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Temats: Lūgumraksts Nr. 1077/2019, ko Obserwatorium Wyborcze (Vēlēšanu 
novērošanas centrs) vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais M. S. un kam 
pievienoti 154 paraksti, par iespējamiem pārkāpumiem ES vēlēšanās Polijā, 
citiem pārkāpumiem un plašsaziņas līdzekļu propagandu

Lūgumraksts Nr. 0432/2021, ko iesniedza Polijas valstspiederīgie Bożena 
Ferenc, Piotr Kozioł, Makary Wiskirki, Magda Klim, Małgorzata Klimowicz, S. 
G. Sławomir Górak, Ewa Uminska un Adam Witas un kam pievienoti četri 
paraksti, par Eiropas Parlamenta vēlēšanām Polijā 2019. gadā

1. Lūgumraksta Nr. 1077/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš pārstāv daudzus Polijas pilsoņus, kas parakstījuši lūgumrakstu, 
Vēlēšanu novērošanas centra vārdā apgalvo, ka ES vēlēšanās Polijā 2019. gada maijā tika 
pieļauti pārkāpumi, un ka tikai šo pārkāpumu dēļ daži ievēlētie EP deputāti ieguva savas 
deputātu pilnvaras. Šādas situācijas iemesli esot saistīti ar valdošo partiju kandidātu plaša 
mēroga politisko propagandu publiskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī citu kandidātu iespējamu 
diskrimināciju. Turklāt viņš apgalvo, ka nebija iespējams apstrīdēt vēlēšanu likumību valsts 
tiesās. Viņš apgalvo, ka vēlēšanu laikā plašā mērogā tika pārkāpts balsojuma aizklātums un 
tādēļ vēlēšanas būtu jāuzskata par nederīgām. Viņš uzskata, ka vienu prasību par balsojuma 
aizklātuma pārkāpumu ir izskatījusi tiesa, kas negarantē neatkarību. Viņš apgalvo, ka ir 
pārkāpts 1976. gada 20. septembra Likums par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās 
vispārējās vēlēšanās un ka tā ir daļa no visaptverošas politikas, kuras mērķis ir demokrātijas 
apspiešana Polijā.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka parasti šāda veida sūdzības tiek izmeklētas valsts iekšienē 
un ka Polijas Augstākā tiesa var apstiprināt attiecīgos faktus. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz Eiropas Parlamentu veikt izmeklēšanu, jo lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nav 
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iespējama šīs lietas izskatīšana valsts līmenī dēļ tā, ka plašsaziņas līdzekļi pieder valstij un, 
iespējams, notiek valsts sponsorēta propaganda Polijas vēlēšanu procesā.

Lūgumraksta Nr. 0432/2021 kopsavilkums

Lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas, ka 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās tika konstatētas 
vairākas juridiskas problēmas, proti: – trīs gadu laikā līdz vēlēšanu dienai Polijas valsts mediji, 
izmantojot publisko finansējumu, īstenoja liela mēroga politisko propagandu valdošās partijas 
"Likums un taisnīgums" (PiS) interesēs un diskriminēja citus politiskos spēkus; – tajā pašā laikā 
valstij piederošu uzņēmumu reklāmas izdevumi bija diskriminējoši plašā apmērā: šādi 
uzņēmumi bez skaidra iemesla iegādājās daudz vairāk reklāmas medijos, kas atbalsta valdošo 
partiju, nekā citos medijos; – nebija iespējams pārbaudīt vēlēšanu likumību valsts tiesās, 
pamatojoties uz abiem iepriekš minētajiem punktiem, šādu apstākļu dēļ: šādi protesti juridiski 
tiek uzskatīti par nepieņemamiem (Vēlēšanu kodeksa 82. panta 1. punkts), un lēmumu par 
vēlēšanu spēkā esamību pieņēma Augstākās tiesas tiesneši, kurus iecēlušas politiskās varas 
iestādes, pārkāpjot Polijas konstitūciju. Šādi tiesneši nesniedz neatkarības garantijas, ko varētu 
uzskatīt par pietiekamām saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūgumraksta 
iesniedzēji apgalvo, ka vēlēšanu procesa problēmas ir rezultāts visaptverošām darbībām ar 
mērķi likvidēt demokrātiju Polijā. Viņi norāda, ka Polijas valsts pašlaik īsteno procesu, lai 
iegādātos 14 reģionālos laikrakstus un vairāk nekā 100 vietējo laikrakstu un interneta ziņu 
portālu, un pastāv reāls risks, ka šie mediji tiks iekļauti valsts propagandas sistēmā. Turklāt 
Polijas valdība gatavo jaunu likumprojektu par reklāmas nodokli, kura mērķis ir pasliktināt 
privāto mediju finansiālo situāciju un tādējādi palielināt valsts mediju politiskās propagandas 
spējas.

