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Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīga? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas Jūs 
varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Esmu uzaugusi Luksemburgā — mazā valstī ar daudziem kaimiņiem. Kopš mazotnes esmu 
pieredzējusi, ko Eiropā iedzīvotāju ikdienā nozīmē robežas, tāpēc man kā luksemburgietei 
Šengena nav tikai politiska ideja vien. Robežu fiziska un juridiska atcelšana, atvieglojot 
iedzīvotāju dzīvi, samazinot darījumu izmaksas un tuvinot eiropiešus, man bija galvenais 
dzinulis iesaistīties Eiropas politikā.

Personiskā pieredze mudināja mani strādāt ar jautājumiem, kas saistīti ar tieslietām un 
iekšlietām, un es kļuvu par Eiropas Parlamenta Pilsonisko brīvību un iekšlietu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieci (1997–1999). Jau tolaik iestājos par aktīvāku Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Kopienu Tiesas iesaistīšanos šajā svarīgajā politikas jomā. Stājoties spēkā Lisabonas 
līgumam, tā kļuvusi par realitāti. Trīs dienas pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā esmu 
izraudzīta par tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres kandidāti, un tādējādi man 
jāpievēršas jautājumiem, kas ir manu politisko uzskatu pamatā.

Mana pilsones un Eiropas Parlamenta deputātes pieredze ļoti ietekmēs darbu, ko veikšu, kad 
uzņemšos amatu, kuram esmu izvirzīta. Mana politiskā karjera sākās 1979. gadā, kad kļuvu 
par Luksemburgas Parlamenta deputāti. Nostrādāju tur desmit gadus. Pēc tam divus 
sasaukumus no 1989. līdz 1999. gadam biju Eiropas Parlamenta deputāte.

Būdama politiķe, vienmēr esmu vadījusies pēc nepieciešamības gūt konkrētus rezultātus 
pilsoņiem. Šajā ziņā ļoti vērtīgs bija laiks no 1981. līdz 1999. gadam, kad strādāju domē 
Luksemburgas pilsētā Ešā pie Alzetes. Arī pieredze Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu 
komitejas vadītājas amatā (1989–1992) ļāva man iegūt dziļu izpratni par pilsoņu problēmām 
un to, ko viņi gaida no Eiropas iestādēm. Šis posms ļoti spēcīgi ietekmēja manu vēlāko darbu 
Eiropas Komisijā.

Būdama Eiropas izglītības un kultūras komisāre (1999–2004), es lielāko uzmanību veltīju 
iniciatīvām, kuras tieši ietekmēja pilsoņu dzīvi (piemēram, studentu apmaiņas programmai 
“Erasmus Mundus”). Savā otrajā pilnvaru termiņā, būdama informācijas sabiedrības un 
plašsaziņas līdzekļu komisāre (kopš 2004. gada), ar spēcīgu Eiropas Parlamenta atbalstu spēju 
papildināt telesakaru jomas tiesību aktus ar jaunu dimensiju, kas saistīta ar patērētāju un 
pilsoņu tiesībām, ieskaitot zemākas viesabonēšanas izmaksas, vienoto Eiropas neatliekamās 
palīdzības tālruņa numuru 112, stingrākus noteikumus par personas datu aizsardzību un 
lielākas interneta lietotāju tiesības.

Protams, man kā politiķei sievietei vienmēr šķituši svarīgi jautājumi, kas saistīti ar vienlīdzīgu 
attieksmi pret sievietēm un vīriešiem. Šī interese sākās, kad biju Luksemburgas kristīgi 
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sociālās sieviešu organizācijas priekšsēdētaja (1988–1993). Tā pastiprinājās, kad biju Eiropas 
Parlamenta Sociālo lietu, nodarbinātības un darba vides komitejas priekšsēdētaja vietniece 
(1992–1994). Tā nav rimusi līdz šim laikam, kad man uzticēts tehniskāks amats, proti, 
informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāres pienākumi. Pildot tos, esmu 
rosinājusi jaunietes vairāk iesaistīties IT jomā. Līdztiesība, kas sievietēm nodrošināta, Romas 
līgumā iekļaujot 119. pantu (pašlaik Līguma par Eiropas Savienības darbību 157. pants), man 
šķiet viens no visrevolucionārākajiem Eiropas integrācijas sasniegumiem sabiedrībai.

