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Eiropas Parlamenta rezolūcija par notiekošajām uzklausīšanām saskaņā ar LES 
7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju
(2022/2647(RSP))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā LES 5. pantu, jo īpaši kompetences piešķiršanas, subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principus, kas ierobežo ES pilnvaras,

– ņemot vērā 1969. gada Vīnes Konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 31. un 
32. pantu, kas piešķir prioritāti labai ticībai un burtiskai līguma interpretācijas pieejai un 
plaši ierobežo mērķa un citu interpretācijas kritēriju izmantošanu, to atļaujot tikai 
acīmredzami absurdos un īsteni neskaidros gadījumos,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Revīzijas palātas atzinumu Nr. 1/2018 attiecībā uz 
Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs1,

– 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 Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Regulu (ES, 
Euratom) 2020/2092 par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai3 
(“Tiesiskuma nosacījumu regula”),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (EST) 2022. gada 16. februāra spriedumu lietā C-
156/21 Ungārija/Parlaments un Padome4 un 2022. gada 16. februāra spriedumu lietā C-
157/21 Polija/Parlaments un Padome5,

– ņemot vērā Polijas Konstitucionālās tiesas 2021. gada 7. oktobra spriedumu K 3/21, kas 
ir publicēts Polijas oficiālajā vēstnesī (Dziennik Ustaw) 2021. gada 12. oktobrī,

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 20. decembra pamatoto priekšlikumu “Saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu par tiesiskumu Polijā: priekšlikums 
Padomes lēmumam par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni 

1 OV C 291, 17.8.2018., 1. lpp.
2 OV L 433 I, 22.12.2020., 11. lpp.
3 OV L 433 I, 22.12.2020., 1. lpp.
4 ECLI:EU:C:2022:97.
5 CLI:EU:C:2022:98.
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pārkāpt tiesiskumu (COM(2017)0835),

– ņemot vērā 2018. gada 12. septembra rezolūciju par priekšlikumu, kurā Padome tiek 
aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir 
droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta 
Savienība6,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 30. septembra paziņojumu “2020. gada ziņojums par 
tiesiskumu. Tiesiskuma situācija Eiropas Savienībā” (COM(2020)0580),

– ņemot vērā Komisijas 2022. gada 16. februāra paziņojumu par Eiropas Savienības 
Tiesas spriedumiem par Vispārējās nosacītības regulu,

– ņemot vērā Eiropadomes 2020. gada 11. decembra secinājumus,

– ņemot vērā 2021. gada 10. jūnija rezolūciju par stāvokli tiesiskuma jomā Eiropas 
Savienībā un Tiesiskuma nosacījumu regulas (ES, Euratom) 2020/2092 piemērošanu7,

– ņemot vērā Komisijas 2022. gada 27. aprīļa lēmumu nosūtīt Ungārijai paziņojuma 
vēstuli, ar kuru tiek iedarbināts tiesiskuma nosacījumu mehānisms ES budžeta 
aizsardzībai,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā LES 2. pantā ir noteikts, ka “Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas 
respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, 
tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas, jo to sabiedrībās valda 
plurālisms, diskriminācijas aizliegums, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav 
diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība”;

B. uzsver, ka LES 5. panta 3. punktā, kurā ir definēts subsidiaritātes princips, ir paredzēts, 
ka „jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas atbilstīgā 
apmērā un vienīgi tad, ja paredzētās darbības mērķus nevar pietiekami labi sasniegt 
dalībvalstis”;

C. tā kā LES 7. pantā ir noteikts pārkāpumu procedūras uzsākšanas kārtība pret dalībvalsti, 
ja pastāv nepārprotams risks pārkāpt LES 2. pantā noteiktās ES vērtības;

D. tā kā ES kā starptautiskai organizācijai joprojām ir saistošas starptautiskās tiesības un tā 
kā EST, kas ir uz līgumiem balstīta tiesa, ņemot vērā to, ka dalībvalstis ir parakstījušas 
Vīnes konvenciju par starptautisko līgumu tiesībām, joprojām ir saistoši interpretācijas 
noteikumi un citas konvencijas normas;

E. tā kā ES līgumos nav paredzēta vispārēja kompetence, kas ļautu ES iestādēm īstenot 
tiesiskuma interpretāciju visā Eiropas Savienībā;

F. tā kā 2020. gada 16. decembrī Parlaments un Padome pieņēma Tiesiskuma nosacījumu 
regulu, ar ko izveido vispārēju Savienības budžeta aizsardzības nosacītības režīmu 