Lūgumrakstu iesniedzēji baidās, ka nākamās vēlēšanas nebūs brīvas, un tādēļ aicina Parlamentu 
veikt šādus pasākumus: – lūgt Polijas valdībai paust nostāju par šo lūgumrakstu; – lūgt Eiropas 
Komisijai izmeklēt Polijas valsts mediju propagandu un politisko diskrimināciju, kā arī Polijas 
valstij piederošu uzņēmumu diskriminējošos reklāmas izdevumus; – lūgt Eiropas Komisijai 
veikt darbības saskaņā ar LESD 258. pantu, t. i., sniegt pamatotu atzinumu par šajā lūgumrakstā 
izklāstītajām problēmām un pēc tam, ja nepieciešams, vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai šos 
jautājumus varētu atrisināt pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā pirms nākamajām Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1077/2019 atzīts par pieņemamu 2020. gada 6. martā.
Lūgumraksts Nr. 0432/2021 atzīts par pieņemamu 2021. gada 26. jūlijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 1077/2019, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Komisija uzsver vairākus šādus aspektus.

Demokrātija ir viena no Savienības pamatvērtībām, un vēlēšanās, kas notiek ES, ir jāievēro 
visaugstākie demokrātijas standarti. Komisija uzsver, cik būtiska nozīme šo demokrātijas 
standartu garantēšanā ir dalībvalstu rīcībai.

Attiecībā uz valsts vēlēšanu tiesību aktu piemērošanu ir jānorāda, ka Komisijai principā nav 
pilnvaru iejaukties vēlēšanu lietās. Pieņemt konkrētus noteikumus par vēlēšanu norisi ir 
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dalībvalstu kompetencē, un tās par to atbild, ievērojot noteiktus pamatprincipus, piemēram, tos, 
kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienību 2. un 14. pantā, un kompetentajām valsts 
administratīvajām un tiesu iestādēm ir jānodrošina atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem 
un attiecīgajiem standartiem.

Plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms ir Eiropas demokrātijas stūrakmeņi. Šīs tiesības ir 
nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. panta 2. punktā, un Komisija cenšas 
nodrošināt to ievērošanu. Plašsaziņas līdzekļu brīvībai un plurālismam ir piešķirta ļoti liela 
nozīme gaidāmajā Komisijas demokrātijas rīcības plānā.

Secinājums

Komisija rūpīgi izvērtē Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Tāpat kā iepriekšējās vēlēšanās Komisija 
sagatavos ziņojumu par Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanu norisi un to pasākumu kopuma 
īstenošanu, ko Komisija pieņēma 2018. gada septembrī, lai palīdzētu nodrošināt brīvas un 
taisnīgas vēlēšanas Eiropā. Ziņojums tiks publicēts Komisijas tīmekļa vietnē.

Komisija arī turpmāk izvērtēs, vai ir vajadzīgi papildu pasākumi nolūkā aizsargāt vēlēšanu 
integritāti un preses brīvību.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2022. gada 13. septembrī

Lūgumraksti 1077/2019 un 0432/2021

Komisija ir veikusi turpmāk izklāstītos pasākumus, lai visās dalībvalstīs risinātu kopīgās bažas 
par Eiropas Parlamenta vēlēšanām un Eiropas demokrātiju. 

