas tādējādi ir 
piemērojami ES. Tādēļ ir jāņem vērā 
pievienošanās pārskatītajai Eiropas 
Sociālajai hartai un citiem saistītajiem 
Eiropas Padomes cilvēktiesību līgumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 15
Debora Serracchiani

Atzinuma projekts
7. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

- faktu, ka mandāta ietvaros ir precīzi 
jānosaka pievienošanās mērogs; ES 
jāpievienojas arī vismaz visiem tiem ECHR
papildu protokoliem, kas papildina ECHR
ietvaros nostiprinātās tiesības, ko visas ES 
dalībvalstis jau ir ratificējušas, tādējādi 
veidojot daļu no ES cilvēktiesību kopuma. 
Turklāt ir jāņem vērā pievienošanās 
pārskatītajai Eiropas Sociālajai hartai;

- faktu, ka mandāta ietvaros ir precīzi 
jānosaka pievienošanās mērogs; ES 
jāpievienojas arī vismaz visiem tiem ECHR
papildu protokoliem, kas papildina ECHR
ietvaros nostiprinātās tiesības, tādējādi 
veidojot daļu no ES cilvēktiesību kopuma. 
Turklāt ir jāņem vērā pievienošanās 
pārskatītajai Eiropas Sociālajai hartai;

Or. it

Grozījums Nr. 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Atzinuma projekts
7. punkts – 2. ievilkums
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Atzinuma projekts Grozījums

– nepieciešamību precizēt ES pārstāvību 
un dalību Eiropas Padomes iestādēs; lai 
gan, pievienojoties ECHR, ES nekļūs par 
Eiropas Padomes locekli, tai ir jābūt
pārstāvētai visās iestādēs, kurās ES 
pievienošanās rezultātā tiks skatīti ar ES 
saistīti jautājumi, turklāt Eiropas
Parlamentam jābūt pārstāvētam Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas tiesneša ievēlēšanas 
procedūrā,

– ES ir pienācīgi pārstāvēta un iesaistās 
Eiropas Padomes iestādēs; lai gan, 
pievienojoties ECHR, ES nekļūs par 
Eiropas Padomes locekli, tai ir jābūt
pārstāvētai tādā pašā mērā kā citām
pusēm visās iestādēs, kurās ES 
pievienošanās rezultātā tiks skatīti ar ES 
saistīti jautājumi, piemēram, Ministru 
padomei, vismaz uzraugot spriedumu 
izpildi, un vismaz Eiropas Komitejā 
spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 
pazemojošas rīcības vai soda novēršanai 
(CPT), Komisijā tiesiskuma efektivitātei 
(CEPEJ), Eiropas Komisijā pret rasismu 
un neiecietību (ECRI) un Pastāvīgajā 
cilvēktiesību komitejā (CDDH), turklāt 
Eiropas Parlaments jāaicina dot 
piekrišanu trīs ES kandidātu izvirzīšanā 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša 
amatam, un tam jā būt pārstāvētam 
Eiropas Padomes Parlamentārajā 
asamblejā, proti, ievēlot ES tiesnesi 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā; pastāvīgajam, 
pilna laika ES tiesnesim arī līdztiesīgi 
jāiesaistās Eiropas Cilvēktiesību tiesā, 
turklāt ir jāizstrādā atbilstošs mehānisms, 
lai ievērotu ES tiesību aktu autonomas 
interpretēšanas principu,

Or. en

Grozījums Nr. 17
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
7. punkts – 2. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– nepieciešamību precizēt ES pārstāvību un 
dalību Eiropas Padomes iestādēs; lai gan, 
pievienojoties ECHR, ES nekļūs par 
Eiropas Padomes locekli, tai ir jābūt 

– nepieciešamību precizēt ES pārstāvību un 
dalību Eiropas Padomes iestādēs; lai gan, 
pievienojoties ECHR, ES nekļūs par 
Eiropas Padomes locekli, tai ir jābūt 
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pārstāvētai visās iestādēs, kurās ES 
pievienošanās rezultātā tiks skatīti ar ES 
saistīti jautājumi, turklāt Eiropas 
Parlamentam jābūt pārstāvētam Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas tiesneša ievēlēšanas 
procedūrā,

pārstāvētai visās cilvēktiesību un 
pamatbrīvību un to tiesību un 
pamatbrīvību, kas skar Hartas 
pamattiesības un Eiropas Savienības 
mērķus un principus (sociālās tiesības, 
spīdzināšanas aizliegums, cīņa pret 
rasismu utt.), ievērošanas kontroles un 
sekmēšanas iestādēs, turklāt Eiropas 
Parlamentam jāpiedalās Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas tiesneša ievēlēšanas 
procedūrā

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Atzinuma projekts
7. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– nepieciešamību uzlabot attiecības starp 
Eiropas Kopienu Tiesu un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesu, nodrošinot abām 
tiesām nepieciešamo elastības līmeni, lai 
noteiktu labāko sadarbības veidu uzlabota 
regulāra dialoga sasniegšanai. Turklāt tas 
varētu veicināt iepriekš minētās tiesu 
prakses sistēmas attīstību,

