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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka Savienība ir dibināta, pamatojoties uz LES 2. pantā noteiktajām vērtībām;

2. atzinīgi vērtē Komisijas 2020. gada ziņojumu par tiesiskumu („ziņojums”) un to, cik 
liela nozīme tajā piešķirta tiesu sistēmai;

3. saskaņā ar ziņojumu uzsver, ka efektīvas, neatkarīgas un lietderīgas tiesu sistēmas ir 
būtiskas tiesiskuma pastāvīgai nodrošināšanai; jo īpaši uzsver, ka tiesu iestādēm ir 
jāspēj pildīt savas funkcijas pilnīgi neatkarīgi, neiesaistoties nevienai citai iestādei vai 
struktūrai, saskaņā ar varas dalīšanas principu;

4. ir ļoti satraukts par to, ka dažās dalībvalstīs tiesu sistēmas neatkarība joprojām rada 
nopietnas bažas; pauž nožēlu par to, ka Ungārija un Polija 2021. gada martā iesniedza 
prasību atcelt Regulu (ES, Euratom) 2020/2092 par vispārēju nosacītības režīmu 
Savienības budžeta aizsardzībai, kuras mērķis ir novērst tiesiskuma pārkāpumus, kas 
ietekmē Savienības finanšu intereses;

5. uzskata, ka periodiskai tiesiskuma pārskatīšanai ir liela nozīme, un atzinīgi vērtē 
Komisijas centienus veicināt strukturālas reformas jomās, uz kurām attiecas ziņojums; 
tomēr uzskata – lai gan tas ir būtisks uzraudzības instruments, ir nepieciešami skaidri 
ieteikumi par konstatētajām problēmām un nepieciešamajiem turpmākajiem 
pasākumiem; mudina Komisiju vajadzības gadījumā nelokāmi izmantot pienākumu 
neizpildes procedūras, lai novērstu regresu tiesiskuma jomā valstu tiesu sistēmās, un 
mudina Padomi atsākt visas nepabeigtās procedūras saskaņā ar LESD 7. panta 1. punktu 
un par to informēt Parlamentu;

6. ar gandarījumu konstatē, ka ziņojumā ir atsevišķas nodaļas par konkrētām valstīm, 
kurās mēģināts noteikt kopēju metodiku; tomēr aicina Komisiju sniegt jēgpilnu 
salīdzinājumu starp dažādām valstu tiesu sistēmām, lai uzsvērtu, kur varētu piemērot 
labāko praksi attiecībā uz salīdzināmām sistēmām un kā varētu novērst līdzīgus 
trūkumus;

7. norāda, ka ziņojumā ir pienācīgi aplūkota nepieciešamā tiesvedības digitalizācija un 
tiesnešu apmācība, tostarp par tiesiskumu un Pamattiesību hartu (Harta); pauž nožēlu, 
ka ziņojumā nekas nav minēts par advokātu apmācību; pauž nožēlu, ka ziņojumā nav 
aplūkotas Hartas 47. pantā noteiktās tiesības, piemēram, tiesības tikt aizstāvētam un 
pārstāvētam un tiesības uz juridisko palīdzību; aicina Komisiju nākamā ziņojuma 
piemērošanas jomu attiecināt arī uz šiem jautājumiem.