Pirms dalībvalstīs organizētajām Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanām Komisija publicēja 
pasākumu kopumu (turpmāk — “vēlēšanu pakete”) ar mērķi nodrošināt, ka vēlēšanas 
dalībvalstīs ir gan brīvas, gan godīgas. Vēlēšanu pakete kopā ar Komisijas iniciatīvām 
dezinformācijas jomā — prakses kodekss attiecībā uz dezinformāciju un rīcības plāns 
dezinformācijas apkarošanai, kas ietver ātrās brīdināšanas sistēmu un Eiropas Ārējās darbības 
dienesta (EĀDD) stratēģiskās komunikācijas (StratCom) darba grupu analītiskās un izpratnes 
veidošanas darbības — palīdzēja nodrošināt vēlēšanu procesa integritāti. 

Turklāt ar TID direktīvu1 izveidotās sadarbības grupas vadībā ir izstrādāts darba virziens, kurā 
galvenā uzmanība pievērsta vēlēšanu tehnoloģiju kiberdrošībai, lai dalītos pieredzē un sniegtu 
norādījumus, kā arī pārskatu par rīkiem, paņēmieniem un protokoliem tādu kiberdrošības 
draudu atklāšanai, novēršanai un mazināšanai, kuru mērķis varētu būt demokrātisko procesu 
izjaukšana un ietekmēšana. 2018. gada martā TID sadarbības grupas locekļi publicēja 
apkopojumu par vēlēšanu tehnoloģiju kiberdrošību, kas ir plašs pamatnostādņu kopums un 
balstīts uz izstrādātāju pieredzi un paraugpraksi. Tajā iekļauts kopsavilkums par praktiskiem un 
realizējamiem pasākumiem, ko kiberdrošības organizācijas un vēlēšanu vadības iestādes, kā arī 
to konsultējošās vai pārraudzības struktūras var īstenot, lai ar vēlēšanām saistītās tehnoloģijas 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1148 (2016. gads 6. jūlijs) par 
pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā 
Savienībā, OV L 194, 19.7.2016.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32016L1148
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būtu drošas. 

2019. gada aprīlī Komisija, Eiropas Parlaments un ES Kiberdrošības aģentūra (ENISA) ciešā 
sadarbībā ar ES dalībvalstīm organizēja pirmās ES teorētiskās nodarbības (EU ELEx19) par 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu noturību2. 

Komisija, pamatojoties uz ziņojumu par Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanu norisi un 
brīvu un godīgu vēlēšanu pasākumu paketes īstenošanu, kā arī uzraudzības un atbalsta 
pasākumiem, reaģējot uz Covid-19, 2020. gada decembrī pieņēma Eiropas Demokrātijas rīcības 
plānu, lai labāk aizsargātu demokrātiskās sistēmas, labāk sagatavotu sabiedrību nākotnes 
problēmām un stiprinātu Eiropas demokrātijas noturību pret dezinformācijas izplatīšanos. 
Rīcības plāna mērķis cita starpā ir dot iedzīvotājiem un pilsoniskajai sabiedrībai pilnvērtīgas 
iespējas vērsties pret jebkādiem demokrātijas apdraudējumiem. 

Eiropas Demokrātijas rīcības plānā ir iekļauti pasākumi, ar kuriem aizsargāt vēlēšanu integritāti 
un veicināt demokrātisku līdzdalību. Šajā nolūkā Komisija 2021. gada 25. novembrī ierosināja 
tiesību aktu par sponsorēta satura pārredzamību politiskā kontekstā (“politiskā reklāma”)3. 
Priekšlikums papildina Digitālo pakalpojumu akta priekšlikumu. Tas mērķēts uz maksas satura 
un producēšanas/izplatīšanas kanālu sponsoriem, tostarp tiešsaistes platformām, 
reklāmdevējiem un politiskajiem konsultantiem, un priekšlikumā precizēti attiecīgie iesaistīto 
struktūru pienākumi un nodrošināta juridiskā noteiktība. Šādi panāks, ka attiecīgās 
pamattiesības un standarti tiešsaistē tiek ievēroti tikpat efektīvi kā bezsaistē. Turklāt Komisija 
2021. gada 25. novembrī ierosināja pārskatīt noteikumus par Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu4. Ar Eiropas Vēlēšanu sadarbības tīklu ir 
ieviests jauns noturības mehānisms, lai atbalstītu ekspertu apmaiņu un kopīgu ekspertu grupu 
nosūtīšanu ar mērķi novērst vēlēšanu procesu apdraudējumus.

