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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada ziņojumu par ES Pamattiesību hartas piemērošanu 
(COM(2012)169(galīgā redakcija);

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada ziņojumu par ES pilsonību „Likvidējot šķēršļus ES 
pilsoņu tiesību īstenošanai”1;

– tā kā gandrīz trešdaļa no Parlamenta saņemtajiem lūgumrakstiem attiecas uz hartā 
paredzēto pamattiesību iespējamiem pārkāpumiem;

Vispārīgi

1. uzskata, ka daudzu Eiropas pilsoņu un iedzīvotāju cerības, vēršoties pie ES iestādēm ar 
sūdzībām par pārkāpumiem un aicinot aizsargāt hartā un Līgumos paredzētās 
pamattiesības un Eiropas vērtības, bieži tiek sagrautas, jo dažas ES iestādes šauri 
interpretē ES pilnvaras un nozīmi pamattiesību jomā, un uzsver, ka tas kopumā apdraud 
uzticību Eiropas Savienībai, Komisijai kā „Līgumu noteikumu izpildes uzraudzītājai” un 
ES tiesību sistēmai, kuras pamatā ir Līgumi un harta2;

2. šajā saistībā atkārto, ka ES un tās iestādēm ir pienākums ievērot, garantēt, aizsargāt un 
veicināt Eiropas pilsoņu pamattiesības Eiropas Savienībā, pamatojoties uz hartu un LESD 
2., 7. un 9.–12. pantu, jo īpaši gadījumos, kad šīs tiesības nav efektīvi un pienācīgi 
aizsargātas valsts līmenī; atgādina, ka hartas 51. pants nebūtu jāizmanto, lai mazinātu 
hartas un tās piemērošanas nozīmi, un uzsver, ka šis pants neatceļ ES iestāžu nozīmi un 
pilnvaras attiecībā uz Eiropas pamatprincipu un demokrātijas, tiesiskuma, pilsonības un 
līdzvērtīguma vērtību aizsargāšanu;

3. atgādina par Parlamenta nozīmi un atbildību attiecībā uz Eiropas pilsoņiem kopumā un jo 
īpaši ar Līgumā paredzētās lūgumrakstu procedūras starpniecību, kas nosaka pienākumu 
vajadzības gadījumā un pamatojoties uz katras lietas faktiem rast ārpustiesas tiesību 
aizsardzības līdzekli lūgumrakstu iesniedzējiem, lai palīdzētu pilsoņiem īstenot savas 
pamattiesības un lai nodrošinātu hartā un Līgumos paredzēto vērtību un principu 
pienācīgu piemērošanu;

4. aicina dalībvalstis izpildīt savus pienākumus aizsargāt savu pilsoņu pamattiesības un 
mudina dalībvalstis ievērot saistības, ko tās uzņēmās saskaņā ar Lisabonas līguma 
noteikumiem3, kuri paredz ES parakstīt Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, tādējādi 
novēršot tiesiskās aizsardzības nepilnības, piešķirot Eiropas pilsoņiem tādas pašas tiesības 
attiecībā pret Savienības darbībām, kādas tiem pašreiz piešķirtas attiecībā pret Savienības 
dalībvalstīm;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0120.
2 Eurobarometer zibensaptauja 340, 2. punkts.
3 LES 6. panta 2. punkts.
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Konkrēti jautājumi

5. aicina Padomi ievērot tās saistības attiecībā uz pamattiesībām, steidzami novērst šķēršļus 
attiecībā uz Komisijas 2008. gada 2. jūlija priekšlikumu Padomes direktīvai par 
vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas; šajā saistībā uzsver cilvēku ar invaliditāti 
tiesības, kuri cenšas dzīvot cik vien iespējams parastu dzīvi, un bērnu tiesības, jo īpaši 
saistībā ar pārrobežu strīdiem par aprūpes tiesībām un vecāku tikšanās tiesībām;

6. pauž nožēlu par minoritāšu diskriminācijas gadījumiem un aicina Padomi efektīvi un 
atbilstīgi rīkoties, lai atbalstītu Savienības vērtības attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras 
nepienācīgi pilda savus Līgumā paredzētos pienākumus saistībā ar šiem jautājumiem, un 
aicina ieviest stingrākus ES tiesību aktus, politiku un rīcību rasisma, ksenofobijas un 
homofobijas novēršanai;