Ja ir runa par atbildības jomu, ko man uzticējis priekšsēdētājs Ž. M. Barozu, proti, kopā ar 
viņu pārraudzīt Komisijas veikto komunikācijas darbu, varu paļauties uz savu žurnālistes 
pieredzi. Turklāt vienmēr savā darbā esmu izvirzījusi prioritāti informēt par ES politiku, kas 
tieši ietekme pilsoņu dzīvi, tā, lai šis vēstījums tiktu sadzirdēts. Es labprāt izmantošu šo 
pieredzi, lai par jautājumiem, kas saistīti ar ES, efektīvāk un mērķtiecīgāk informētu vietējos 
un reģionu saziņas līdzekļus un lai tādējādi Eiropa kļūtu saprotamāka pilsoņiem.

Kopš 1999. gada būdama Komisijas locekle, es pilnībā ievēroju šo uzdevumu un Līguma 
garu, proti, pienākumu rīkoties Eiropas interesēs, nesaņemot norādījumus ne no savas valsts, 
ne no kā cita. Es arī turpmāk rīkošos, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 
3. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 245. pantu, kuros ņemts vērā Komisijas 
pienākums rīkoties neatkarīgi. Turklāt esmu apņēmusies ievērot visus principus, kas noteikti 
komisāru rīcības kodeksā, un manā rīcībā nebūs nekā tāda, kas nesaderētu ar maniem 
pienākumiem. Atbilstīgi komisāru rīcības kodeksam, tiklīdz būs izmaiņas, es atjaunināšu savu 
interešu deklarāciju, kas ir pieejama tīmeklī.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli? 
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatava 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Būdama priekšsēdētāja vietnieces amata kandidāte un kopš 1999. gada Komisāru kolēģijas 
locekle, esmu iecerējusi arī turpmāk pilnībā dalīties pieredzē ar kolēģiju. Arvien augstu 
vērtēšu koleģialitāti un vienlaikus pilnībā uzņemšos atbildību par to dienestu darbību, kuri būs 
manā atbildības jomā. Protams, arī turpmāk būšu Eiropas Parlamenta un tā komiteju rīcībā, 
regulāri iesniegšu Parlamentam ziņojumus un gādāšu par informācijas apmaiņu ar to. Noteikti 
esmu iecerējusi veikt savus institucionālos pienākumus, palīdzot Eiropas Parlamentam īstenot 
jaunos pienākumus, kas tam noteikti Lisabonas līgumā tieslietu, pamattiesību un pilsonības 
jomā. Cieša partnerība ar Eiropas Parlamentu man būs neatsverams līdzeklis, lai nodrošinātu 
politiku, kas vērsta uz pilsoņu vajadzībām un aizsargā viņu tiesības. Tāpat kā iepriekš Eiropas 
Parlaments var paļauties, ka es pati piedalīšos svarīgās sarunās un debatēs.

3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatava uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un 
īstenotu efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un 
pieprasījis iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām 
iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatava sniegt Parlamentam 
informāciju un dokumentus, tieši tāpat kā Padomei?

