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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 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;

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 
cilvēktiesību aizsardzības jomā;

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;

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;

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;

6. Uzsver, ka vienlaikus pamattiesību aizsardzības jomā pievienošanās noteiks uzlabotas 
sadarbības nepieciešamību starp dalībvalstu tiesām, Eiropas Kopienu Tiesu un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesu. Sadarbība starp divām Eiropas tiesām veicinās saskaņotas tiesu 
prakses sistēmas izvedi cilvēktiesību jomā;

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

– 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;

– 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;

– 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;

– 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;

8. Uzsver, ka līdz ar politiskajām saistībām ir ļoti svarīgi rast adekvātas atbildes uz 
galvenajiem tehniskajiem jautājumiem, lai nodrošinātu iespēju ES pievienošanās faktu 
ECHR izmantot iedzīvotāju interesēs. Neatrisinātas vai neskaidras detaļas var radīt 
neskaidrības un apdraudēt pašu pievienošanās jēgu. Tomēr tam nebūtu jānozīmē, ka 
tehniskie traucēkļi kavē procesu;

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;

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;

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.


