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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā valstu tiesu sistēmu neatkarībai, kvalitātei un efektivitātei ir izšķiroša nozīme, lai 
panāktu efektīvu tiesiskumu civillietās, komerclietās un administratīvajās lietās 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem; tā kā ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā 
nodrošina būtiskus datus par šiem parametriem un ir salīdzināšanas līdzeklis;

B. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu Savienība atzīst tiesības, 
brīvības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (turpmāk — 
Harta), kurai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem; tā kā Eiropas Savienības Tiesas 
vadībā Hartu dalībvalstu tiesu iestādes piemēro tikai tad, kad tiek īstenoti Eiropas 
tiesību akti, tomēr, lai veicinātu kopēju tiesību, tiesu un tiesiskuma kultūru, ir svarīgi, 
lai Hartā nostiprinātās tiesības vienmēr tiktu ņemtas vērā, tostarp civillietās un 
administratīvajā procesā,

1. uzskata, ka Savienības demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma (DRF) 
mērķim galvenokārt vajadzētu būt vērstam uz Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā 
ietverto Savienības vērtību apdraudējuma nepieļaušanu un risināšanu, pirms dalībvalstī 
rodas jebkāds nepārprotams šo vērtību pārkāpšanas risks un vajadzētu piemērot LES 
7. pantu, vienlaikus ievērojot LES 4. un 5. pantā noteiktos subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principus; atgādina, ka ES vērtību neievērošana var negatīvi ietekmēt 
pašu Eiropas projektu, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu pamattiesībām, jo 
tas var mazināt dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos; norāda, ka Savienībai nav tiesiski 
saistoša mehānisma, ar ko regulāri varētu uzraudzīt to, kā dalībvalstis un Savienības 
iestādes ievēro Savienības vērtības; uzskata, ka jebkura šāda mehānisma galvenajam 
mērķim vajadzētu būt minēto vērtību nepārprotama apdraudējuma nepieļaušanai un 
risināšanai; šajā sakarībā uzskata, ka visos turpmākajos priekšlikumos par iestāžu 
nolīgumu attiecībā uz Savienības paktu par DRF uzsvars būtu jāliek uz preventīviem un 
korektīviem elementiem; uzsver nepieciešamību nodrošināt pilnīgu objektivitāti, 
izstrādājot novērtēšanas rādītājus un kritērijus kā daļu no DRF mehānisma; 

2. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi saskaņā ar DRF veidoto periodisko pārskatu balstīt uz 
nesaraujamām saiknēm starp demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām, aptverot visus 
aspektus, kas uzskaitīti 7. pantā Parlamenta priekšlikumā par iestāžu nolīguma projektu 
Eiropas Savienības paktam par DRF; aicina Komisiju kā Līgumu sargātāju turpmāk 
pamatot savus gada ziņojumus par Hartas piemērošanu, izveidojot uzraudzības 
pasākumu un dialogu ar dalībvalstīm saistībā ar gaidāmo DRF mehānismu, lai 
nodrošinātu, ka valstu leģislatīvie un tiesu pasākumi un prakse attiecībā uz 
civiltiesībām, administratīvo procesu, komerctiesībām un procesuālajām tiesībām ir 
saskaņoti ar Hartas noteikumiem; 

3. uzsver, ka visām dalībvalstu valsts iestādēm vienmēr ir jārīkojas likuma robežās 
neatkarīgas un objektīvas tiesu varas kontrolē, un atgādina, ka juridiskās noteiktības 
princips ir būtisks, lai nodrošinātu uzticību tiesu sistēmai un tiesiskumam; uzsver, ka 
efektīva tiesībaizsardzība, ko nodrošina neatkarīgas un objektīvas tiesu iestādes, 
juridiskā noteiktība, tiesu iestāžu pieejamība, izpildvaras patvaļīgas īstenošanas 
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aizliegums un vienlīdzība likuma priekšā ir neaizstājami tiesiskuma stūrakmeņi; 
akcentē, ka prasība tiesām būt neatkarīgām ir būtiska, lai nodrošinātu pamattiesības uz 
efektīvu tiesisko aizsardzību un taisnīgu tiesu un lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas 
visas no Savienības tiesību aktiem izrietošās materiālās un procesuālās tiesības; uzsver, 
ka tiesu neatkarība ir tiesu lēmumu pieņemšanas neatņemama sastāvdaļa un prasība, kas 
izriet no LES 19. pantā noteiktā efektīvas tiesiskās aizsardzības principa; atkārtoti aicina 
pašreizējos daļēji piemērojamos instrumentus šo jautājumu uzraudzībai, piemēram, 
sadarbības un pārbaudes mehānismu Rumānijai un Bulgārijai, aizstāt ar rūpīgu un 
saskaņotu analīzi, kas piemērojama visām dalībvalstīm; 

