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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu Eiropas Savienība 
“ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, 
vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības”; uzsver, ka starp 
Savienības vērtībām nepastāv hierarhija un ka ES būtu jānodrošina savu vērtību 
aizsardzība kopumā, jo tās nevar pastāvēt cita bez citas;

2. uzskata, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) secinājumi un atzinumi un 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūra veido labu pamatu Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 2. panta un Pamattiesību hartā nostiprināto tiesību tvēruma 
interpretācijai;

3. uzsver, ka Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstis “ievēro 
tiesības un principus, kā arī veicina to piemērošanu”; pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar 
FRA viedokli dažas dalībvalstis, šķiet, nedara pietiekami daudz, lai vairotu izpratni par 
Hartas noteikumiem vai sekmētu to īstenošanu; uzsver, ka Harta ir vairāk jāpopularizē, 
lai padarītu tās noteikumus iedarbīgākus un, iespējams, rosinātu valstu likumdevējus un 
tiesnešus to izmantot kā pozitīvu interpretācijas avotu pat tādās lietās, kas neietilpst ES 
tiesību aktu darbības jomā;

4. norāda, ka Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas paredz respektēt cilvēka 
cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības; uzsver, ka ir 
svarīgi Savienības un dalībvalstu līmenī nodrošināt, konsolidēt un veicināt šo vērtību 
pilnīgu ievērošanu; atgādina, ka cilvēktiesības ir universālas un nedalāmas;

5. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt pilnīgu atbilstību Pamattiesību hartas noteikumiem 
visā likumdošanas procesā; vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir ietekmes novērtējumos 
iekļaut analīzi par ietekmi uz pamattiesībām; atgādina, ka efektīvai un detalizētai ES 
tiesību aktu īstenošanai ir būtiska nozīme ES vērtību aizsardzībā, no kā ir atkarīga 
uzticēšanās Eiropas Savienībai kopumā; norāda, ka valstu valdībām arī būs jāpalielina 
sabiedrības informētība, lai panāktu, ka ES iedzīvotāji pilnībā apzinās savas tiesības un 
zina, kā rīkoties, ja tās tiek pārkāptas;

6. aicina dalībvalstis uzsākt faktos pamatotas iniciatīvas un politikas pasākumus, kuru 
mērķis būtu vairot izpratni par Hartu un sekmēt tās īstenošanu valstu līmenī; aicina 
dalībvalstis veikt ar 51. pantu saistītu atbilstības izvērtējumu, lai agrīnā posmā apzinātu, 
vai kāda juridiskā lieta vai likumdošanas dokuments neraisa ar Hartu saistītus 
jautājumus; uzskata, ka šajā sakarībā ierosmi varētu smelties Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūras rokasgrāmatā par Hartas piemērojamību;

7. uzskata, ka būtu vajadzīgs, lai dalībvalstu tiesneši, juristu apvienības un valsts pārvaldes 
iestādes gan valsts ietvaros, gan arī pārrobežu mērogā plašāk apmainītos ar informāciju 
par pieredzi Hartas izmantošanā un šajā ziņā izmantotajām pieejām, tostarp vajadzības 
gadījumā izmantojot pastāvošos finansēšanas instrumentus, piemēram, programmā 
“Tiesiskums” paredzētās iespējas, un ka būtu jāorganizē mērķtiecīgas apmācības 
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programmas praktizējošiem juristiem;

8. stingri atbalsta drīzu sarunu atsākšanu par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijai, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 
18. decembra Atzinumu Nr. 2/131; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi paātrināt pievienošanās 
procesu, lai spēcinātu pamattiesību aizsardzību Savienībā un stiprinātu Savienības 
pozīciju diskusijās par tiesiskumu, kā arī pastāvīgi informēt Parlamentu saskaņā ar 
LESD 218. panta 10. punktu; atzinīgi vērtē to, ka tuvākajos mēnešos jau ir ieplānotas 
divas sarunu kārtas ar Eiropas Padomi2, un aicina Komisiju politiski svarīgākajos sarunu 
brīžos tikties ar attiecīgajām Eiropas Parlamenta komitejām;

9. aicina, pamatojoties uz Parlamenta iepriekšējām rezolūcijām3, pieņemt ES demokrātijas, 
tiesiskuma un pamattiesību mehānismu, kas neveidotu vērtību hierarhiju un 
nodrošinātu, ka tiek pienācīgi izvērtēts ne vien tiesiskums, bet arī citas Savienības 
vērtības, tostarp plašāks pamattiesību spektrs;

