
OJ\878657LV.doc PE472.398v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_OJ(2011)202_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

SEMINĀRS

sadarbībā ar Eiropas Komisiju — Tieslietas

Ceturtdien, 2011. gada 6. oktobrī, plkst. 9.00–12.30 un 14.00–17.00

Telpa: PHS  P3C050

1. Darba kārtības projekta pieņemšana (1) PE 472.398
FdR 878657

SEMINĀRS PAR PILSOŅU LŪGUMRAKSTU UN SŪDZĪBU PAR PAMATTIESĪBU AIZSKĀRUMIEM 
IZSKATĪŠANU



PE472.398v01-00 2/4 OJ\878657LV.doc

LV

Pamatinformācija

Tā kā gandrīz pirms diviem gadiem stājās spēkā Lisabonas līgums un Pamattiesību harta, 
Eiropas Parlamentam un Komisijai ir nācies izskatīt daudzus lūgumrakstus un sūdzības par 
Pamattiesību hartas piemērošanu. 

Pilsoņi izrāda lielu interesi par Pamattiesību hartas īstenošanu, un ar to saistītās cerības ir 
augstas. Tomēr Pamattiesību hartu nepiemēro visos gadījumos, kad dalībvalstīs ir radies tās 
iespējams pārkāpums. Pastāv risks, ka pilsoņi, neprecīzi izprotot Pamattiesību hartas 
piemērošanas jomu, vilsies pašā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības iestādēm ir 
pienākums atrisināt šo problēmu.

Tādēļ ir svarīgi, lai cilvēki, kuri uzskata, ka viņu tiesības tiek ierobežotas, varētu iegūt 
noderīgu informāciju par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un ārpustiesas aizsardzības 
iespējām, kas viņiem ir pieejamas gan ES, gan dalībvalstu līmenī. Viņiem būtu jāspēj 
iespējami precīzi noteikt, kura iestāde vai struktūra ir vispiemērotākā, lai viņiem palīdzētu. 
Komisijas 2010. gada ziņojumā par ES Pamattiesību hartas piemērošanu¹ ir sniegts pirmais 
pašreizējās situācijas novērtējums.

Šis Komisijas un Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas kopīgi organizētais seminārs 
ļaus noskaidrot, kā Eiropā un dalībvalstīs izskata sūdzības par pamattiesību aizskārumiem, 
un tā gaitā tiks noteikta labākā prakse šajā jomā un tiks aplūkoti veidi, kā uzlabot atbildīgo 
iestāžu un institūciju sadarbību gan ES, gan dalībvalstu līmenī. 

Šo semināru kopīgi atklās un vadīs Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviane 
Reding un Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja Erminia Mazzoni.

Seminārā tiksies ievērojami tieslietu speciālisti, kas izvērtēs Pamattiesību hartas 
piemērošanu saistībā ar specifiskām problēmām, uz kurām norāda pilsoņi savās iesniegtajās 
sūdzībās un lūgumrakstos. Eiropas Parlamenta deputātiem un citiem šā semināra 
dalībniekiem būs iespēja uzzināt par iespējām, ko nodrošina tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
un ārpustiesas aizsardzības iespējas, lai reaģētu uz pilsoņu paustajām bažām. 

                                               
¹ http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/com_2011_160_en.pdf
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I. ATKLĀŠANA 09.00–09.30
Viviane Reding, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Erminia Mazzoni, Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja 
II. KĀDA IR PAMATTIESĪBU HARTAS PRAKTISKĀ NOZĪME ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS PILSOŅIEM? KĀ 

INFORMĒT PILSOŅUS PAR PAMATTIESĪBU HARTAS PIEMĒROŠANAS JOMU?

Mērķis: diskusijas gaitā jānoskaidro iespējas, kā informēt pilsoņus par gadījumiem, kad Pamattiesību 
harta jāpiemēro un kad ne. Diskusija ļaus noskaidrot pārpratumu izraisītās problēmas, kas saistītas ar 
Pamattiesību hartas piemērošanas jomu, norādot konkrētus piemērus (45 min. — dalībnieku 
uzstāšanās, 45 min. — diskusija).