No visas sirds esmu apņēmusies pilnībā īstenot noteikumus, kas ietverti Pamatlīgumā ar 
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Eiropas Parlamentu par informācijas apmaiņu starp Komisiju un Eiropas Parlamentu un gādāt 
par Līguma noteikumu pilnīgu ievērošanu. Esmu iecerējusi cieši sadarboties ar Eiropas 
Parlamentu, ja tas pieprasīs, lai Komisija iesniegtu tiesību aktu priekšlikumus. Savā atbildības 
jomā esmu nodomājusi vienmēr pilnībā un īsā laikā informēt Eiropas Parlamentu (gan 
komitejas, gan visu Parlamentu kopumā) par iesāktajām procedūrām un jaunu iniciatīvu 
izstrādi. Man vienlīdzīga attieksme pret Parlamentu un Padomi nav tikai tiesību aktos noteikts 
pienākums parastajā likumdošanas procedūrā; tas ir politisks imperatīvs komisārei, kurai ir 
jāatbild par savu darbu pirmām kārtām tieši ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem.

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību.

Lisabonas līgums tieslietu, pamattiesību un pilsonības jomā Eiropas Savienībai paredz jaunas 
kompetences un darbu saskaņā ar Kopienas metodi. Mana prioritāte vienmēr būs pilnībā 
īstenot Lisabonas līguma piedāvātās jaunās iespējas visu pilsoņu interesēs. Trīs konkrētās 
prioritātes (kas man allaž bijušas vienlīdz svarīgas) būs, pirmkārt, veidot īstenu Eiropas 
tiesiskuma telpu bez robežām, otrkārt, spēcīgu un saskanīgu Eiropas pamattiesību telpu, 
treškārt, stiprināt pilsoņu Eiropu.

Attiecībā uz pirmo prioritāti, proti, tiesiskumu, mans galvenais mērķis būs nodrošināt, lai 
atšķirības starp valstu tiesu sistēmām vairs nemazinātu tiesas pieejamību pilsoņiem un lai 
visās 27 dalībvalstīs tiktu veicināta savstarpēja atzīšana un uzticība un tiktu arī veikta 
pienācīga saskaņošana. Civiltiesību un komerctiesību jomā, lai atvieglotu pārrobežu 
darījumus, vēlos atbalstīt centienus panākt drošāku un saskanīgāku pamatu līgumattiecībām 
mūsu iekšējā tirgū jo īpaši starp uzņēmumiem un patērētājiem. Tāpēc, lai sagatavotos Eiropas 
civilkodeksa izstrādei (tas varētu būt vai nu brīvprātīgs instruments saskanības uzlabošanai, 
vai divdesmit astotais saistību tiesību izvēles režīms, vai vēl kāds vērienīgāks projekts), esmu 
iecerējusi strādāt šajās trijās pirmajās saskanīgu Eiropas saistību tiesību pamatjomās, proti, 
standarta noteikumu izstrāde, patērētāju tiesības un kopīgi saistību tiesību principi. Es sākšu 
arī debates par to, kā labāk regulēt uzņēmējdarbības tiesības iekšējā tirgū, piemēram, par 
kopīgu noteikumu izstrādi attiecībā uz uzņēmējdarbības tiesību jomā piemērojamajiem tiesību 
aktiem, apdrošināšanas līgumiem un prasījumu nodošanu. Turklāt esmu iecerējusi ierosināt 
pasākumus ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, kura nodrošinātu efektīvāku 
tiesībaizsardzību (piemēram, eksekvatūras atcelšanu), izmantojot arī modernās tehnoloģijas.
Manā tiesiskuma jomas darba plānā ļoti svarīgi būs arī ģimenes tiesību pārrobežu aspekti.
Krimināltiesībās mums lielākā uzmanība būtu jāveltī pasākumiem, kas nostiprina pilsoņu 
tiesības pārrobežu kriminālprocesos un palīdz iestādēm apkarot pārrobežu noziedzību, 
pamatojoties uz salīdzināmām atturošām sankcijām. Tas ietver visaptverošas sistēmas izstrādi 
pierādījumu ieguvei pārrobežu krimināllietās. Viens no svarīgākajiem Līgumā noteiktajiem 
mērķiem ir Eurojust stiprināšana un tā pārveide par Eiropas prokurora biroju, un savu 
pilnvaru laikā esmu paredzējusi tuvoties šā mērķa sasniegšanai.

