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IEROSINĀJUMI 

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

1. Augstu novērtē pirmā Eiropas Konstitucionālā līguma projektu un uzskata, ka panāktais 
progress attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu ir pietiekams, lai dalībvalstis 
ratificētu līguma projektu. 

2. Uzskata, ka Konstitucionālais līgums pilnībā apmierina Eiropas Parlamenta vēlmi 
izveidot patiesu un kopēju brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. 

 
3. Atzinīgi novērtē to, ka: 
 

• Konstitucionālais līgums novērš demokrātijas trūkumu, kas raksturo lēmumu 
pieņemšanas procesu jautājumos par tiesu iestāžu un policijas sadarbību krimināllietās, 
un ka Kopienas saplūšana Savienībā, likumdošanas procedūras attiecināšana uz 
jomām, kas kādreiz attiecās uz 3. pīlāru, un kvalificēta balsu vairākuma balsojuma 
ieviešana nozīmē to, ka esam beidzot nonākuši līdz patiesi tiesiskai Savienībai; 

 
• Konstitucionālajā līgumā iekļaus Pamattiesību hartu, kura garantēs pamattiesību 

efektīvu aizsardzību Eiropas Savienībā, kas ir priekšnoteikums brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpai; 

 
• Līgums paredz, ka Eiropas Savienība pievienosies Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijai; 
   

• pateicoties pīlāru struktūras atcelšanai, beidzot būs iespējams izveidot kopēju juridisku 
pamatu datu aizsardzībai, kas ļaus saskaņot spēkā esošos noteikumus, īpaši 
kriminālizmeklēšanas un policijas sadarbības jomā; 

 
• ceturtajai daļai dalībvalstu ir atzītas likumdošanas iniciatīvas tiesības tiesu iestāžu 

sadarbībā krimināllietās un policijas sadarbībā; dalībvalstis var arī aktīvi piedalīties 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas veidošanā, piedāvājot Savienībai risinājumus 
jautājumos, kas pārsniedz atsevišķu valstu robežas; 

 
• imigrācijas politika kļūs par pilntiesīgu Eiropas Savienības politiku, ietverot plašāku 

jomu nekā tieša iekšējās drošības aizsardzība un veicinot solidaritāti un vienādu 
atbildības sadali starp dalībvalstīm šajā jomā, un izveidos īpašu juridisku pamatu, lai 
integrētu trešo valstu valsts piederīgos, kas likumīgi uzturas Savienībā; 

 
• ir panākts ievērojams progress Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 

izveidošanā un tiesu iestāžu darbības kvalitātes uzlabošanā Eiropas līmenī; 
 

• Konstitucionālais līgums nosaka Eiropas likumību un kārtību, nodrošinot ne tikai 
dalībvalstu, bet arī Eiropas Savienības iekšējo un ārējo drošību, un tādēļ ir jāpalielina 
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Komisijas, kā arī tādu aģentūru kā Eurojust un Eiropola nozīme; 
 

• Eiropolam vairs nebūs jāatsaucas uz starpvaldību nolīgumu, bet drīzāk to regulēs 
parasts Eiropas likums, un tas darbosies Eiropas Parlamenta, dalībvalstu parlamentu 
un Eiropas Kopienu Tiesas pārraudzībā; 

 
• Līgums Padomei piešķir atbilstīgu juridisko pamatu, lai padziļinātu brīvības, drošības 

un tiesiskuma telpu, it īpaši paplašinot materiālo krimināltiesību saskaņošanas jomu 
vai Eiropas Prokuratūras kompetenci; 

 
• it īpaši palielinās dalībvalstu parlamentu loma, jo sevišķi attiecībā uz subsidiaritātes un 

proporcionalitātes principu ievērošanas uzraudzību, piedalīšanos Eurojust vērtēšanas 
procesos un to, kā dalībvalstis īsteno politikas virzienus, kas attiecas uz brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu; 

 
• Konstitucionālais līgums atvieglos Eiropas Savienības cīņu pret cilvēku tirdzniecību 

un sieviešu un bērnu seksuālo izmantošanu (īpaši tas paredzēts II–65. panta 3. punktā, 
kurā ir noteikts cilvēku tirdzniecības aizliegums, un III–271. panta 1. punktā, kur ir 
paredzēta iespēja noteikt minimālos noteikumus attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu 
un sankciju definēšanu īpaši smagu noziegumu jomā, piemēram, cilvēku tirdzniecībā 
un sieviešu un bērnu seksuālajā izmantošanā). 

 
4. Atzīmē, ka dažās jomās varēja sasniegt dziļāku integrāciju, un īpaši šaubās par: 

 
• ierobežojumiem, kas ieviesti III–267. panta 5. punktā, kurā ir paredzēts, ka tikai 

dalībvalstis var noteikt to teritorijās uzņemamo cilvēku skaitu no trešajām valstīm, un 
tas būtībā izslēdz iespēju nodibināt patiesu Eiropas politiku likumīgas uzņemšanas 
pārvaldībai Eiropas Savienībā; 

 
• to, vai ir lietderīgi III–270. panta 3. punktā paredzēt iespēju izmantot “avārijas 

bremžu” klauzulu jomā, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās; 
 
• pamatotību dažām dalībvalstīm piešķirt īpašas atkāpes no Konstitūcijas; 
 
• ierobežojumiem Eiropas Parlamentam piedalīties tiesu iestāžu sadarbībā civillietās 

ģimenes tiesību jomā; 
 
• to, ka noteikumi par līdzekļu, finanšu aktīvu un ekonomisko ieguvumu iesaldēšanu, 

kuri ir vajadzīgi, lai sasniegtu brīvību, drošību un tiesiskumu, nav ierobežoti, pretēji 
Konventa tekstā ieteiktajam, ar terorisma novēršanas un apkarošanas jomu, un ir 
attiecināmi uz organizētās noziedzības novēršanu un apkarošanu un cilvēku 
tirdzniecību; 

 
• piedāvātajiem Eiropas prokuratūras pilnvaru ierobežojumiem; uzskata, ka šīm 

pilnvarām jābūt plašākām nekā tikai Savienības finansiālo interešu aizsardzība (III–
274. pants). 

 



 

AD\545503LV.doc  PE 347.107 5/6 AD\545503L

 LV 

5. Iesaka, lai Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina dalībvalstis ratificēt 
Konstitucionālo līgumu pēc iespējas drīz. 
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PROCEDŪRA 

Virsraksts Eiropas Konstitucionālā līguma projekts 
Procedūras Nr. 2004/2129(INI) 
Komiteja, kas atbildīga par jautājumu AFCO 
Ciešāka sadarbība – 
Referents(-e), kas atbildīgs(-a) par 
atzinumu 

Stefano Zappalà 

 Iecelšanas datums 13.09.2004 

Izskatīšana komitejā 22.09.2004 05.10.2004 25.10.2004   
Ierosinājumu pieņemšanas datums 25.10.2004 
Galīgā balsojuma rezultāti par: 36 
 pret: 3 
 atturas: 0 
Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā 

Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Kathalijne 
Maria Buitenweg, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos 
Coelho, António Costa, Agustín Díaz De Mera García Consuegra, 
Antoine Duquesne, Kinga Gál, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, 
Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, 
Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Athanasios Pafilis, Martine 
Roure, Michele Santoro, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis 
Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā 

Gérard Deprez, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia Helena In 't 
Veld, Jean Denise Lambert, Marco Pannella, Vincent Peillon, Agnes 
Schierhuber, Antonio Tajani 

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā 
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