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Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli tiesiskuma jomā Eiropas Savienībā un 
Tiesiskuma nosacījumu regulas (ES, Euratom) 2020/2092 piemērošanu
(2021/2711(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 5., 7. un 15. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2020/2092 
(2020. gada 16. decembris) par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta 
aizsardzībai1, (Nosacītības regula),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Revīzijas palātas atzinumu Nr. 1/2018 par Komisijas 
2018. gada 2. maija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs2,

– ņemot vērā Padomes Juridiskā dienesta 2018. gada 25. oktobra atzinumu par Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs atbilstību ES Līgumiem,

– ņemot vērā 2020. gada 11. decembrī pieņemtos Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Ungārijas (C-156/21) un Polijas (C-157/21) Tiesā iesniegtos prasības 
pieteikumus atcelt tiesību aktu Eiropas Savienības Tiesā, ar kuriem tiek apstrīdēta 
tiesiskuma nosacītības mehānisma likumība,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Savienība ir dibināta, pamatojoties uz tādām vērtībām kā cilvēka cieņas 
respektēšana, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības, tostarp 
minoritāšu tiesības;

B. tā kā Savienības kompetenču robežas reglamentē kompetences piešķiršanas princips, 
kas nozīmē, ka kompetences, kas Līgumos nav piešķirtas Savienībai, paliek dalībvalstu 
pārziņā;

C. tā kā ar LES 2. pantu Savienībai netiek piešķirta nekāda materiāltiesiska kompetence, 
bet tajā ir tikai uzskaitītas konkrētas vērtības, kuras gan Savienības iestādēm, gan 
Savienības dalībvalstīm būtu jāievēro, kad tās rīkojas to pilnvaru robežās, kuras 
Savienībai ir piešķirtas ar līgumiem, un minētās robežas neietekmējot;

D. tā kā LES 2. panta normai nav tiešas iedarbības un to nevar piemērot saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību Līguma par Eiropas Savienības darbību 258.–260. un 

1OV L 433I, 22.12.2020., 1. lpp.
2 OV C 291, 17.8.2018., 1. lpp.
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267. pantā noteiktajām procedūrām;

E. tā kā par Savienības vērtību, tostarp tiesiskuma, pārkāpšanu pret dalībvalsti var vērsties 
vienīgi tad, ja tā rīkojas jomā, kurā Savienībai ir kompetence, pamatojoties uz 
konkrētām, kompetenci noteicošām Līguma normām;

F. tā kā dalībvalstu pienākums ievērot tiesiskumu nevar kalpot Savienības iestāžu rīcības 
priekšmetu neatkarīgi no tā, vai pastāv kāda konkrēta materiāltiesiska kompetence, kas 
būtu šādas rīcības pamatā, un tā kā vienīgais izņēmums ir LES 7. pantā noteiktā 
procedūra;

G. tā kā vienīgi LES 7. pantā ir paredzēta Savienības kompetence uzraudzīt tiesiskuma kā 
Savienības vērtību ievērošanu — turklāt veidā, kas nav saistīts ar konkrētu 
materiāltiesisku kompetenci vai kas tās darbības jomu pārsniedz;

H. tā kā LES 7. pants nav pamats tajā aprakstītās procedūras turpmākai izstrādei vai 
grozīšanai;

I. tā kā Tiesas kompetence tiesiskuma jomā ir ierobežota – tā attiecas tikai uz LES 
7. pantā paredzēto procesuālo noteikumu ievērošanas kontroli un tikai pēc attiecīgās 
dalībvalsts lūguma;

J. tā kā tiesiskuma jēdziens dažādās dalībvalstīs tiek interpretēts atšķirīgi;

K. tā kā “dzimteņu Eiropa” ir viena no Eiropas Savienības koncepcijām, proti, tā paredz 
ekonomisko saišu izveidi, vienlaikus saglabājot vienoto valstu politiski atšķirīgo 
identitāti un suverenitāti;

L. tā kā ES iestādes nav kompetentas pieņemt LES 2. pantā uzskaitīto vērtību, jo īpaši 
tiesiskuma jēdziena, definīciju, jo tām Līgumos šāda kompetence nav piešķirta;

M. tā kā, ja nebūtu attiecīgās kompetences, iestādes, pieņemot šādu definīciju, pārkāptu 
Līgumus un minētā definīcija būtu pretrunā LES;

N. tā kā Eiropadome nodrošina Savienību ar nepieciešamo stimulu tās attīstībai un nosaka 
atbilstīgus šīs attīstības vispārējos politiskos virzienus un prioritātes.

O. tā kā Eiropadomei, īstenojot savu kompetenci saskaņā ar LES 15. pantu, ir pamats 
pieņemt secinājumus, lai stimulētu Savienības attīstību;

P. tā kā minētie secinājumi nav nedz nesaskanīgi ar Nosacītības regulu, nedz tie nav 
pretrunā tai, nedz to groza;

Q. tā kā Komisijai tā nav pirmā reize vai tas nav nekas neparasts, ja tiek pieņemtas 
pamatnostādnes, kurās izklāstīts, kā tā piemēros un īstenos tiesību aktus konkrētā jomā, 
un tā kā Komisijas izvēlē izstrādāt un pieņemt pamatnostādnes par Nosacītības regulas 
īstenošanu nav nekā nelikumīga;

R. tā kā visas pamatnostādnēs izklāstītās interpretācijas būs paziņojumi par to, kā Komisija 
saprot Nosacītības regulu;
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S. tā kā Komisija un Parlaments, šķiet, vēlas izmantot tiesiskuma nosacītības mehānismu 
pret dalībvalstīm, kuras aizstāv savu tradicionālo vērtību augstāko spēku un savu 
konstitūciju pārākumu;

T. tā kā Komisija savu pienākumu izpildē ir neatkarīga un tā kā līdz pamatnostādņu 
izstrādes pabeigšanai tā var nolemt pasākumus saskaņā ar Nosacītības regulu 
neierosināt,

1. uzsver , ka tiesiskuma galvenais mērķis ir rīkoties, pamatojoties uz tiesību aktiem un 
Līgumiem un ievērojot tos;

2. uzsver , ka vienīgā iespēja Savienībai iejaukties jautājumos, kas saistīti ar to, kā 
dalībvalstis ievēro Savienības vērtības kā tādas, ir LES 7. pants; uzsver, ka LES 7. pants 
ir pilnīgs un izsmeļošs;

3. uzskata, ka juridiski ir nepieņemami ir ieviest de facto jaunu tiesiskuma kontroles 
mehānismu, un šis viedoklis sakrīt arī ar Padomes 2018. gada 25. oktobra atzinumā 
pausto;

4. prasa pabeigt 7. pantā paredzētās tiesiskuma procedūras, pirms tiek uzsāktas contra 
legem darbības, pamatojoties uz to, ka, “ja es nevaru sasniegt savu mērķi saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, es pārkāpšu Līgumus”;

5. uzsver, ka tieslietu jomu ekskluzīvi pārzina dalībvalstis;

6. pauž nožēlu par Tiesas kompetenču paplašināšanu, piemēram, lietā C-121/21, kas 
apdraud uzticēšanos Eiropas Savienībai un proporcionalitātes un lojalitātes principus, 
kas tieši izriet no Līgumiem;

7. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.