Mans nākamais mērķis izveidot spēcīgu un saskanīgu Eiropas pamattiesību telpu nozīmē, ka 
visas trīs ES pamattiesību sistēmas (ES Pamattiesību harta, Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencija un dalībvalstu konstitūcijās garantētās pamattiesības) 
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efektīvi darbojas kopā, papildina un savstarpēji pastiprina cita citu ikviena ES iedzīvotāja 
interesēs. Attiecībā uz ES Pamattiesību hartu, kas pirmām kārtām adresēta visām ES iestādēm 
un struktūrām, viens no svarīgākajiem uzdevumiem man būs nodrošināt, lai visi ierosinātie 
ES tiesību akti būtu saderīgi ar visām hartā paredzētajām pamattiesībām, tostarp cilvēka 
cieņu, vārda brīvību, privātās dzīves neaizskaramību, tiesībām uz īpašumu, darījumdarbības 
brīvību, vienlīdzību likuma priekšā, diskriminācijas aizliegumu, tiesiskuma īstenošanu un 
taisnīgu tiesu. Īpašu uzmanību veltīšu citu Komisijas struktūru ietekmes novērtējumiem un 
ierosinājumiem nodrošināt to pilnīgu saderību ar ES pamattiesību hartu. Es vēlos arī 
nostiprināt ES tiesību aktus, kas aizsargā bērna tiesības, un nodrošināt, lai mums būtu 
mūsdienīga un saskanīga politiskā stratēģija, kas risinātu jautājumus, kuri saistīti ar 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ (sal. ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 10. un 
19. pantu). Sevišķi svarīgs jautājums ir datu aizsardzība. Tiesības uz privāto dzīvi (ES 
Pamattiesību hartas 7. pants) ir ļoti svarīgas personas brīvības nodrošināšanai. Laikā, kad gan 
uzņēmējdarbībā (it īpaši saistībā ar jaunajiem tirgvedības paņēmieniem internetā), gan 
pārvaldē (it īpaši attiecībā uz noziedzības novēršanu un tiesībaizsardzību) datu apmaiņā un 
glabāšanā aizvien ierastāka kļūst moderno tehnoloģiju izmantošana, šīm tiesībām jāveltī īpaša 
uzmanība. Esmu cieši pārliecināta, ka pilsoņi spēs uzticēties Eiropai tikai tad, ja turpināsim 
modri sargāt personas datus pret neatļautu lietošanu, un ka pilsoņiem ir tiesības pašiem izlemt, 
vai viņu dati tiek apstrādāti. Tāpēc esmu iecerējusi apvienot ES datu aizsardzības noteikumus 
mūsdienīgā un visaptverošā juridiskā instrumentā. Attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvenciju es cieši sadarbošos ar Eiropas Padomi, lai pamattiesību 
jomā nodrošinātu reālu saskaņotu rīcību, pienācīgi ņemot vērā mūsu atšķirīgo kompetenci.
Kopā ar Komisijas priekšsēdētāju sagatavosim priekšlikumu par pilnvarojumu risināt sarunas 
par ES pievienošanos Strasbūras konvencijai, kā paredzēts Lisabonas līgumā; viņa pārziņā tas 
tiks iesniegts iespējami drīz. Attiecībā uz pamattiesību aizsardzību valsts līmenī esmu 
nodomājusi rūpīgi sekot izmaiņām valstu konstitūcijās un valstu konstitucionālo un augstāko 
tiesu judikatūrai un veicināt apmaiņu ar juridisko speciālistu zināšanām starp valsts un 
Eiropas līmeni, lai veicinātu Eiropas pamattiesību kultūras izveidi. Šajā jomā aicināšu 
Pamattiesību aģentūru, kas atrodas Vīnē, palīdzēt Komisijai.