4. pauž bažas par to, ka nesenie uzbrukumi tiesiskumam galvenokārt ir bijuši mēģinājumi 
apdraudēt tiesu neatkarību, apšaubot Eiropas Savienības darbības juridisko, politisko un 
ekonomisko pamatu; uzsver, ka ikviena valsts tiesa ir arī Eiropas tiesa; mudina 
Komisiju izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai novērstu jebkādus 
dalībvalstu valdību mēģinājumus apdraudēt tiesu iestāžu neatkarību, un savlaicīgi 
informēt Parlamentu par šādu situāciju; norāda uz 2020. gada ES rezultātu apkopojuma 
tiesiskuma jomā noslēgšanu, saskaņā ar kuru iedzīvotāji precīzi uztver valdības un 
politiķu iejaukšanos kā galveno iemeslu neatkarības trūkumam viņu attiecīgajās tiesu 
sistēmās; šajā sakarībā aizstāv viedokli, ka varas dalīšanas princips paredz, ka tie, kas 
veic izmeklēšanu un pieņem lēmumus par disciplinārsodiem tiesnešiem, būtu jāieceļ 
amatā bez politiskas ietekmes un ka tiesneši, kas ir pašreizējo valstu tiesu padomju 
locekļi, būtu jāizvirza, jāizraugās vai jāievēlē viņu kolēģiem; 

5. uzsver 2019. gada maijā parakstītās Sibiu deklarācijas nozīmi, kurā Eiropas līderi 
vienprātīgi apņēmās turpināt aizsargāt mūsu dzīvesveidu, demokrātiju un tiesiskumu 
Eiropas Savienībā; šajā nolūkā aicina Komisiju, Eiropadomi un Padomi piešķirt 
prioritāti rīcībai šajā jomā, jo īpaši pēc Covid-19 krīzes, kas vairākās dalībvalstīs 
izraisīja autokrātiskas un neliberālas tendences; 

6. uzsver, ka prasību sistēma, kura noteikta tiesiskuma kontekstā un kuras pamatā ir 
demokrātijas princips, sākotnēji tika izveidota un iekļauta Līgumos, lai uzlabotu ES 
iestāžu demokrātisku un efektīvu darbību un tādējādi ļautu tām veikt savus uzdevumus 
vienotā iestāžu sistēmā;

7. uzsver, ka Eiropas Savienībai būtu jāpilda tās uzdevums pārbaudīt savas iestādes, lai 
noteiktu, vai to darbība atbilst demokrātijas un tiesiskuma principam;

8. akcentē, ka būtiska nozīme ir tieslietu speciālistu apmācībai nolūkā pareizi īstenot un 
piemērot Savienības tiesības un tādējādi stiprināt Eiropas kopējo juridisko kultūru, 
kuras pamatā ir savstarpējas uzticēšanās un tiesiskuma principi; uzskata, šādai 
apmācībai ir jānodrošina adekvāts finansējums un ka gaidāmajā Eiropas tiesiskās 
apmācības stratēģijā lielāka uzmanība jāpievērš un resursi jānovirza tiesu iestāžu 
pieejamības nodrošināšanai, tiesiskuma un tiesu iestāžu neatkarības veicināšanai un 
jāiekļauj apmācība par prasmēm un ar tieslietām nesaistītiem jautājumiem, lai tiesneši 
būtu labāk sagatavoti pretoties nepamatotam spiedienam; īpaši uzsver nepieciešamību 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā nodrošināt pienācīgu finansējumu nozaru 
programmām “Tiesiskums” un “Tiesības un vērtības”, jo šo programmu mērķis ir 
veicināt un nodrošināt kopīgas Eiropas tiesu sistēmu kultūras, tiesiskuma un ES vērtību 
attīstību; aicina Komisiju izstrādāt kopīgus tiesiskās apmācības standartus un veicināt 
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iestāžu sadarbību tiesiskās apmācības jomā Savienībā; aicina Komisiju arī turpmāk 
stiprināt informētības palielināšanas pasākumus saistībā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, veicinot un finansējot uz Hartu vērstus mācību moduļus valstu 
tiesnešiem un praktizējošiem juristiem; 

9. atzinīgi vērtē to, ka līdz šim Eiropas tīkliem ir bijusi būtiska nozīme ideju un labas 
prakses apmaiņas veicināšanā Savienības tiesu sistēmā; mudina Komisiju noteikt 
turpmākus pasākumus šo tīklu, piemēram, Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla, atbalstam, 
lai tie varētu koncentrēties uz projektiem, kas veicina tiesiskumu, jo īpaši dalībvalstīs, 
kuras saskaras ar šāda veida problēmām; 