10. uzsver, ka tiesu varas neatkarība ir tiesiskuma stūrakmens un veido pamatu tiesībām uz 
efektīvu tiesību aizsardzību tiesā4; iesaka atkāpties no pašreizējās pieejas, saskaņā ar 
kuru tiesiskuma problēmjautājumus risina ad hoc veidā atsevišķās valstīs, un prasa 
izstrādāt kritērijus un kontekstuālus novērtējumus, kas palīdzētu dalībvalstīm regulāri 
un salīdzinošā veidā atpazīt jebkādas iespējamās tiesiskuma problēmas un risināt tās; 
aicina dalībvalstis vienmēr būt gatavām aizstāvēt tiesiskumu; mudina panākt kopīgu 
tiesiskuma kultūru visās 27 dalībvalstīs un Savienības iestādēs, izmantojot kopīgas 
definīcijas, standartus un kritērijus, lai jēdziens “tiesiskums” būtu definēts un lai būtu 
iespējams noteikt paņēmienus, kā pārbaudīt tā pienācīgu darbību; norāda, ka tiesiskuma 
princips attiecas ne tikai uz likumdošanas procesu kvalitāti, bet arī uz jau spēkā esošo 
tiesību aktu faktisku un nediskriminējošu piemērošanu; turklāt uzskata, ka būtu noderīgi 
saņemt neatkarīgu ekspertu veiktus regulārus novērtējumus, jo tie Komisijai 
nodrošinātu saskaņotāku pamatu lēmumu pieņemšanai par nepieciešamību sākt 
pārkāpuma procedūras;

11. uzsver, ka pastāv citi starptautiski instrumenti, kas ieviestu papildu garantijas 
Savienības pilsoņu un iedzīvotāju pamattiesību aizsardzībai, piemēram, Stambulas 
konvencija un Eiropas Sociālā harta; mudina Padomi noslēgt procesu, ar kuru ES 
ratificē Stambulas konvenciju, un aicina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
ES pievienotos Eiropas Sociālajai hartai;

12. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi katrā dalībvalstī stiprināt cilvēktiesības un bērnu tiesības 
un ka dalībvalsts ir jāsauc pie atbildības par jebkādiem šo tiesību pārkāpumiem, kas 
konstatēti tās teritorijā;

13. atkārtoti uzsver, ka gaidāmajā konferencē par Eiropas nākotni varētu apzināt iepriekš 
definētas politikas prioritātes, piemēram, Eiropas vērtības, pamattiesības un 

1 ECLI:EU:C:2014:2454.
2 Komisāres Věra Jourová 2020. gada 11. februāra vēstule.
3 Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma 
demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi, OV C 215, 19.6.2018., 162. lpp. Eiropas Parlamenta 
2018. gada 14. novembra rezolūcija par visaptveroša ES mehānisma nepieciešamību demokrātijas, tiesiskuma un 
pamattiesību aizsardzībai, P8_TA(2018)0456.
4 LES 19. pants, LESD 67. panta 4. punkts un Pamattiesību hartas 47. pants.
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pamatbrīvības, taču šo prioritāšu sarakstu būtu jāvar papildināt5; atzinīgi vērtē to, ka 
Eiropas vērtību un jo īpaši ES pilsoņu pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzība ir viena 
no sešām Eiropas Komisijas politiskajām prioritātēm un ir iekļauta Eiropadomes 
stratēģiskajā programmā 2019.–2024. gadam, jo tas neapšaubāmi ir jautājums, kas 
iedzīvotājiem ļoti rūp, un par to ir jādiskutē; uzskata, ka ir svarīgi, lai konferencē tiktu 
apspriests jautājums par jaunu mehānismu pieņemšanu Eiropas vērtību, tostarp 
pamattiesību un pamatbrīvību, aizsardzībai, kā arī par LES 7. panta 3. punktā 
paredzētajiem sankciju mehānismiem;

14. atkārtoti uzsver, ka ir vajadzīgi pasākumi, kas ļautu nodrošināt, ka, lemjot par Eiropas 
nākotni, tiek ņemts vērā ES iedzīvotāju viedoklis, un ir vajadzīga patiešām atklāta, 
iekļaujoša un demokrātiska apspriešanās, kurā būtu aicināti iesaistīties visi iedzīvotāji 
visos Savienības reģionos un pilsētās; norāda, ka pēc konferences Eiropas Savienībai ir 
jāturpina nepastarpināti sadarboties ar iedzīvotājiem, lai izveidotu pastāvīga dialoga 
mehānismu;

