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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu 2017., 2018. un 2019. gadā
(2019/2132(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES), jo īpaši tā 2. un 3. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2017. un 2018. gada ziņojumus par Eiropas Savienības tiesību 
aktu piemērošanas pārraudzību (COM(2018)0540 un COM(2019)0319),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Tiesiskuma stiprināšana Savienībā. 
Rīcības plāns” (COM(2019)0343),

– ņemot vērā tā 2018. gada 1. februāra rezolūciju par ES tiesību aktu piemērošanas 
pārraudzību 2016. gadā,

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 21. decembra paziņojumu “ES tiesību akti: labāki 
rezultāti līdz ar labāku piemērošanu” (COM(2016)8600),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 2. aprīļa atjauninātu paziņojumu par attiecībām ar 
sūdzības iesniedzēju saistībā ar Savienības tiesību piemērošanu (COM(2012)0154),

– ņemot vērā 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas 
Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, pamatojoties uz 
10. pantu Padomes 2008. gada 24. oktobra Pamatlēmumā 2008/841/TI par cīņu pret 
organizēto noziedzību (COM(2016)0448),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei 
“Devītais progresa ziņojums virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību” 
(COM(2017)0407),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 
2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (Ceturtā nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas direktīva), un kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Direktīvu (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par 
to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai 
vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES 
(Piektā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva),
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– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā 2016. gadā Komisija noteica prioritātes darbā ar pārkāpumu lietām un sūdzībām, 
koncentrējoties uz visnopietnākajiem ES tiesību aktu pārkāpumiem, un 2017. gads bija 
pirmais gads, kurā Komisija piemēroja šo jauno, mērķtiecīgāko pieeju;

B. tā kā Eiropas tiesību akti ir efektīvi tikai tiktāl, ciktāl tos pareizi transponē un piemēro 
valstu tiesību aktos, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus iedzīvotājiem; 

C. tā kā pārkāpumu procedūrām ir nelabvēlīga ietekme, jo iedzīvotājiem ir jāmaksā par 
Eiropas tiesību aktu nepilnīgu transponēšanu vai nepareizu piemērošanu dalībvalstīs; tā 
kā ir vēlams ieviest jaunus mehānismus, lai nodrošinātu ES tiesību aktu pareizu 
piemērošanu;

D. tā kā neoficiālās tā sauktās EU Pilot procedūras bieži ir izrādījušās neefektīvas; 

E. tā kā tiesiskuma ievērošana ir priekšnoteikums demokrātijas un pamattiesību 
nodrošināšanai; tā kā pamattiesību un pilsonisko brīvību aizsardzība, neatkarīgas un 
objektīvas tiesu iestādes, plašsaziņas līdzekļu plurālisms un neatkarība, cīņa pret 
korupciju un organizētās noziedzības iefiltrēšanos likumīgajā ekonomikā ir 
pamatnosacījumi, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi likuma priekšā, pilsoņu tiesību 
aizsardzību, novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu to personu atbildību, kuri 
darbojas valsts pārvaldē;

F. tā kā Eiropols ir konstatējis, ka 0,7–1,28 % no ES gada iekšzemes kopprodukta tiek 
izmantoti aizdomīgām finanšu darbībām, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai; tā kā Komisija ir sākusi pārkāpuma procedūras pret lielāko daļu 
dalībvalstu par Ceturtās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas 
nepareizu transponēšanu;

G. tā kā vairākas dalībvalstis ir ieviesušas programmas, kas tieši vai netieši ietver ES 
pilsonības pārdošanu; tā kā ir paustas nopietnas bažas par šo programmu nelikumīgu 
izmantošanu, kas rada problēmas saistībā ar drošību, pārredzamības trūkumu, kā arī 
organizētās noziedzības un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas veicināšanu;

H. tā kā saskaņā ar Komisijas ziņojumu Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI par cīņu pret 
organizēto noziedzību1 nenodrošina minimālo nepieciešamo tuvināšanas līmeni 
attiecībā uz noziedzīgas organizācijas pārvaldību vai dalību tajā saskaņā ar vienotu 
noziedzīgas organizācijas jēdzienu; tā kā šis pamatlēmums ļauj dalībvalstīm neieviest 
noziedzīgas organizācijas jēdzienu, bet turpināt piemērot spēkā esošās valsts 
krimināltiesības, izmantojot vispārīgos noteikumus par dalību konkrētu nodarījumu 
izdarīšanā un to organizēšanu; tā kā tādēļ pamatlēmuma praktiskajā īstenošanā var 