10. nosoda visa veida piespiešanu, uzmākšanos, spiedienu, iebiedēšanu un/vai fizisku vai 
verbālu vardarbību pret tiesnešiem un prokuroriem, jo īpaši viņu privātajā dzīvē, mājās 
vai ģimenē; uzskata, ka tiesnešiem un advokātiem būtu jāspēj pildīt savus pienākumus, 
valsts iestādēm vai amatpersonām neapšaubot viņu leģitimitāti, spējas vai neatkarību;

11. konstatē, ka dalībvalstīs joprojām pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz dalību 
apmācībās un juridisko profesiju veidiem; aicina Komisiju noteikt šo atšķirību iemeslus 
un risināt tās gaidāmajā Eiropas tiesiskās apmācības stratēģijā, kā arī novērtēt minēto 
atšķirību ietekmi uz dalībvalstu tiesu iestāžu neatkarību, kvalitāti un efektivitāti;

12. akcentē tiesiskās apmācības potenciālu, lai uzlabotu dialogu starp valstu tiesām un 
Eiropas Savienības Tiesu, jo īpaši izmantojot lūgumus sniegt prejudiciālus nolēmumus 
un mijiedarbību starp LES 5. pantā noteiktajiem subsidiaritātes un Savienības tiesību 
pārākuma principiem; atgādina, ka to, kā jāpiemēro Eiropas Savienības tiesību akti, 
skaidro prejudiciāli nolēmumi; uzskata, ka šīs procedūras izmantošana palīdz panākt 
Eiropas tiesību aktu vienveidīgu interpretāciju un īstenošanu; mudina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt veicināt un atvieglot dialogu starp tiesām un praktizējošiem 
juristiem, sekmējot regulāru informācijas un paraugprakses apmaiņu, lai stiprinātu un 
attīstītu ES tiesiskuma telpu, kuras pamatā ir demokrātija, tiesiskums un pamattiesības; 
uzsver, ka ir vajadzīga ciešāka sadarbība starp iestādēm, kas ir atbildīgas par 
konstitucionālo uzraudzību; aicina Komisiju noteikt pasākumus, lai veicinātu un 
atbalstītu Eiropas Konstitucionālo tiesu konferences projektus; 

13. norāda uz 2020. gada ES rezultātu apkopojuma tiesiskuma jomā noslēgšanu, saskaņā ar 
kuru starp dalībvalstīm joprojām pastāv būtiskas atšķirības attiecībā uz neizskatīto lietu 
skaitu un ka dažās dalībvalstīs ir palielinājies neizskatīto lietu skaits; norāda, ka 
tiesiskuma aizsardzība ir atkarīga no tiesu sistēmu efektivitātes un ka attiecībā uz 
tiesiskuma nodrošināšanu nevajadzētu pastāvēt “divu ātrumu” Savienībai;

14. norāda uz papildināmību, kāda būtu jānodrošina starp ES rezultātu apkopojumu 
tiesiskuma jomā, kas ļauj veikt dalībvalstu tiesu sistēmu pārskatu salīdzinājumu, un 
gada uzraudzības ziņojumu par Savienības vērtībām kā katras dalībvalsts konkrētās 
situācijas padziļinātu kvalitatīvu kartējumu; 

15. norāda uz 2020. gada ES rezultātu apkopojuma tiesiskuma jomā secinājumu, saskaņā ar 
kuru ne visas dalībvalstis piedāvā apmācību par IKT prasmēm, kuras mērķis ir 
pielāgoties digitalizācijai un atvieglot tiesu iestāžu pieejamību, izmantojot jaunās 
tehnoloģijas, kā arī dot iespēju tiesnešiem attīstīt prasmes, piemēram, tiesu pārvaldību 
un tiesu ētiku, un ka vairumā valstu šādu apmācību saņem maz tiesnešu; šajā saistībā 
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aicina Komisiju gaidāmajā Eiropas tiesiskās apmācības stratēģijā likt uzsvaru uz IKT 
apmācību; turklāt aicina Komisiju veicināt ātrāku digitalizāciju visos dalībvalstu tiesu 
sistēmu līmeņos, mākslīgā intelekta izmantošanu, lai uzlabotu tiesu iestāžu pieejamību, 
un atbalstīt IKT rīku standartizāciju un vienkāršošanu; aicina Komisiju izvērtēt IKT 
rīkus un citus līdzekļus, kurus — lai paātrinātu procedūras un atvieglotu piekļuvi tiesu 
iestādēm — dalībvalstis ieviesušas un nodevušas tiesnešu un iedzīvotāju rīcībā, tostarp 
iespēju sekot līdzi tiesvedībai tiešsaistē, jo īpaši tas attiecas uz iedzīvotājiem ar 
invaliditāti vai personām, kas pieder pie neaizsargātām grupām, piemēram, 
nacionālajām minoritātēm un migrantiem; turklāt norāda uz 2020. gada ES rezultātu 
apkopojuma tiesiskuma jomā secinājumu, saskaņā ar kuru valsts mēroga datu vākšana 
visās tieslietu jomās joprojām nav iespējama visās dalībvalstīs, un atgādina, ka piekļuve 
datiem ir vērtīgs un nepieciešams novērtēšanas instruments; 

16. aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību pienācīgi finansētu juridiskās palīdzības 
shēmu īstenošanai dalībvalstīs un sniegtās juridiskās palīdzības kvalitātei un 
pieejamībai, kā arī tiesas procesu ilgumam un pārredzamībai, un izvērtēt visus šķēršļus, 
kas pašlaik liedz iedzīvotājiem, kuriem nav resursu, efektīvi piekļūt tiesu iestādēm; 
tāpat aicina Komisiju pievērst uzmanību juridisko pakalpojumu maksu atgūšanai, jo arī 
tā var būt šķērslis attiecībā uz tiesu pieejamību; norāda uz 2020. gada ES rezultātu 
apkopojuma tiesiskuma jomā noslēgšanu, saskaņā ar kuru juridiskā palīdzība dažās 
dalībvalstīs laika gaitā ir kļuvusi mazāk pieejama; uzsver, ka juridiskās palīdzības 
pieejamība un tiesas nodevu apmērs var būtiski ietekmēt tiesu iestāžu pieejamību, kā arī 
atturēt nabadzīgos cilvēkus; 

17. norāda, ka Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā ir atzītas tiesības uz labu 
Eiropas Savienības pārvaldi; secina, ka, attīstoties Savienības kompetences jomai, 
iedzīvotāji arvien biežāk nonāk saskarē ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām un ne vienmēr atbilstīgi tiek aizsargātas viņu procesuālās tiesības; norāda, ka 
spēkā esošie labas pārvaldības noteikumi un principi ir noteikti ļoti dažādos avotos; 
uzsver, ka Savienībā saskaņā ar tiesiskuma principu ir jānodrošina, ka vienmēr tiek 
adekvāti noteiktas, izstrādātas un ievērotas procesuālās tiesības un pienākumi; atgādina 
par savām 2013. gada 15. janvāra un 2016. gada 9. jūnija rezolūcijām, kurās prasīta 
atklāta, efektīva un neatkarīga Eiropas pārvaldība; uzskata, ka Savienībai būtu jārāda 
piemērs un jāpieņem administratīvā procesa kodekss, un šajā sakarībā vēlreiz aicina 
Komisiju iesniegt priekšlikumu regulai par Eiropas Savienības administratīvo procesu; 

18. aicina Komisiju apsvērt, kā dalībvalstīs tiek izmantotas kolektīvās rīcības procedūras, 
un palīdzēt uzlabot to tiesību sistēmu efektivitāti un pieejamību, jo īpaši procedūru un 
izmaksu efektivitātes ziņā;

19. nosoda jebkādus gadījumus, kad tiesas darbības var tikt ļaunprātīgi izmantotas pret 
vērtībām un tiesībām, kuras ir jāaizsargā jebkurai tiesību sistēmai; mudina Komisiju 
ņemt vērā visus gadījumus, kad tiesvedības uzsākšana un ar to saistītās finansiālās 
izmaksas atbildētājam dalībvalstīs tiek izmantotas mērķiem, kas ir pretrunā tiesiskuma 
kultūrai, piemēram, brīvu un plurālu plašsaziņas līdzekļu un neatkarīgu akadēmisko 
aprindu pārstāvju, pētnieku, arodbiedrību pārstāvju, cilvēktiesību aizstāvju un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju pastāvēšanai; turklāt aicina Komisiju veikt visas 
nepieciešamās darbības un pasākumus saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas ar 
Līgumiem, lai izbeigtu šādu praksi un nodrošinātu to personu atbildību, kuras pieļauj 
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šādu praksi; 

20. uzsver, ka trauksmes cēlējiem ir izšķirīga nozīme tiesiskuma aizsardzībā Savienībā un 
dalībvalstīs; aicina Komisiju cieši uzraudzīt to, kā tiek transponēta un piemērota Eiropas 
Savienības un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīva (ES) 2019/1937 par to 
personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem1;

21. uzskata, ka dalībvalstu tiesu sistēmu sastāvā un struktūrā ir jānovērš pastāvošās 
dzimumu atšķirības un jāveicina daudzveidība, tostarp etniskā un kultūras daudzveidība, 
lai uzlabotu to kvalitāti, neatkarību, efektivitāti un neatkarību; norāda uz 2020. gada ES 
rezultātu apkopojuma tiesiskuma jomā secinājumu, saskaņā ar kuru sieviešu augstāko 
tiesu tiesnešu amatos lielākajā daļā dalībvalstu joprojām ir mazāk nekā piecdesmit 
procentu. 

1 OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp.
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