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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:

1. uzskata, ka Savienības demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma mērķim 
galvenokārt vajadzētu būt vērstam uz Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā ietverto 
Savienības vērtību apdraudējuma nepieļaušanu un risināšanu, pirms dalībvalstī rodas 
jebkāds nepārprotams risks un vajadzētu piemērot LES 7. pantu;

2. uzsver, ka neatņemams tiesiskuma stūrakmens ir neatkarīga un objektīva tiesu vara; 
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 tiesības; uzsver, ka ikviena valsts tiesa, 
piemērojot Savienības tiesību aktus, ir arī Eiropas tiesa; pauž bažas par to, ka nesenie 
uzbrukumi tiesiskumam ir bijuši mēģinājumi apdraudēt tiesu neatkarību;

3. akcentē, ka būtiska nozīme ir tieslietu speciālistu apmācībai nolūkā pareizi īstenot un 
piemērot Savienības tiesības un tādējādi stiprinātu Eiropas kopējo juridisko kultūru, 
kuras pamatā ir savstarpēja uzticēšanā un tiesiskuma principi; uzskata, ka gaidāmajā 
Eiropas tiesiskās apmācības stratēģijā lielāka uzmanība jāpievērš tiesiskuma un tiesu 
iestāžu neatkarības veicināšanai un jāiekļauj apmācība par prasmēm un ar tieslietām 
nesaistītiem jautājumiem, lai tiesneši būtu labāk sagatavoti pretoties nepamatotam 
spiedienam; 

4. 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;

5. akcentē tiesiskās apmācības potenciālu, lai uzlabotu dialogu starp valstu tiesām un 
Eiropas Savienības Tiesu, jo īpaši izmantojot lūgumus sniegt prejudiciālus nolēmumus 
un mijiedarbību starp subsidiaritātes principu un Savienības tiesību pārākumu;

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

7. aicina Komisiju izvērtēt IKT rīkus un citus līdzekļus, ko dalībvalstis ieviesušas, lai 
atvieglotu iedzīvotāju piekļuvi tiesu iestādēm, jo īpaši pilsoņiem ar invaliditāti vai 
personām, kas pieder pie neaizsargātām grupām, piemēram, nacionālajām minoritātēm 
un migrantiem;

8. aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību pienācīgi finansētu juridiskās palīdzības 
shēmu īstenošanai dalībvalstīs un sniegtās juridiskās palīdzības kvalitātei, kā arī izvērtēt 
visus šķēršļus, kas pašlaik liedz pilsoņiem, kuriem nav resursu, efektīvi piekļūt tiesu 
iestādēm;
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9. 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;

10. uzsver, ka trauksmes cēlējiem ir izšķirīga nozīme tiesiskuma aizsardzībā dalībvalstīs; 
aicina Komisiju cieši uzraudzīt to, kā tiek transponēta un piemērota Direktīva (ES) 
2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu 
pārkāpumiem; 

11. uzskata, ka ir jānovērš pastāvošās dzimumu un kultūras atšķirības dalībvalstu tiesu 
sistēmu sastāvā un struktūrā, lai uzlabotu to kvalitāti, efektivitāti un neatkarību.