– attiecības starp Eiropas Savienības Tiesu 
un Eiropas Cilvēktiesību tiesu ir uzlabotas, 
nodrošinot abām tiesām nepieciešamo 
elastības līmeni, lai noteiktu labāko 
sadarbības veidu uzlabota regulāra dialoga 
sasniegšanai. Turklāt tas varētu veicināt 
iepriekš minētās tiesu prakses sistēmas 
attīstību,

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
7. punkts – 4. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– nepieciešamību risināt problēmas, ar ko 
saskaras Eiropas Cilvēktiesību tiesa; ES 
pievienošanās ECHR vajadzētu nodrošināt

– nepieciešamību risināt problēmas, ar ko 
saskaras Eiropas Cilvēktiesību tiesa; ES 
pievienošanās ECHR noteikti jānodrošina 
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virzību uz uzlabotu subsidiaritātes 
principa īstenošanas sistēmu, nevis 
mazināt tā efektivitāti, tādējādi samazinot 
atkārtoti iesniegtu pieteikumu skaitu 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā; tas savukārt 
mazinātu slogu uz pašu Eiropas 
Cilvēktiesību tiesu. Ļoti svarīgi rast 
pareizu līdzsvaru starp piekļuves 
nodrošināšanu papildu tiesiskās 
aizsardzības līdzeklim un nepieciešamību 
novērst Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
pārslodzi. Tādējādi atzinīgi vērtē faktu, ka
ES pievienošanās notiks vienā laikā ar
Eiropas Cilvēktiesību tiesas reformu,

virzību uz uzlabotu ECHR sistēmu. Prasa 
Eiropas Savienībai tās pievienošanās 
ECHR ietvaros pilnībā piedalīties Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas reformā, lai uzlabotu 
tās darbību un tajā iesniegto prasību un 
sūdzību izskatīšanas termiņu; prasa 
Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm 
uzraudzīt cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošanu to attiecīgo tiesību aktu 
izstrādē un piemērošanā un iekšējo 
aizsardzības iespēju efektivitāti saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas noteikts
1969. gada Vīnes konvencijā par 
starptautisko līgumu tiesībām, lai 
izvairītos no pārmērīgas lietu nodošanas 
izskatīšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā,

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Atzinuma projekts
7. punkts – 4. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– nepieciešamību risināt problēmas, ar ko 
saskaras Eiropas Cilvēktiesību tiesa; ES 
pievienošanās ECHR vajadzētu nodrošināt 
virzību uz uzlabotu subsidiaritātes 
principa īstenošanas sistēmu, nevis 
mazināt tā efektivitāti, tādējādi samazinot 
atkārtoti iesniegtu pieteikumu skaitu
Eiropas Cilvēktiesību tiesā; tas savukārt 
mazinātu slogu uz pašu Eiropas 
Cilvēktiesību tiesu. Ļoti svarīgi rast 
pareizu līdzsvaru starp piekļuves 
nodrošināšanu papildu tiesiskās 
aizsardzības līdzeklim un nepieciešamību
novērst Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
pārslodzi. Tādējādi atzinīgi vērtē faktu, ka 
ES pievienošanās notiks vienā laikā ar 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas reformu,

– problēmas, ar ko saskaras Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa, tiek risinātas un to 
slogs samazināts ar ES atbalstu; ES 
pievienošanās ECHR vajadzētu nevis 
mazināt tās efektivitāti, bet nodrošināt 
virzību uz uzlabotu tūlītējas un pilnīgas 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu 
izpildes dalībvalstīs un ES sistēmu,
nodrošinot, ka, pamatojoties uz
subsidiaritātes principa piemērošanu, 
dalībvalstu un ES iestādes pienācīgi pilda 
cilvēktiesību pienākumus, ko tās ir
uzņēmušās, pievienojoties ECHR, un ar 
reformām risina strukturālas problēmas,
tādējādi Eiropas Cilvēktiesību tiesā 
panākot mazāku pieteikumu skaitu un to 
atkārtošanās samazināšanos; tas savukārt 
mazinātu slogu uz pašu Eiropas 
Cilvēktiesību tiesu, lai novērstu Eiropas 
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Cilvēktiesību tiesas pārslodzi. Tādējādi 
atzinīgi vērtē faktu, ka ES pievienošanās 
notiks vienā laikā ar Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas reformu,