Saistībā ar vēl vienu manu prioritāti (“Pilsoņu Eiropa”) vēlos pievērsties konkrētiem 
pasākumiem, kas veicinātu un aizsargātu pilsoņu tiesības viņu ikdienas dzīvē. Šajā jomā var 
un vajag darīt vairāk, kā uzsvērts Alain Lamassoure 2008. gada 8. jūnija ziņojumā “Le 
citoyen et l'application du droit communautaire” (“Pilsonis un Kopienas tiesību 
piemērošana”). Esmu iecerējusi cieši sadarboties ar Eiropas Parlamentu, lai pastiprinātu mūsu 
centienus nodrošināt pilsoņu labāku informētību par viņu tiesībām un lai novērstu trūkumus 
regulējumā. Man īpaši svarīgi šķiet nodrošināt, lai Eiropas tiesību akti, kas piešķir pilsoņiem 
tiesības, tiktu īstenoti un piemēroti ātri un efektīvi. Attiecībā pret dalībvalstīm turpināšu 
divējādo partnerības pieeju, lai drīzumā nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem un, ja šādas 
atbilstības nebūs, mana attieksme pret dalībvalstīm, kas pārkāpušas ES tiesību aktus par 
pilsoņu tiesībām, būs stingra; īpašu uzmanību veltīšu tam, lai visās 27 ES dalībvalstīs tiktu 
efektīvi īstenota Direktīva 2004/38/EK par tiesībām brīvi pārvietoties. Līdzīgu uzmanību 
veltīšu mūsu visaptverošo diskriminācijas novēršanas tiesību aktu īstenošanai. Es vēlētos sākt 
arī domu apmaiņu par to, kā Eiropas Savienībā vislabāk novērst diskrimināciju 
valstspiederības, arī dzīvesvietas, dēļ, ciktāl šo jomu neaptver spēkā esošie tiesību akti par 
diskriminācijas novēršanu. “Pilsoņu Eiropas” garā sadarbībā ar pārējiem komisāriem esmu 
iecerējusi izmantot Lisabonas līgumā paredzētās jaunās iespējas padarīt efektīvākas pilsoņu 
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tiesības uz diplomātisko un konsulāro aizsardzību.

Šo triju politisko prioritāšu labad izmantošu Komisijai pieejamos instrumentus, ieskaitot 
internetu, lai nodrošinātu efektīvāku saziņu par ES politikas jomām un to konkrēto ietekmi uz 
pilsoņiem. Turklāt kopā ar Komisijas priekšsēdētāju es panākšu, lai visi pilsoņiem svarīgie 
jautājumi, kas saistīti ar ES, tiktu efektīvi un profesionāli darīti zināmi sabiedrībai. Esmu 
iecerējusi partnerībā ar Parlamentu piedalīties darbā, kura mērķis ir nodrošināt, lai visi pilsoņi 
būtu labi informēti par savām tiesībām un pienākumiem Eiropas Savienībā un apzinātos, ko 
dara ES un kāda ir tās nostāja.

5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Jau drīz pēc jaunās Komisijas izveides esmu nodomājusi (kopā ar iekšlietu komisāru) iesniegt 
rīcības plānu par Stokholmas programmas īstenošanu. Tajā būs visaptverošs pārskats par 
konkrētām ES darbībām nākotnē, kuru mērķis būs pilsoņu labad pilnīgot un stiprināt Eiropas 
tiesiskuma, brīvības un drošības telpu. Stokholmas programmā ietilpst aptuveni 
170 iniciatīvu; tāpēc tā ir likumdošanas programma, kas daudzējādā ziņā salīdzināma ar 
1992. gadam izstrādāto Vienotā tirgus programmu. Lai Stokholmas programmu efektīvi 
īstenotu, būs jānosaka ievirze un prioritātes.

Sava pilnvaru termiņa pirmajā pusē (2010–2012) esmu iecerējusi veltīt laiku un enerģiju 
konkrēti šādām iniciatīvām.