1 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, pamatojoties uz 10. pantu Padomes 2008. gada 
24. oktobra Pamatlēmumā 2008/841/TI par cīņu pret organizēto noziedzību.
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rasties vēl citas atšķirības;

I. tā kā tā sauktā bēgļu krīze ir aktualizējusi vajadzību steidzami reformēt kopējo Eiropas 
patvēruma sistēmu un nodrošināt lielāku atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm; tā kā 
obligātie ārkārtas pārcelšanas mehānismi attiecībā uz patvēruma meklētājiem no Itālijas 
un Grieķijas ir izrādījušies neefektīvi; tā kā Komisija ir sākusi pārkāpuma procedūras 
pret Čehiju, Poliju un Ungāriju par atteikšanos pildīt lēmumus par pārcelšanu; 

J. tā kā saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu iekšējo robežu kontroles pagaidu 
atjaunošana ir atļauta tikai ārkārtas apstākļos un kā galējs risinājums; tā kā daudzas 
dalībvalstis ir pārkāpušas noteikumus, nepamatoti pagarinot robežkontroli; tā kā 
Komisija neuzskatīja par lietderīgu sākt pārkāpumu procedūras pret šīm valstīm par ES 
tiesību aktu pārkāpumiem;

K. tā kā plašsaziņas līdzekļu brīvība, plurālisms un neatkarība ir tiesību uz vārda brīvību 
būtiski elementi; tā kā plašsaziņas līdzekļiem ir būtiski svarīga loma demokrātiskā 
sabiedrībā, kā to paredz ES Pamattiesību harta un LES; 

L. tā kā LESD 191. panta 2. punktā ir noteikts, ka ES politika attiecībā uz vidi tiecas 
panākt augsta līmeņa aizsardzību; tā kā Pamattiesību hartā ir noteikts, ka augsts vides 
aizsardzības līmenis un tās kvalitātes uzlabošana ir jāintegrē Savienības rīcībpolitikā un 
jāgarantē saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principu,

1. atzinīgi vērtē Komisijas ikgadējos ziņojumus par ES tiesību aktu piemērošanu 2017., 
2018. un 2019. gadā, tostarp ziņojumus par katru valsti atsevišķi; uzskata, ka šāda 
pārraudzība ir būtiska, lai apzinātu tiesiskuma apdraudējumus, pirms pienāk brīdis, kad 
vajadzīga oficiāla reakcija;

2. pauž nopietnas bažas par to, ka daudzas dalībvalstis nepietiekami īsteno Ceturto 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu; atzinīgi vērtē pārkāpumu 
procedūru uzsākšanu; mudina dalībvalstis pareizi transponēt Ceturto direktīvu par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu; tomēr atzīmē, ka lielais sākto 
pārkāpumu procedūru skaits var nozīmēt arī pašu tiesību aktu pārkāpumu;

3. pauž bažas par dažu pēdējā laikā vairākās ES dalībvalstīs, tostarp Bulgārijā, Kiprā un 
Maltā, izveidoto ieguldījumu un pilsonības iegūšanas sistēmu ietekmi; prasa Komisijai 
ieviest tiesību aktus, lai aizliegtu šādu praksi;

4. pauž nožēlu par to, ka Eiropas tiesību akti nav viendabīgi un pietiekami, lai apkarotu 
pārrobežu organizētās noziedzības darbības; aicina Komisiju turpināt uzraudzīt 
Pamatlēmuma par cīņu pret organizēto noziedzību pareizu transponēšanu, izmantojot tai 
Līgumos piešķirtās pilnvaras tiesību aktu izpildes nodrošināšanai; prasa Komisijai 
saskaņā LESD 83. pantu pārskatīt minēto pamatlēmumu un precizēt noziedzīgo 
nodarījumu veidus, īpašu uzsvaru liekot uz noziedzīgo organizāciju pārrobežu raksturu, 
kā vairākkārt uzsvērts kompetento Eiropas aģentūru ziņojumos, pastiprināt atbilstošas 
sankcijas, arī attiecībā uz noziedzīgas apvienības noziedzīgiem darījumiem, kuros pēc 
mafijas parauga tiek ņemta vērā iebiedēšanas spēja un noziedzīgā projekta stabilitāte, ko 
raksturo grupas sakari un spēja ietekmēt valsts iestādes; uzskata, ka šajā saistībā būtu 
vēlami arī vispārēji Eiropas tiesību akti par to personu aizsardzību, kuras nolemj 
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sadarboties ar tiesu iestādēm;