Or. en

Grozījums Nr. 21
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a prasa, lai, ņemot vērā, ka Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā un 
Kopienas Hartā par darba ņēmēju 
sociālajām pamattiesībām ir iekļautas 
sociālās tiesības, Eiropas Savienība 
pievienojas 1961. gada Sociālajai hartai 
un pārskatītajai Sociālajai hartai; prasa, 
lai Komisija kā novērotāja piedalās darbā, 
proti, cilvēktiesību komisāra, Eiropas 
Sociālo tiesību komitejas (ECSR) un 
Sociālās hartas starpvaldību komitejas 
darbā;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
7.b. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka ECHR 1. pants garantē, ka 
ikviens, kas atrodas Eiropas Savienības 
jurisdikcijā, varēs atsaukties uz ECHR, 
protestējot pret Eiropas Savienības rīcību, 
ieskaitot rīcību, kas attiecas uz ārējo 
attiecību jomu, un potenciāli varēs
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vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā; cita 
starpā uzsver, ka ECHR 1. pants garantē 
ne tikai ES pilsoņu un citu personu, kas 
atrodas Eiropas Savienības teritorijā, 
aizsardzību, bet arī ikviena aizsardzību, 
kas atrodas Eiropas Savienības 
jurisdikcijā, pat ārpus tās teritorijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka, tā kā pievienošanās ECHR
attiecas ne tikai uz ES iestādēm, bet arī uz 
Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ir 
jāapspriežas ar Eiropas Parlamentu un tas 
jāiesaista, izmantojot sarunu procesu, kā arī 
nekavējoties un pilnībā jāinformē visos 
sarunu posmos, kā noteikts Līguma par 
Eiropas Savienību 218. panta 10. punktā;

9. uzsver, ka, tā kā pievienošanās ECHR
attiecas ne tikai uz ES iestādēm, bet arī uz 
Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ir 
jāapspriežas ar Eiropas Parlamentu un tas 
jāiesaista, izmantojot sarunu procesu, kā arī 
jāpiesaista un nekavējoties un pilnībā 
jāinformē visos sarunu posmos, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 218. panta 
10. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Debora Serracchiani

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. sottolinea che, dal momento che 
l’adesione alla CEDU non riguarda solo le 
istituzioni dell’UE, ma anche i cittadini 
dell’Unione, il Parlamento europeo debba
essere consultato e coinvolto in tutto il 
processo negoziale e debba essere 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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immediatamente e completamente 
informato in qualsiasi fase dei negoziati, 
come previsto dall’articolo 218, paragrafo 
10 del TUE;

Or. it

Grozījums Nr. 25
Debora Serracchiani

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka ir svarīga neoficiāla iestāde, 
lai koordinētu informācijas apmaiņu 
Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 
Parlamentārās asamblejas starpā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Debora Serracchiani

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. lai pilsoņu vidū izplatītu pievienošanās 
pievienoto vērtību, ierosina, ka Eiropas 
Padomei un ES vajadzētu apsvērt vadlīniju 
sagatavošanu, tajās sniedzot izsmeļošus 
skaidrojumus par visām sekām un ietekmi, 
ko pievienošanās radītu;

10. lai pilsoņu vidū izplatītu pievienošanās 
pievienoto vērtību, ierosina, ka Eiropas 
Padomei un ES vajadzētu apsvērt vadlīniju 
un iedzīvotājiem domātu informācijas 
programmu sagatavošanu, tajās sniedzot 
izsmeļošus skaidrojumus par visām sekām 
un ietekmi, ko pievienošanās radītu;

Or. it
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Grozījums Nr. 27
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a no Komisijas un dalībvalstīm šajā 
sakarā sagaida, lai tās organizē 
informatīvu kampaņu, kas domāta 
Eiropas Savienības pilsoņiem, lai tie 
pilnībā un apzināti varētu īstenot savas 
jaunās pārsūdzības tiesības cilvēktiesību 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atzinīgi vērtē pašreizējās Spānijas 
prezidentūras centienus, izturoties pret 
pievienošanos kā pret steidzamu jautājumu, 
kā arī pozitīvo un uz sadarbību vērsto 
Eiropas Padomes attieksmi šajā jomā.
Visbeidzot, aicina Beļģijas un Ungārijas 
prezidentūru darīt visu iespējamo, lai 
pabeigtu pievienošanos, tiklīdz rodas 
piemērota iespēja.

11. atzinīgi vērtē pašreizējās Spānijas 
prezidentūras centienus, izturoties pret 
pievienošanos kā pret steidzamu jautājumu, 
kā arī pozitīvo un uz sadarbību vērsto 
Eiropas Padomes attieksmi šajā jomā.
Visbeidzot, aicina Beļģijas un Ungārijas 
prezidentūru darīt visu iespējamo, lai 
pabeigtu pievienošanos, tiklīdz rodas 
piemērota iespēja un visvienkāršākajā un 
pieejamākajā veidā, lai Eiropas 
Savienības valstspiederīgie varētu gūt 
labumu no Eiropas Savienības 
pievienošanās ECHR, cik ātri vien tas 
iespējams.

Or. fr
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Grozījums Nr. 29
Wim van de Camp

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a norāda, ka pēc ES pievienošanās 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijai var 
gadīties, ka kādas lietas ir gan Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas, gan Eiropas 
Savienības Tiesas (EST) jurisdikcijā, un 
norāda, ka šādu lietu nedrīkst atļaut 
ierosināt divās tiesās.

Or. en