- Vēlos panākt ievērojamus uzlabojumus Eiropas saistību tiesību izstrādē, lai atvieglotu 
pārrobežu darījumus, jo īpaši starp uzņēmumiem un patērētājiem. Tāpēc ar Eiropas 
zinātnieku palīdzību esmu nodomājusi pabeigt darbu, lai 2010. gada laikā izveidotu 
kopīgu pamatsistēmu un vēlāk ietvertu to plaši popularizētā juridiskā instrumentā. Es 
vēlētos arī paātrināt standartnoteikumu izstrādi, kuri ir būtisks instruments uzticamākām 
un ar mazākām izmaksām saistītām uzņēmumu un patērētāju attiecībām mūsu iekšējā 
tirgū. Turklāt es vēlētos ciešāk sadarboties ar Parlamentu un Padomi, lai veiksmīgi 
pabeigtu iesākto likumdošanas procedūru Patērētāju tiesību direktīvas pieņemšanai.
Minētā direktīva ir izšķirīgi svarīga gan spēcīgām patērētāju tiesībām, gan taisnīgiem 
uzņēmumu konkurences noteikumiem. Mana prioritāte būs panākt, lai turpmākās izmaiņas 
šajā direktīvā būtu saderīgas ar plašo darbu, kas tiek veikts Eiropas saistību tiesību 
izstrādē, un lai tā stiprinātu patērētāju tiesības kopumā, tādējādi nodrošinot augstu 
aizsardzības līmeni patērētājiem. Visos jautājumos, kas saistīti ar patērētājiem, es cieši 
sadarbošos ar veselības un patērētāju politikas komisāru.

- Vēlos panākt drīzu virzību vēl nepieņemtajam priekšlikumam par laulību lietās 
piemērojamajām tiesībām (“Roma III”). Es noteikti atbalstu visu dalībvalstu dalību visās 
ES politikas jomās. Tomēr esmu arī pārliecināta, ka šā priekšlikuma cilvēciskais aspekts 
vairs neļauj mums kavēties, jo, ja priekšlikums tiktu pieņemts, bērnus un vecākus vairs 
neapgrūtinātu ļoti lielā juridiskā nenoteiktība divu bieži vien konfliktējošu pušu attiecībās.
Ja nebūs cita risinājuma, sava pilnvaru termiņa pirmajos mēnešos esmu gatava iesniegt 
priekšlikumu par ciešāku sadarbību “Roma III” jomā. Ciešāka sadarbība šajos jautājumos 



CM\800797LV.doc 7/9 PE431.139v02-00

LV

būs spēcīgs signāls visām dalībvalstīm. Protams, es no sirds ceru, ka labi sagatavots 
Komisijas priekšlikums, ko atbalstīs daudzas dalībvalstis, rosinās visas dalībvalstis 
pievienoties.

- Saistībā ar ES tiesību aktos noteikto tiesību aizsardzību, manuprāt, mums steidzami 
jānodrošina procedūru saskanība pašreizējās kolektīvās pārsūdzības formās, kas jau tiek 
izmantotas vai ir ierosinātas dažādās ES politikas jomās. Tāpēc vēlos veselības un 
patērētāju politikas komisāram un konkurences komisāram ierosināt 2010. gadā sadarbībā 
ar viņiem rīkot apspriešanos ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai 
nodrošinātu civilprocesuālo tiesību saskanību un izvērtētu iespējamos risinājumus, 
izvairoties no fragmentāriem tiesību aktiem.

- Datu aizsardzības jomā plānoju rūpīgi pārskatīt ES aquis par datu aizsardzību, lai to 
drīzumā modernizētu. Esmu iecerējusi spēkā esošos juridiskos instrumentus (konkrēti, 
1995. gada Vispārējo datu aizsardzības direktīvu un 2008. gada Pamatlēmumu, kas 
piemērojams, policijai un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās) apvienot mūsdienīgā 
un visaptverošā juridiskā instrumentā, kurš atbilstu ar Lisabonas līgumu ieviestajām 
izmaiņām un kurš pilnībā saskanētu ar ES Pamattiesību hartas 7. pantu, un kurā vienlaikus 
tiktu ņemtas vērā arī straujās pārmaiņas informācijas sabiedrībā.