5. uzsver tādu tiesību aktu nozīmi, kas ļauj tiesībaizsardzības iestādēm efektīvi vērsties 
pret nelegāliem aktīviem, lai liegtu noziedzniekiem gūt labumu no noziedzīgu darījumu 
sniegtajiem ieņēmumiem, atkārtoti ieguldot tos likumīgajā ekonomikā vai finansējot 
citas noziedzīgas darbības; atzīmē, ka Eiropas tiesību akti šajā jomā ir nepilnīgi, lai gan 
drīzumā stāsies spēkā Regula (ES) 2018/1805, un prasa Komisijai pārskatīt visus 
attiecīgos tiesību aktus par ražošanas līdzekļu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu 
un konfiskāciju Eiropas Savienībā, jo īpaši attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu aktīvu 
arestēšanas un konfiskācijas aspektiem pat tad, ja nav galīga sprieduma, un tādu aktīvu 
pārvaldību, attiecībā uz kuriem joprojām trūkst pietiekama viendabīga tiesiskā 
regulējuma Eiropas līmenī;

6. uzsver steidzamo vajadzību no jauna definēt Eiropas nodokļu modeli, lai ierobežotu 
negodīgu konkurenci starp dalībvalstīm un tā saukto nodokļu oāžu izplatīšanos; uzskata, 
ka taisnīgai nodokļu uzlikšanai un apņēmīgai cīņai pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nodokļu apiešanu, agresīvu nodokļu plānošanu un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju ir jābūt galvenajam ES politikas aspektam; aicina ES sekmēt 
dalībvalstu pāreju uz tādu nodokļu sistēmu, kas būtu saderīga ar tās tiesisko regulējumu 
un Līgumu garu; 

7. pauž nožēlu par to, ka Komisija nav nolēmusi sākt pārkāpumu procedūras pret tām 
dalībvalstīm, kuras ir pārkāpušas Šengenas noteikumus;

8. pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis nav izpildījušas savas saistības attiecībā uz 
solidaritāti un atbildības dalīšanu patvēruma meklētāju pārcelšanā;

9. mudina dalībvalstis transponēt Eiropas tiesību aktus policijas un tiesu iestāžu sadarbības 
jomā, īpašu uzmanību pievēršot datu un informācijas apmaiņai; norāda, ka Komisija 
2019. gadā veica pārkāpuma procedūras attiecībā uz nepaziņošanu par transponēšanas 
pasākumiem saistībā ar Pasažieru datu reģistra direktīvu (Spānija, Nīderlande un 
Somija) un Terorisma apkarošanas direktīvu (Grieķija un Luksemburga);

10. aicina ES iestādes visos savos lēmumos un visā savā rīcībpolitikā nodrošināt 
Pamattiesību hartas pilnīgu īstenošanu, lai vispārēji garantētu plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu un brīvību; pauž bažas par plašsaziņas līdzekļu stāvokli Savienībā; pauž 
nožēlu par praksi, kuras mērķis ir žurnālistu iebiedēšana vai draudēšana viņiem, arī par 
“neapdomīgām sūdzībām”; uzskata, ka ir vēlama Komisijas iejaukšanās ar preventīviem 
pasākumiem, lai novērstu juridiskā instrumenta ļaunprātīgu izmantošanu ar mērķi 
iebiedēt žurnālistus vai kaitēt tiem;

11. pauž bažas par nopietniem trūkumiem, kas konstatēti ES vides tiesību aktu 
piemērošanā, jo īpaši attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu, dabas 
resursu izmantošanu, nepietiekamu pilsētas notekūdeņu attīrīšanu un gaisa 
piesārņojumu; prasa Komisijai veikt tiesiskus pasākumus, lai nodrošinātu visu ES vides 
direktīvu ātru, pilnīgu un pareizu transponēšanu visās dalībvalstīs saskaņā ar 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā “ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu”;
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12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Reģionu komitejai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


