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IEROSINĀJUMI

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

Jaunais līgums: ilgi gaidītā izeja no juridiskās un institucionālās šizofrēnijas politikā, kas 
saistīta ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu

1. Atzinīgi vērtē turpmāk uzskaitītos vispārējos uzlabojumus, ko jaunais līgums ievieš 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas politikā:

a) līguma līmenī padarīt juridiski konsekventu, saistošu un pārredzamu saikni starp 
pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un attiecīgajām 
ES politikas jomām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu šo tiesību aizsardzību un 
veicināšanu. Ar saistošu hartu ES likumdevējs tagad varēs konsekventāk īstenot 
visus politikas virzienus, kas varētu ietekmēt personas pamattiesības. Tas ne vien 
attieksies uz tiem politikas virzieniem, kas ir tieši saistīti ar brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpu, piemēram, patvēruma tiesībām vai tiesībām uz taisnīgu tiesu, bet 
arī uz vispārīgākām politikas jomām, kas saistītas ar cilvēka cieņas aizsardzību pret 
jebkāda veida diskrimināciju, minoritāšu aizsardzību, tiesībām uz pārredzamību un 
labu pārvaldību Eiropas līmenī, sociālajām tiesībām un tiesībām uz datu aizsardzību. 
Turklāt Eiropas Cilvēktiesību konvencijas parakstīšana stiprinās šo saikni, jo arī ES 
iestādes būs atbildīgas Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšā;

b) izbeigt šizofrēnisko institucionālo un juridisko situāciju, ko pirms piecpadsmit 
gadiem izveidoja ar Māstrihtas līgumu, kas radīja paralēlu pagaidu juridisko režīmu 
tieslietu un iekšlietu politikā (tā dēvēto „trešo pīlāru”). Atjaunojot Eiropas Kopienu 
Tiesas pilnīgu kompetenci, tiesiskums tiks atjaunots tajās jomās, kurās tā joprojām 
trūkst, un šo politikas virzienu demokrātiskā likumība tiks būtiski uzlabota, 
koplēmuma procedūrā iesaistot Eiropas Parlamentu;

c) stiprināt ES demokrātisko atbildību, attiecinot koplēmuma procedūru („parasto 
likumdošanas procedūru”) arī uz pasākumiem, kas attiecas uz policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās.  Atzinīgi vērtējams arī tas, ka būs vajadzīga Eiropas 
Parlamenta piekrišana arī tad, kad Padome vēlēsies noteikt obligātos noteikumus 
„citiem” specifiskiem kriminālprocesa aspektiem, izveidot Eiropas Prokuratūru no 
Eirojust, kā arī paplašināt Eiropas prokurora pilnvaras;

d) iesaistīt Eiropas Parlamentu ES starptautisko līgumu noslēgšanā. Līdz šim, 
neraugoties uz ES Līguma 21. pantu, kas paredz, ka apspriešanos ar Eiropas 
Parlamentu, Padome nekad nav apspriedusies ar Parlamentu, pat tad, kad 
apspriežamais nolīgums nepārprotami ir bijis „galvenais kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas aspekts) (piemēram, slēdzot ES un ASV Nolīgums par izdošanu un 
savstarpējo juridisko palīdzību);

e) vairākos gadījumos atcelt vienprātības principu Padomē. Kvalificētais balsu 
vairākums atvieglos sarunas ES iestādēs un nozīmēs augstāku pamattiesību 
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aizsardzības standartu pieņemšanu (turpretī vienprātības principa gadījumā 
priekšroka tiek dota zemākajai vērtībai, par kuru iespējams vienoties, un nereti liek 
apšaubīt ES likumdošanas pievienoto vērtību). Pielāgojot šīs procedūras 
kvalificētajam balsu vairākumam un koplēmumam, jaunais līgums atvieglos tādu 
pasākumu pieņemšanu konsekventā politiskā sistēmā, uz kuriem līdz šim daļēji 
attiecas gan vienprātības princips, gan kvalificētais balsu vairākums (kā tas pašlaik ir 
attiecībā uz legālo un nelegālo migrāciju);

f) saskaņot juridiskos instrumentus. ES līguma 34. pantā minēto „kopēju nostāju”, 
„pamatlēmumu”, „lēmumu” un „konvenciju” vietā Eiropas Savienība pieņems 
parastus Kopienas tiesību aktus, regulas, direktīvas un lēmumus, ko paredz Kopienas 
tiesību akti un kas radīs vēl vienu svarīgu izmaiņu, proti, šie tiesību akti varēs būt 
tieši piemērojami; 