6 OV C 433, 23.12.2019., 66. lpp.
7 OV C 67, 8.2.2022., 86. lpp.
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gadījumos, kad dalībvalsts pārkāpj tiesiskuma principu; tā kā, lai sasniegtu šo mērķi, 
saskaņā ar minēto regulu Padome pēc Komisijas priekšlikuma var noteikt aizsardzības 
pasākumus, piemēram, apturēt maksājumus, kas ir jāveic no Savienības budžeta, vai 
apturēt vienas vai vairāku no minētā budžeta finansējamo programmu apstiprināšanu;

G. tā kā regulas mērķis it kā ir aizsargāt Savienības budžetu no sekām, ko pietiekami tiešā 
veidā rada tiesiskuma principu pārkāpumi;

H. tā kā EST pilnībā noraidīja Ungārijas un Polijas celtās prasības; tā kā Tiesa nolēma, ka 
ES ir rīkojusies savu pilnvaru robežās un ka regula nedz ietekmē juridisko noteiktību, 
nedz ir pieņemta, lai apietu LES 7. pantu;

I. tā kā nepastāv ES mēroga juridiska definīcija jēdzienam “tiesiskums“; tā kā Komisija, 
no vienas puses, mēģina dalībvalstīm likt ievērot ES tiesību aktus, Savienību hierarhiski 
stādot augstāk par dalībvalstīm, savukārt, no otras puses, tā cenšas aizstāt tradicionālo 
tiesiskuma saturu, veidojot subjektīvu vērtību un principu kopumu; tā kā ES iepriekš 
politiskos nolūkos ir izmantojusi procesu, attaisnojoties ar tiesiskuma pārkāpumiem;

J. tā kā 2018. gada 12. septembrī pret Ungāriju tika sākta tiesvedība saskaņā ar LES 
7. pantu;

K. tā kā pastāv reāls risks, ka Komisija izmanto Tiesiskuma nosacījumu regulu, lai vērstos 
pret Poliju, Ungāriju un citām valstīm, kuras pastāv uz savu tradicionālo vērtību 
pārākumu un savu ne mazāk leģitīmo tiesiskuma juridisko interpretāciju; tā kā šis 
mehānisms ir uzskatāms par spēcīgu politiskās ietekmēšanas līdzekli, kas potenciāli 
apdraud visas dalībvalstis; tā kā Komisija demonstrē atšķirīgas pieejas attiecībā uz 
citām dalībvalstīm, piemēram, Maltu,

1. atkārtoti norāda, ka ES, pieņemot Tiesiskuma nosacījumu regulu, ir rīkojusies ultra 
vires, jo ir pārsniegusi pilnvaras, ko tai ir piešķīrušas dalībvalstis; turklāt uzstāj, ka 
minētā regula pārkāpj juridiskās noteiktības principu; tādēļ Tiesiskuma nosacījumu 
regulu noraida kopumā; piedevām uzskata, ka Tiesiskuma nosacījumu regula ir pretrunā 
LES 7. pantā noteiktajam vienprātības principam un tādējādi ir uzskatāma par ES 
tiesību aktu pārkāpumu;

2. vērš uzmanību uz to, ka vairākās dažādās dalībvalstu jurisdikcijās jēdziens “tiesiska 
valsts” tiek definēts atšķirīgi un ka šīs atšķirības valstu tiesību aktos būtu jārespektē un 
jāvērtē atzinīgi, nevis jāignorē vai jāizskauž; uzsver, ka ir veikti plaši akadēmiski 
pētījumi par salīdzinošajām tiesībām, kas liecina, ka vienotas izpratnes par tiesiskumu 
nav; uzskata, ka šis konceptuālās vienprātības trūkums ES līmenī radīs juridisko 
nenoteiktību un paver politiskas iejaukšanās iespēju, kas pati par sevi ir uzskatāma par 
tiesiskuma pārkāpumu; aicina visas dalībvalstis ievērot varas dalīšanas principu kā 
būtisku tiesiskuma aspektu;

3. uzsver, ka katrai dalībvalstij ir sava nacionālā identitāte un konstitucionālās tradīcijas, 
kas atbilst Eiropas vērtībām un pret kurām vienmēr ir jāizturas ar cieņu, objektīvi un 
ievērojot vienlīdzības principu; uzsver, ka tiesiskums ir visu dalībvalstu pamatvērtība; 
pauž bažas par to, ka tiesiskuma jēdziena ļaunprātīga izmantošana politisku mērķu 
sasniegšanai grauj dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos un patiesu sadarbību;