7. vērš uzmanību uz plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežojumiem, ko regulāri atspoguļo 
saņemtie lūgumraksti, un aicina Komisiju uzticēt Pamattiesību aģentūrai (FRA) 
uzraudzības lomu šajā jomā un pārskatīt ES tiesību aktus, lai nodrošinātu kopēju standartu 
piemērošanu attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu plurālismu un brīvību;

8. jo īpaši uzsver jautājumu, par ko Parlaments ir saņēmis ļoti lielu lūgumrakstu skaitu un 
kas attiecas uz tāda nekustamā īpašuma atsavināšanu bez atbilstīgas kompensācijas, ko 
pilsoņi iegādājušies, izmantojot personas pārvietošanās brīvības tiesības un kapitāla brīvas 
aprites tiesības;

9. aicina Komisiju steidzami nodrošināt, lai dalībvalstis transponē un pareizi piemēro 
Direktīvu 2004/38/EK par pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties, ņemot vērā bieži saņemtos 
lūgumrakstus par šāda veida problēmām, ar ko, īstenojot savas hartā paredzētās tiesības, 
cita starpā saskārušies trešo valstu laulātie, reģistrētie partneri un ES pilsoņu partneri, kas 
likumīgi dzīvo dalībvalstīs;

10. atgādina, ka sociālā nodrošinājuma pabalstu, pensiju, veselības aprūpes pabalstu 
pārvedamība un profesionālās kvalifikācijas un dokumentu par ģimenes stāvokli un to 
nozīmes atzīšana ir svarīgas tiesības, kas varētu nodrošināt pilsoņiem iespēju pilnībā 
izmantot savas pamattiesības, tostarp pamatojoties uz iekšējā tirgus izveides pabeigšanu, 
taču norāda, ka daudzi pilsoņi joprojām saskaras ar problēmām, aizstāvot savas tiesības; 
tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt šo tiesību pienācīgu ievērošanu, 
piemērošanu un attīstīšanu;

11. uzsver, ka Komisijas kā Līgumu noteikumu izpildes uzraudzītājas nozīme neaprobežojas 
ar pienākumu nodrošināt, lai dalībvalstis transponē tiesību aktus, bet attiecas arī uz tiesību 
aktu pienācīgu un pareizu piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz pilsoņu pamattiesību 
aizsargāšanu; norāda uz juridisko vakuumu attiecībā uz tiesu iestāžu pieejamību pilsoņiem 
gadījumos, kad dalībvalstis nav transponējušas vai ir novēloti transponējušas tos tiesību 
aktus, kas tieši attiecas uz viņiem;

12. ierosina Komisijas gada ziņojumā par cilvēktiesībām iekļaut vērtējumu par situāciju 
dalībvalstīs; nāk klājā ar priekšlikumu Parlamentam rīkot ikgadēju konferenci, ko kopīgi 
vadītu tā Pilsonisko brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja un Lūgumrakstu komiteja, 
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piedaloties pilsoniskajai sabiedrībai un citām šajā jomā ieinteresētajām personām;

13. atzinīgi vērtē Komisijas politiku, nodrošinot pilsoņiem konkrētu informāciju par viņu 
tiesībām un pieejamajiem tiesiskās palīdzības līdzekļiem viņu pamattiesību pārkāpumu 
gadījumā; vienlaicīgi uzsver faktu, ka tas neatbrīvo Komisiju no tās pienākuma analizēt 
pilsoņu sūdzības ne tikai saistībā ar iespējamiem ES un dalībvalstu izdarītajiem 
pamattiesību pārkāpumiem, piemērojot ES tiesības, bet arī saistībā ar regulāriem 
pārkāpumiem pamattiesību aizsardzības īstenošanā dalībvalstīs; aicina Komisiju ievērot 
savu lomu Eiropas tiesību sistēmas, kuras pamatā ir demokrātija un pamattiesības, 
aizstāvēšanā un informēt par šādām situācijām attiecīgās dalībvalstis; uzskata, ka Eiropas 
Parlamentam, kam ir daudz plašāka politiskā darbības joma, būtu skaidri jānorāda visiem 
ES pilsoņiem un iedzīvotājiem tā īstenotās darbības viņu pamattiesību garantēšanā un 
aizstāvēšanā;

14. aicina Komisiju pārskatīt regulu, ar ko izveido Pamattiesību aģentūru, lai stiprinātu 
aģentūras pilnvaras un neatkarību.