- ES pilsoņi, vēlēdamies izmantot brīvas pārvietošanās tiesības vai pirkt preces un 
pakalpojumus ārpus savas valsts robežām, vēl aizvien saskaras ar pārāk daudziem 
šķēršļiem. Viņiem jāspēj izmantot savas ES pilsoņa tiesības tāpat kā savas valsts pilsoņa 
tiesības. Šajā ziņā mana pirmā prioritāte būs nodrošināt, lai visās 27 dalībvalstīs tiktu 
pilnībā īstenota Direktīva 2004/38/EK par tiesībām brīvi pārvietoties. Turklāt vēlos 
2010. gadā izstrādāt visaptverošu ziņojumu par citiem tiešiem vai netiešiem šķēršļiem, ar 
ko valsts robežu dēļ pilsoņi saskaras ikdienā, izmantojot savas Savienības pilsoņa tiesības.
Pamatojoties uz to un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 
2. punktu esmu iecerējusi iesniegt priekšlikumus, kā nākotnē (papildus spēkā esošajiem 
tiesību aktiem) panākt, lai būtu vieglāk izmantot ES pilsoņa tiesības brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā. Vēlos arī noskaidrot, kāda būtu potenciālā pievienotā 
vērtība, ja tiktu izmantota Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta otrā daļa, lai 
praktiskas vajadzības gadījumā novērstu diskrimināciju valstspiederības, arī dzīvesvietas, 
dēļ, kura vēl aizvien traucē pilnībā izmantot Savienības pilsonību.

- Civillietās esmu iecerējusi pārskatīt Briseles I regulu par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, lai atceltu eksekvatūru civiltiesiskiem un 
komerciāliem lēmumiem un lai attiecinātu savstarpēju atzīšanu uz jomām, kas vēl nav 
aptvertas.

- Attiecībā uz aizliegumu diskriminēt dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ (sal. ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 10. un 19. pantu) esmu iecerējusi pilnībā veikt savus institucionālos 
pienākumus, lai tiktu pieņemti 2008. gadā Komisijas iesniegtie tiesību aktu priekšlikumi 
(diskriminācijas novēršana ārpus d a r b a  vietas, bērna kopšanas atvaļinājums, 
pašnodarbinātie darba ņēmēji). Veltīšu pūliņus arī tam, lai visā ES nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi pret sievietēm un vīriešiem un lai tās praktiskie rezultāti kļūtu pamanāmāki, cita 
starpā atbalstīšu Sieviešu hartas izstrādi par godu Pekinas konferences 15. gadskārtai 
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2010. gadā. Pieņemt hartu rosināja Komisijas priekšsēdētājs Ž. M. Barozu, 2009. gada 
septembrī uzstājoties Eiropas Parlamenta plenārsēdē. Uzskatu, ka ļoti svarīgs būs Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūta darbs, un ceru darīt visu, kas būs manos spēkos, lai līdz 
2010. gada vasarai tas Viļņā sāktu darbību. Vienlaikus mums jāizstrādā mūsdienīga 
stratēģija sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanai, un es esmu nodomājusi 2010. gadā 
iesniegt daudzgadu stratēģiju šai jomai. Manu pilnvaru termiņa pirmajā gadā tiks iesniegta 
arī stratēģija, kas, sākot no 2010. gada, risinās ar invalīdiem saistītus jautājumus.
Vispārīgāk es vēlos veicināt plašas sabiedrības informētības palielināšanu par tās 
ieguvumiem, ko pēdējos desmit gados nodrošinājusi Eiropas Savienība, aizliedzot 
diskrimināciju. Esmu nodomājusi cītīgi strādāt ar visiem jautājumiem, kuri saistīti ar 
diskriminācijas aizliegumu, jo īpaši, lai risinātu romu problēmas Eiropas Savienībā, un 
kopā ar nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisāru risināt sociālo tiesību 
jautājumus.