RE\1255403LV.docx 5/6 PE732.300v01-00

LV

4. uzsver, ka vienošanos par budžetu nedrīkst ļaunprātīgi izmantot politiskam spiedienam 
vai dalībvalstu šantāžai; uzskata, ka jebkāda Savienības budžeta maksājumu apturēšana 
dalībvalstij, kā tas ir paredzēts Tiesiskuma nosacījumu regulā, būtu jāuzskata par 
netaisnu iedzīvošanos, jo dalībvalstis veic iemaksas ES budžetā ar nosacījumu, ka tās 
apmaiņā saņems maksājumus no ES; turklāt uzskata, ka jebkādai ES maksājumu 
apturēšanai būtu jānoved pie tā, ka tiesā tiek celta prasība par netaisnu iedzīvošanos;

5. apgalvo, ka šī nosacītība, kas izpaužas paziņojuma vēstules nosūtīšanā Ungārijas 
iestādēm, skaidri izskatās pēc vēl viena sankciju mehānisma papildus 7. pantā 
paredzētajai procedūrai, tādējādi ļaujot apiet 7. pantā noteiktās stingrās procesuālās 
prasības par vienprātību; nosoda to, ka Ungārija ar šo ES izveidoto divkāršo sankciju 
mehānismu tiks sodīta nesamērīgi;

6. ar bažām norāda uz politisko momentu, kad Komisija iedarbināja tiesiskuma 
nosacījumu mehānismu pret Ungāriju, proti, tikai divas dienas pēc parlamenta 
vēlēšanām, kurās politiskā partija Fidesz saņēma tik lielu balsu daļu kā neviena partija 
kopš komunisma krišanas 1989. gadā;

7. pauž nopietnas bažas par to, ka Komisija plāno sodīt Ungārijas pilsoņus par to, ka tie ir 
balsojuši par nepareizo partiju; uzsver, ka Komisijai nav tiesību iejaukties 
demokrātiskās vēlēšanās, ja tai nepatīk to rezultāti;

8. uzsver, ka Ungārijas parlamenta vēlēšanas bija brīvas un godīgas; norāda, ka Eiropas 
Drošības un sadarbības organizācijas uzraudzības misija ir novērtējusi, ka “tiesiskais 
regulējums ir piemērots pamats demokrātisku vēlēšanu rīkošanai”, piebilstot, ka 
vēlēšanu diena notika mierīgi, un turklāt ziņoja, ka vēlēšanas “piedāvāja atšķirīgas 
alternatīvas un noritēja labi”, un novērotāji vērtēja procesu kā labi organizētu, sakārtotu 
un raitu;

9. atgādina, ka Komisija nedrīkstētu definēt tiesiskuma jēdzienu saskaņā ar subjektīvo 
interpretāciju; pauž nožēlu par to, ka ir pasliktinājusies Komisijas kā Līgumu pareizas 
piemērošanas uzraudzītājas loma, jo šķiet, ka Komisija patvaļīgi izvēlas, kuras 
dalībvalstis tā sodīs par iespējamiem Savienības vērtību pārkāpumiem un ES primāro un 
sekundāro tiesību aktu nepareizu piemērošanu;

10. aicina Komisiju vairs neizmantot Tiesiskuma nosacījumu regulu un tiesiskuma un 
pamattiesību aizsardzību kā ieganstu izdarīt politisku spiedienu uz atsevišķām 
dalībvalstīm, lai tās mainītu demokrātiski apstiprinātu politiku, kuras pieņemšana ir 
dalībvalstu kompetencē;

11. pauž nopietnas bažas par to, ka, tāpat kā 7. panta procedūru gadījumā, saskaņā ar 
Tiesiskuma nosacījumu regulu tiks īstenoti pasākumi, ar kuriem veicina politiskos 
ideālus un deleģitimizē atsevišķas dalībvalstis;

12. norāda, ka ES vēršas pret Ungārijas suverēno valdību jo īpaši tāpēc, ka tā iebilst pret ES 
migrācijas politiku un politiku, kas atbalsta sabiedrības liberālismu, un neraugoties uz 
to, ka pēc nesen notikušajām vispārējām vēlēšanām šī politika tika demokrātiski 
apstiprināta;

13. atkārtoti izsakās, ka dalībvalstis ir galvenās Līgumu īstenotājas un tām tādām vajadzētu 
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būt arī turpmāk; prasa reformēt ES, lai tā kļūtu par Eiropu, kurai rūp mūsu Eiropas tautu 
un nāciju suverenitāte un identitāte;

14. aicina ES iestādes un dalībvalstis atteikties no sava ekonomiski un politiski postošā 
centralizētā redzējuma par “aizvien ciešāku savienību” un tā vietā prasa panākt mazāk 
ambiciozu Eiropas sadarbību, kurā tiktu ievēroti Līgumos noteiktie ES ierobežojumi un 
kura atbilstu valstu suverenitātes, demokrātijas, pārredzamības, stingras subsidiaritātes 
un pārskatatbildības principiem;

15. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī Ungārijas 
valdībai un parlamentam.