Bez tam Eiropas Demokrātijas rīcības plānā ir iekļauti pasākumi plašsaziņas līdzekļu brīvības 
un plašsaziņas līdzekļu plurālisma stiprināšanai. Šajā ziņā Eiropas Komisija ir veikusi 
pasākumus nolūkā uzlabot žurnālistu drošību un ierobežot tiesas prāvu ļaunprātīgu 
izmantošanu, lai ierobežotu sabiedrības līdzdalību (SLAPP). Proti, Komisija ir pieņēmusi 
Ieteikumu par žurnālistu drošību (2021. gada septembrī). Ieteikums ir praksē pielietojams 
metodiskais līdzeklis dalībvalstīm un ietver konkrētas darbības, kuru mērķis ir nodrošināt 
augstus aizsardzības standartus žurnālistiem un mediju profesionāļiem visā ES. Lai arī 
ieteikums nav saistošs, tā īstenošanu uzraudzīs, attiecīgos forumos vedot regulāru dialogu ar 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, kā arī īstenojot paredzēto ziņošanas mehānismu. 

Komisija 2022. gada 27. aprīlī publicēja priekšlikumu direktīvai nolūkā cīnīties pret ļaunprātīgu 
tiesvedību pret žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem (SLAPP), kam pievienots ieteikums 
dalībvalstīm, kurš minētajā dienā kļuva tieši piemērojams5. 

Turklāt Komisija gatavo priekšlikumu Eiropas mediju brīvības aktam (EMFA), ko otrajam 
likumdevējam plānots iesniegt 2022. gada septembrī.  Plānots aptvert šādus četrus galvenos 
jautājumus: 1) noteikt mediju neatkarības un plurālisma principus, tostarp tiešsaistē, 2) 
nodrošināt juridisko noteiktību un konsekventu plurālisma izvērtēšanu mediju tirgus darbībās, 

2 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53645  
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0731
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0734 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_22_2652 

l
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0731
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0734
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_22_2652


CM\1263356LV.docx 5/6 PE652.486v02-00

LV

3) veicināt regulatīvo sadarbību un konverģenci un 4) taisnīgi sadalīt ekonomiskos resursus 
mediju tirgos. Ar EMFA Komisija plāno nodrošināt aizsardzību pret jebkādu veidu iejaukšanos 
mediju (gan privātu, gan publisku) redakcionālajā neatkarībā, kā arī veicināt Eiropas mediju 
nozares plurālismu un daudzveidību. EMFA arī paredz jaunu uzraudzības mehānismu, kurā 
galvenā loma būs neatkarīgiem mediju regulatoriem Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu 
regulatoru grupas (ERGA) ietvaros. EMFA balstīsies uz pārskatīto Audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīvu, jo īpaši regulatoru neatkarības standartiem, un šiem regulatoriem jābūt 
mediju plurālisma uzraugiem valsts līmenī.  

Visbeidzot, Komisija apņēmusies arī turpmāk sniegt finansiālu atbalstu projektiem, kas veicina 
mediju lietotprasmi, plurālismu un brīvību; apkarot cenzūru, atbalstīt tiešsaistes aktīvistus, kā 
arī iniciatīvas, kuru mērķis ir izskaust nesodāmību par noziegumiem pret žurnālistiem; gan ES, 
gan ārpus tās.