- Es uzskatu, ka nopietna problēma mūsu sabiedrībā ir vardarbība pret sievietēm, šis 
jautājums ir saistīts ar Eiropas vērtībām un skar visas 27 dalībvalstis. Tādēļ vēlos panākt 
noteiktu kopīgu reakciju uz šo parādību un izstrādāt politikas sistēmu, kurā ES iestādes un 
dalībvalstis varētu kopīgiem spēkiem apkarot vardarbību pret sievietēm.

- Kopā ar Komisijas priekšsēdētāju sagatavosim viņa pārziņā iesniedzamo priekšlikumu par 
priekšdarbiem, kas veicami, lai pievienotos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijai (Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punkts) un lai 
iespējami drīz 2010. gadā iesniegtu rekomendācijas par sarunu sākšanu ar Eiropas 
Padomi.

- Sadarbībā ar Komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku iestāžu attiecību un 
administratīvos jautājumos, priekšsēdētāja pārziņā un pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 24. panta 1. punktu un ņemot vērā 2009. gadā sāktās sabiedriskās 
apspriešanas rezultātus, sagatavosim Līguma par Eiropas Savienību 11. pantā paredzēto 
regulu par procedūru un nosacījumiem jaunajai pilsoņu iniciatīvai.

- Pilnvaru termiņa sākumā es veltīšu pūles, lai stiprinātu e-tiesiskumu kā efektīvu līdzekli 
vieglai un nebirokrātiskai piekļuvei tiesību aktiem visās 27 dalībvalstīs un lai apzinātu vēl 
citus konkrētus pasākumus labākai tiesu iestāžu darbinieku apmācībai un Eiropas 
juridiskās kultūras izkopšanai valstu juristu aprindās (piem., sagatavojot jaunu programmu 
“Erasmus tiesnešiem”).

- Vēlos atjaunot programmu “Pilsoņi Eiropai”, kuras termiņš beidzas 2013. gadā.
Sagatavojot nākamo programmas posmu, jāpievēršas praktiskām programmām, kas 
stiprinātu Eiropas identitāti (piemēram, pilsētu sadraudzības programmām), kultūras 
apmaiņai un valodu apguvei, kā arī konkrētai pieredzei, kas saistīta ar mūsu kopīgajām 
Eiropas vērtībām.

Vēlos arī pieminēt divus projektus, kam domāju pievērsties termiņa vidū:

- pāreja no Eiropas saistību tiesību izstrādes sākuma (kopīga atskaites sistēma, standarta 
noteikumi, patērētāju tiesības) uz Eiropas civilkodeksu, kas varētu būt vai nu brīvprātīgs 
instruments saskanības uzlabošanai, vai divdesmit astotais saistību tiesību izvēles režīms, 
vai vēl kāds vērienīgāks projekts;
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- Eurojust pārveide par Eiropas prokurora biroju, kā paredzēts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 86. pantā.

Uzskatu, ka svarīgs Eiropas pilsonības aspekts ir pilsoņiem pieejama informācija par ES 
iestādēm un tiesību aktiem. Tāpēc pilnībā atbalstu Publikāciju biroja (un visu pārējo iestāžu) 
centienus manā pilnvaru laikā izveidot vienotu portālu, no kura būtu iespējams piekļūt 
Eiropas Savienības tiesību aktiem, aptverot visus lēmumu pieņemšanas procedūru posmus, 
tostarp ES tiesību aktu transponēšanu valsts tiesību aktos, kā arī judikatūru Eiropas Savienības 
Tiesā un valsts tiesās, kas piemēro ES tiesību aktus.

Visās manu pilnvaru darbības jomās mans uzdevums būs nodrošināt kvalitatīvus tiesību aktu
priekšlikumus. Kvalitatīvi tiesību aktu priekšlikumi ir pirmais solis uz acquis veiksmīgu 
īstenošanu un efektīvu izpildi, lai Eiropā sasniegtu konkrētus rezultātus pilsoņu interesēs.

Sekretariāts