Vada — Erminia Mazzoni, Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja 

Uzstājas

o Monika Flašíková Beňová, Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas (LIBE) locekle, referente, kas atbildīga par Eiropas Parlamenta gada ziņojuma 
par situāciju pamattiesību jomā sagatavošanu 

o Prof. Giuseppe Tesauro, bijušais Tiesas ģenerāladvokāts, Itālijas Konstitucionālās tiesas 
loceklis 

o Prof. Sjef van Erp, Māstrihtas Universitāte 
o Prof. Elspeth Guild, Eiropas politikas pētījumu centra vecākā asociētā līdzstrādniece 
o Prof. Jean-Paul Jacqué, Eiropas Koledža 

09.30–11.00

III. SŪDZĪBU PAR PAMATTIESĪBU AIZSKĀRUMIEM IZSKATĪŠANA — PĀRSKATS PAR ES DALĪBVALSTU 
PRAKSI 

Mērķis: apmainīties ar informāciju par to, kā izskata sūdzības par pamattiesību pārkāpumiem 
dalībvalstīs. Jānosaka labākā prakse, tostarp papildu pasākumi attiecībā uz tām sūdzībām, kuru 
izskatīšana nav attiecīgās iestādes kompetencē. Šo informāciju varētu arī izmantot, lai labāk novērtētu, 
cik bieži cilvēki „klauvē pie nepareizajām durvīm” tad, kad viņi cenšas rast tiesisku aizsardzību 
pamattiesību pārkāpumu gadījumos (45 min. — dalībnieku uzstāšanās, 45 min. — diskusija).

Vada — Paul Nemitz, Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta Pamattiesību un 
Savienības pilsonības direktorāta direktors

Uzstājas 

o Dominique Baudis, tiesībsargs (Francija)
o Manuel Aguilar Belda, tiesībsarga vietnieks (Spānija)
o Des Hogan, Īrijas Cilvēktiesību komisijas izpilddirektors, Eiropas valstu cilvēktiesību 

institūtu grupas Tieslietu darba grupas priekšsēdētājs
o Tamás Kádár, Līdztiesības atbalsta valsts struktūru Eiropas tīkla sekretariāta pārstāvis 
o Peter Reading, Līdztiesības un cilvēktiesību komitejas Tieslietu politikas nodaļas direktors 

(Apvienotā Karaliste) 
o Serge Leonard, Bērna tiesību aizsardzības organizācijas padomnieka juriskonsults 

(Beļģija) — vēl jāapstiprina
o Dr. Israel Butler, Pamattiesību aģentūra 

11.00–12.30

PUSDIENAS — YEHUDI MENUHIN ZONA — PAUL HENRI SPAAK ĒKAS 1. STĀVS 12.30–14.00
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SŪDZĪBU PAR PAMATTIESĪBU AIZSKĀRUMIEM IZSKATĪŠANA — PĀRSKATS PAR PRAKSI EIROPAS 
MĒROGĀ 

Mērķis — apmainīties ar informāciju par to, kā Eiropas iestādes izskata sūdzības par pamattiesību 
pārkāpumiem. Jānosaka labākā prakse, tostarp papildu pasākumi attiecībā uz tām sūdzībām, kuru 
izskatīšana nav attiecīgās iestādes kompetencē. Jānosaka ES iestāžu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
prakse, informējot pilsoņus par tiesībaizsardzības mehānismiem, kad viņi iesniedz sūdzības, kuras nav 
šo iestāžu kompetencē (45 min. — dalībnieku uzstāšanās, 45 min. — diskusija).

Vada — Emmanuel Crabit, Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta Pamattiesību un 
bērna tiesību nodaļas vadītājs 

Uzstājas

o David Lowe, Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas sekretariāta vadītājs 
o Sabine Hackspiel, Eiropas Savienības Tiesas Pētniecības un dokumentācijas direktorāta 

nodaļas vadītāja
o Victor Soloveytchik, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nodaļas vadītājs 
o Giovanni Buttarelli, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs — vēl jāapstiprina
o Margaret Tuite, Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta Krimināltiesību nodaļas 

vadītājas vietniece

14.00–15.30 

V. PALĪDZĪBA PILSOŅIEM RAST TIESISKO AIZSARDZĪBU PAMATTIESĪBU AIZSKĀRUMU GADĪJUMOS 

Mērķis — pilsoņiem, kuru pamattiesības ir tikušas aizskartas, vajadzētu būt iespējām izmantot efektīvu 
tiesiskās aizsardzības mehānismu. Šajā semināra daļā tiks noskaidrotas iespējas, kā uzlabot ES un 
dalībvalstu iestāžu/institūciju sadarbību, izskatot sūdzības par pamattiesību aizskārumiem (45 min. —
dalībnieku uzstāšanās, 45 min. — diskusija).

Vada — Emmanuel Crabit, Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta Pamattiesību un 
bērna tiesību nodaļas vadītājs

Uzstājas 

o Ian Harden, Eiropas Ombuda ģenerālsekretārs
o Sonia Masini, Redžo Emīlijas provinces priekšsēdētāja un Reģionu komitejas Pilsonības, 

pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisijas priekšsēdētāja pirmā vietniece
o Gabriele Bischoff, Vācijas Arodbiedrību konfederācijas (DGB) Eiropas politikas nodaļas 

vadītāja, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu padomes locekle

o Prof. Alan Miller, Skotijas Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājs un Eiropas valstu 
cilvēktiesību institūtu grupas priekšsēdētājs

15.30–17.00