Konkrēti pasākumi Polijai

Bez tam Komisija ir izmantojusi pārkāpuma procedūru arī ES pilsoņu vēlēšanu tiesību jomā. 
Komisija 2021. gada 21. decembrī iesūdzēja Poliju Eiropas Savienības Tiesā (EST) par Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 22. panta neievērošanu, jo Polijā dzīvojošiem 
Savienības pilsoņiem, kuri nav Polijas pilsoņi, nav atļauts pievienoties politiskām partijām 
(tādēļ tika ierosināta lieta arī pret Čehiju).    

Turklāt Komisija uzskata — pastāv nepārprotams risks, ka Polijā nopietni varētu tikt pārkāpts 
tiesiskums. Šā iemesla dēļ Komisija 2017. gada 20. decembrī pieņēma argumentētu 
priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 7. panta 1. punktu. Galvenais 
Komisijas pamatojums LES 7. panta 1. punktā paredzētās procedūras sākšanai bija reformu 
kumulatīvā ietekme, kas ierobežo tiesu neatkarību un skar varas nošķīrumu Polijā. Reformu 
rezultāts ir izpildvaras un likumdošanas varas iejaukšanās visā tiesu sistēmas struktūrā6. Šajā 
sakarībā Komisija ir arī sākusi vairākas pārkāpuma procedūras, lai risinātu konkrētas 
tiesiskuma problēmas, tostarp lai aizstāvētu tiesu neatkarību Polijā7. Proti, 2021. gada 
22. decembrī, Komisija sāka vēl vienu pārkāpuma procedūru pret Poliju, kas attiecas uz 
Konstitucionālo tiesu un tās judikatūru. 

Arī mediju plurālisma kontekstā Komisija 2022. gada ziņojumā par tiesiskumu pauda bažas par 
Polijas sabiedrisko mediju neatkarību. Komisija atgādināja, ka Mediju plurālisma uzraudzības 
2022. gada ziņojumā norādīts uz augstu risku, kas saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu mediju 
pārvaldību un finansēšanas neatkarību, un ietverta atsauce uz atbalstu sabiedrisko mediju 
pārvaldības virzībai uz aizvien lielāku politisko atkarību, kā arī norādīts uz problēmām, kas 
saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu mediju finansēšanas pamatojumu un nepārredzamību. 
Mediju regulatoram ir pilnvaras kontrolēt sabiedriskajiem medijiem hartās noteikto pienākumu 
izpildi un gada programmu un finanšu plānu izstrādi, kā arī izvērtēt gada ziņojumus par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegumu. Tomēr šķiet, ka regulators nevēlas novērst līdzsvara 
trūkumu ziņošanā par sabiedriskajiem medijiem, kas kontrastē ar ziņošanu par neatkarīgiem 
privātajiem medijiem, uz kuru izplatīto informāciju reaģē ļoti asi. Turklāt, kā apstiprināts 
Mediju plurālisma uzraudzības 2022. gada ziņojumā, joprojām pastāv problēmas saistībā ar 
taisnīgu un pārredzamu valsts reklāmas līgumu piešķiršanu (ir gadījumi, kad valsts reklāmas 
līgumi tiek novirzīti valdību atbalstošiem medijiem). Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija 

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_7070 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_7070
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ziņojumā par tiesiskumu iekļāva ieteikumu stiprināt noteikumus un mehānismus, ar ko uzlabotu 
sabiedrisko mediju neatkarīgu pārvaldību un redakcionālo neatkarību, ņemot vērā Eiropā 
noteiktos sabiedrisko mediju standartus. 

Komisija šajā ziņā turpina cieši sekot līdzi notikumiem Polijā, tostarp saistībā ar ikgadējo 
ziņojumu par tiesiskumu8, kurā uzsvērtas bažas par mediju plurālismu un brīvību.

Secinājums

Papildus noteikumiem, kas plānoti gaidāmajā Eiropas mediju brīvības aktā (EMFA), Komisija 
turpinās izvērtēt, vai ir vajadzīgi turpmāki pasākumi, ar ko aizsargāt vēlēšanu integritāti un 
brīvus un plurālus medijus.

8 https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
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