g) uzlabot pārredzamību un atbildību ES iestāžu attiecībās ar pilsoņiem, pilsonisko 
sabiedrību, politiskajām partijām un valstu parlamentiem. Šai sakarā ļoti noderīgi ir 
tas, ka ar brīvību, drošību un tiesiskumu saistītās politikas jomās ir izveidots īpašs 
režīms, ar ko Komisija, valstu valdības, kā arī Eiropas Parlaments un valstu 
parlamenti būs iesaistīti šo politikas jomu ietekmes ES novērtēšanā. Attiecībā uz labu 
pārvaldību Eiropas Savienībā Parlaments aicina Komisiju un Padomi paātrināt 
pārrunu gaitu par plānotā Eiropas prokurora amata izveidošanu kā galveno 
priekšnoteikumu to mērķu izpildei, kas izklāstīti šī punkta pirmajā teikumā.

2. 2. Pauž nožēlu, ka par šiem uzlabojumiem ir jāmaksā sava cena, proti:

a) saskaņā ar Protokola par pasākumiem, pārejot uz Līgumu, 10. pantu tie pasākumi, 
kas ir pieņemti saskaņā ar trešā pīlāra režīmu, piecu gadu laikā pēc jaunā līguma 
stāšanās spēkā vairs nebūs Komisijas un pat Eiropas Kopienu Tiesas kontrolē.  Ir 
grūti izprast, kāpēc dalībvalstis nolēma uz tik ilgu laiku novilcināt situāciju, kuru 
pašas atzina par juridiski nepilnīgu. Tagad jājautā, kā samazināt tās negatīvo ietekmi 
uz ES pilsoņiem:

- pirmo risinājumu piedāvā pats protokols, kas paredz, ka gadījumā, ja tiesību aktu 
groza, pārejas periods grozītajam tiesību aktam vairs nav piemērojams. Tagad 
iestādēm ir jālemj, vai nav labāk tūlīt pēc jaunā līguma stāšanās spēkā 
nekavējoties grozīt dažus no pastāvošajiem un mazāk apmierinošajiem trešā pīlāra 
pasākumiem;

- otrā risinājums varētu būt līdz laika periodam starp 2009. gada 1. janvāri un maiju 
atlikt to pasākumu oficiālu pieņemšanu, kuru pamatā pašlaik ir trešais pīlārs un 
kuri var ietekmēt pilsoņu pamattiesības. Dažu mēnešu kavēšanās būs viegli 
saprotama ES pilsoņiem, ja jaunos noteikumus piemēros ES tiesvedībā;

b) ir ieviesti samērā sarežģīti jauni noteikumi gadījumiem, ja dalībvalsts uzskata, ka 
direktīvas projekts ietekmēs tās krimināltiesību sistēmas pamataspektus, vai ja nav 
iespējams panākt vienprātību (policijas sadarbība).  Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts var pieprasīt, lai direktīvas projekts tiktu nodots Eiropadomei. Pirmais 
iemesls ir pilnīgi saprotams un pat attaisnojams, kā tas būtu arī attiecībā uz citām 
situācijām, kad dalībvalstij var nākties būtiski samazināt pamattiesību aizsardzību; 
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otrais iemesls vairāk ir pilnvaru līdzsvara problēma.

Šajos gadījumos „parastā” likumdošanas procedūra tiek atlikta uz četriem mēnešiem.  
Domstarpību gadījumā un ja vismaz deviņas dalībvalstis vēlas izveidot ciešāku 
sadarbību, pamatojoties uz attiecīgo direktīvas projektu, uzskata, ka ir piešķirta 
atļauja izveidot ciešāku sadarbību (līdz ar to nebūs nepieciešama Parlamenta 
piekrišana, kā tas noteikts EK līguma 208. pantā). Tomēr jautājumos, kad ir 
piemērojama parastā procedūra, jāuzsver, ka paša pasākuma pieņemšanai joprojām 
būs nepieciešams piemērot koplēmuma procedūru, kas nozīmē Parlamenta 
iesaistīšanu;