15. ierosina konferencē par Eiropas nākotni apsvērt iespēju saskaņā ar varas dalīšanas 
principu piešķirt Eiropas Savienības Tiesai jurisdikciju attiecībā uz visiem ES tiesību 
aspektiem;

16. atgādina, ka priekšlikums regulai par Savienības budžeta aizsardzību gadījumos, kad 
dalībvalstīs vērojami vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu, ļautu ieviest sankcijas pret 
dalībvalstīm, kurās tiesiskuma neievērošana apdraud pareizu ES budžeta izpildi un ES 
finanšu intereses; tomēr uzsver nepieciešamību izdarīt izmaiņas ES līgumā, lai 
pastiprinātu 7. panta 3. punktā paredzētos vispārējos sankciju mehānismus;

17. uzsver, ka ir svarīgi, lai visās dalībvalstīs būtu nodrošināta efektīva un konsekventa 
tiesiskuma aizsardzība un pamattiesību pārkāpumu novēršana; atzīst, ka tiesiskumam ir 
būtiska nozīme pamattiesību pārkāpumu novēršanā; atgādina, ka pamattiesības ir 
neatņemama ES vērtību daļa un ka LES 7. pantā ir paredzēts mehānisms reaģēšanai 
situācijā, kad dalībvalsts vairākkārt nopietni pārkāpusi LES 2. pantā minētās vērtības 
vai pastāv nepārprotama varbūtība, ka dalībvalsts minētās vērtības varētu pārkāpt; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, 7. pants būtu vienādi jāpiemēro visām 
dalībvalstīm;

18. atgādina, ka galvenais šķērslis tam, lai piemērotu LES 7. panta 2. punktu kā galējo 
līdzekli Savienības vērtību aizsardzības nolūkā, ir vienprātīga lēmuma nepieciešamība 
Padomē; norāda, ka struktūrā, kurā ļoti liela nozīme ir politiskiem apsvērumiem, ir īpaši 
sarežģīti sasniegt tik augstu slieksni un ka tādēļ šis mehānisms līdz šim vēl nav ticis 
efektīvi izmantots;

19. ierosina, ka tiesiskuma ievērošanai, kas ir viens no kritērijiem, lai ES varētu 
pievienoties jaunas dalībvalstis, vajadzētu būt ne vien pievienošanās priekšnoteikumam, 
bet arī saistošam un īstenojamam kritērijam, kurš būtu izmantojams, lai uzraudzītu 
dalībvalstu atbilstību tiesiskuma prasībām visu laiku, kamēr vien tās ir ES sastāvā6;

5 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūcija par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz konferenci 
par Eiropas nākotni. Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0010, 7. punkts.
6 Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. februāra rezolūcija par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu 
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20. uzsver, ka ES ir sistemātiskāk jāizmanto Līgumos paredzētās īpašās klauzulas, kas 
stiprinātu pamattiesību aizsardzību; šajā sakarībā aicina iespējami drīz iedarbināt LESD 
83. panta 1. punkta noteikumus, lai Eiropas Savienībā atzīto noziegumu uzskaitījumā 
iekļautu ar dzimumu saistītu vardarbību;

21. atzinīgi vērtē to, ka Komisija savā 2020. gada darba programmā ir paziņojusi par 
nodomu nākt klajā ar jaunu Pamattiesību hartas īstenošanas stratēģiju; cer, ka tajā 
uzmanība būs vērsta uz izpratnes palielināšanu valstu līmenī;

22. atzīst, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības ietekmēs LESD otrajā 
daļā un Pamattiesību hartas V sadaļā minētās pilsoņu tiesības; uzstāj, ka lietderīga būtu 
Eiropas Parlamenta un Apvienotās Karalistes parlamenta kopīgi īstenota kontrole pār 
Izstāšanās līguma īstenošanu un piemērošanu, un atzinīgi vērtētu kopīgu struktūru 
izveidi šajā nolūkā7. atzinīgi vērtē to, ka pirmajos piecos gados pēc Izstāšanās līguma 
stāšanās spēkā Komisijai reizi gadā būs jāsniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojums par šā līguma, jo īpaši tā otrās daļas (“Pilsoņu tiesības”), īstenošanu un 
piemērošanu; sagaida, ka Komisija turpinās sniegt ziņojumus attiecībā uz šā līguma otro 
daļu arī pēc minētā perioda beigām.

ES iestāžu sistēmā. Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0079, 10. punkts.
7 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūcija par Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu 
tiesībām īstenošanu un uzraudzību. Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0006, 22. punkts.
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