c) izvēles un atteikšanās tiesību sistēma kļūs vēl sarežģītāka. Lai gan jaunie noteikumi 
par ciešāku sadarbību neattieksies uz pasākumiem, kuru pamatā ir Šengenas acquis, 
Šengenas režīms tiks mainīts (skatīt turpmāk). Turklāt tiks paplašinātas citas 
atteikšanās tiesības, kuras attiecas uz pasākumiem, kas nav saistīti ar Šengenas 
līgumu, piemēram, tiesu sadarbība civillietās, lai tās piemērotu policijas un tiesu 
sadarbībai (skatīt grozījumus protokoliem par Šengenu līgumumu un Apvienotās 
Karalistes, Īrijas un Dānijas nostāju);

d) attiecībā uz Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašo situāciju ir jāatgādina, ka tad, kad 
2000. un 2001. gadā tika nolemts par atsevišķu režīmu piemērošanu šīm valstīm 
saskaņā ar Šengenas režīmu, nebija notikušas oficiālas apspriedes ar Eiropas 
Parlamentu. Pašlaik situācija ir tāda, ka Apvienotā Karaliste var pildīt tos Šengenas 
režīma aspektus, kurus tā ir izvēlējusies, un nepildīt tos aspektus, no kuriem tā ir 
atteikusies1. Izmaiņas Šengenas protokolā šo aspektu nemainīs, bet dos Apvienotajai 
Karalistei un Īrijai iespēju atteikties piedalīties tādos pasākumos, kas balstīti uz 
Šengenas acquis, kurus tās iepriekš ir izvēlējušās.

Tas var radīt turpmāku noteikumu sadrumstalotību. Ar Parlamentu nenotiks 
apspriešanās saistībā ar līdzdalību pasākumā un ietekmi uz Šengenas acquis. Tomēr 
pasākumu pašu, ja uz to attiecas koplēmums, arī turpmāk vajadzēs pieņemt ar 
koplēmuma procedūru.

e) turklāt Apvienotā Karaliste un Īrija varēs atteikties no priekšlikumiem grozīt IV 
sadaļas pasākumus, kam iepriekš bija piekritušas, un tām nebūs saistoši jaunie datu 
aizsardzības noteikumi, kuri pieņemti, pamatojoties uz jaunā līguma nosacījumu, ka 
Apvienotajai Karalistei un Īrijai nav saistošas svarīgi noteikumi par policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās.

3. uzskata, ka jaunā līguma piedāvātie uzlabojumi atsver tā nepilnības. ES iestādēm tagad ir 
jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis veiksmīgi ratificē jauno līgumu. 
Tām arī jāveic šādi pasākumi:

                                               
1 Tā rezultātā Padome neļāva Apvienotajai Karalistei piedalīties Frontex izveidē un 2004. gada 13. decembra Regulas (EK) 
Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas 
dokumentos pieņemšanā, un Apvienotā Karaliste ir iesniegusi Tiesā divas lietas pret Padomi (Lieta C-77/02 
Apvienotā Karaliste pret Padomi [2007] ECR I-0000 un C-137/05 Apvienotā Karaliste pret Padomi [2007] ECR I-
0000).
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a) jāinformē ES pilsoņi par viņu jaunajām tiesībām un jauno ES tiesisko struktūru un 
vienlaikus jāaicina dalībvalstis sākt plašas informatīvās kampaņas un izveidot īpašu 
profesionālo apmācību valstu tiesnešiem un drošības dienestiem, lai novērstu 
nelikumīgu diskrimināciju Eiropas pilsoņu vidū;

b) jāiesaista valstu parlamenti nākamās brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
daudzgadu programmas izstrādē; uzskata, ka iesaistīšana vislabāk varētu notikt:

- kā neoficiāls forums (piemēram, kā „Future” grupa, kas periodiski satiksies četru 
Padomes prezidentūru laikā 2008. un 2009. gadā),

- oficiāli, regulāri un laikus pārsūtot visus no sākotnējiem tiesību aktu 
priekšlikumiem izstrādātos tiesību aktu projektu tekstus, lai izvairītos no valstu 
parlamentu deputātu un Eiropas pilsoņu diskriminēšanas;

c) 2008. gadā jārisina sarunas par visu to pasākumu pieņemšanu 2009. gada sākumā, 
kas nepieciešami kā pamats, lai, sākot ar 2010. gadu, jaunievēlētais Parlaments 
veiksmīgi izveidotu jauno brīvības, drošības un tiesiskuma telpu; ņemot vērā valstu 
un/vai parlamentu atrunas, kas izteiktas attiecībā uz vairākām juridiskajām 
procedūrām, aicina Komisiju un Padomi, ņemot vērā jauno Lisabonas līgumā 
paredzēto juridisko pamatu un izvērtējot politiskās debates, vēlreiz izskatīt šādu 
tiesību aktu tekstus:

Vispārējās tiesības

 Pamatlēmums par konkrētām procedurālajām tiesībām noziedzīgo lietu izskatīšanu laikā 
Eiropas Savienībā (2004/0113(CNS)),

 Pamatlēmums par personas datu, ko apstrādā, sadarbojoties policijas un tiesu iestādēm 
krimināllietās, aizsardzību (jāiekļauj Direktīvas 95/46/EK pārskatītajā versijā) 
(2005/0202(CNS)) (parlamentu atrunas no DK, IE, NL, SE un UK).

Tiesu iestāžu sadarbība

 Pamatlēmums par rasisma un ksenofobijas apkarošanu (2007/2067(CNS)) (parlamentu 
atrunas no SE, NL, DK, IE un LV),

 Pamatlēmums par lēmumiem, ko pieņem „prombūtnes laikā”(vēl jāiesniedz),

 Pamatlēmums par Eiropas orderi objektu, dokumentu un datu iegūšanai, kas izmantojami 
kriminālprocesos (2003/0270(CNS)) (parlamentu atrunas no SE un DK),

 Pamatlēmums par spriedumu ievērošanu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā jauna 
kriminālprocesa gadījumā (2005/0018(CNS)) (parlamentu atrunas no SE, NL un IE),

 Pamatlēmums par Eiropas uzraudzības rīkojumu pirmstiesas procedūrās Eiropas 
Savienības dalībvalstu starpā (2006/0158(CNS)),
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 Pamatlēmums par to, kā organizējama un īstenojama no sodāmības reģistra iegūtas 
informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm (2005/0267(CNS)) (parlamentu atrunas no SE, 
FI, NL, IE, EL un DK),

 Pamatlēmums par EUROJUST (vēl jāiesniedz).

Policijas sadarbība

 Pamatlēmums par cīņu pret organizēto noziedzību (parlamentu atrunas no SE),

 Pamatlēmums par dalībvalstu iestāžu, kas ir atbildīgas par iekšējo drošību, un Eiropola 
piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultēšanās nolūkos, lai novērstu, atklātu un 
izmeklētu teroristiskus nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (jāiekļauj 
kā grozījums VIS regulā) (2005/0232(CNS)),

 Pamatlēmums par EURODAC datu aizsardzību (jāiekļauj kā grozījums VIS regulā) 
(2006/0310(CNS)),

 Pamatlēmums par Eiropolu (vēl ir gaidāma apspriešanās ar Parlamentu);

4. Paziņo par gatavību, sadarbojoties ar Komisiju un Padomes prezidentūru, piedalīties šo 
priekšlikumu projektu pārstrādāšanā 2008. gadā un patur tiesības izteikt formālus 
ieteikumus, kas nepieciešami, lai uzlabotu jau panāktās politiskās vienošanās, kā noteikts 
ES līguma 39. pantā; šajā nolūkā 2008. gada sākumā ierosina izveidot augsta līmeņa 
darba grupu, kas būtu kompetenta atklāti diskutēt par iepriekš minēto tekstu 
pilnveidošanu;

5. Atzinīgi vērtē konferences deklarāciju par Protokola par pārejas noteikumiem 10. pantu 
(Deklarācija 39.a) un aicina Komisiju jau 2008. gadā sākt darbu pie to tiesību aktu 
grozīšanas vai aizstāšanas, kuri jau tagad ir neapmierinoši vai neefektīvi (piemēram, 
Konvencija par savstarpēju palīdzību krimināllietās vai citi teksti, kas, kā pieredze rāda, 
būtu jāpilnveido);

6. Uzskata, ka arī tad, ja apspriešanās ar Eiropas Parlamentu nav obligāta, Eiropas 
Parlaments no 2008. gada regulāri jāinformē un ar to jāapspriežas par galvenajās 
programmām un nolīgumiem ar trešām valstīm, piemēram, par brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpu ar Krieviju, par starptautisko stratēģiju cīņā pret cilvēku tirdzniecību un 
jautājumiem, kas attiecas uz narkotiku tirdzniecību, terorisma apkarošanu un novēršanu.
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