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GROZĪJUMI Nr. 1–26

Atzinuma projekts (PE 355.434v01-00)
Ignasi Guardans Cambó
Pamattiesību veicināšana un aizsardzība — dalībvalstu un ES iestāžu, tai skaitā Pamattiesību 
aģentūras, nozīme
(2005/2007(INI))

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 1
Atsauce (jauna)

– ņemot vērā rezolūciju par Komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības līguma 
7. pantu – to vērtību ievērošanu un veicināšanu, uz kurām Savienība ir balstīta 1,

Or. de

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. uzskata, ka pašreizējie starptautiskie, Eiropas un valstu instrumenti nodrošina 
pietiekami labu veidu, kā ES aizsargāt pamattiesības, un apzinās, ka Komisija jau 
veic visu tiesību aktu priekšlikumu un visu to instrumentu projektu rūpīgu izpēti, 
kuri ir paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību Pamattiesību hartai, kas būtu kā daļa no 
parastajām lēmumu pieņemšanas procedūrām;

  
1 Parlamenta 2004. gada 20. aprīļa rezolūcija, P5_TA(2004)0309, pamatojoties uz AFCO komitejas ziņojumu, 
referents: Johannes Voggenhuber.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. uzskata, ka pašreizējie starptautiskie, Eiropas un valstu instrumenti nodrošina 
pietiekami labu veidu, kā ES aizsargāt pamattiesības, un apzinās, ka Komisija jau 
veic visu tiesību aktu priekšlikumu un visu to instrumentu projektu rūpīgu izpēti, 
kuri ir paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību Pamattiesību hartai, kas būtu kā daļa no 
parastajām lēmumu pieņemšanas procedūrām; tomēr atzīmē, ka būtu iespējams 
panākt vispārēju uzlabojumus standartos ES kopumā, vairāk daloties ar zinātību un 
pieredzi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 4
2. punkts

2. uzskata, ka šī struktūra ir iespēja izveidot efektīvu tīklu, kas sasaistītu pašreizējās 
iestādes, instrumentus un procedūras, izveidojot Pamattiesību aģentūru;

Or. de

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 5
2. punkts

2. norāda, ka Kopienas attīstības procesa sakarā pastāvošā pīlāru struktūra izzūd un līdz 
ar to kļūst vēl svarīgāk aizsargāt un garantēt pamattiesības ES līmenī, lai nodrošinātu, 
ka ES pati kā politikas veidotāja nepārkāpj šīs tiesības (svītrojums);

Or. de
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Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 6
3. punkts

3. tomēr šajā sakarā uzsver, ka katrā ziņā jāizvairās no esošo iestāžu, instrumentu un 
procedūru dublēšanās, kā arī no pārmērīgas pamattiesību aizsardzības koncepcijas 
birokratizēšanas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 7
3. punkts

3. (svītrojums) tāpēc atzīmē, ka būtu ne tikai iespējams, bet arī lietderīgi panākt 
vispārējus uzlabojumus ES un tās dalībvalstu cilvēktiesību standartos kopumā, līdz ar 
to nodrošinot pievienoto vērtību ES līmenī, visām iesaistītajām pusēm šajā jomā 
vairāk daloties ar zinātību un pieredzi, sekmējot ierosināto ES tiesību aktu 
uzraudzību, nodrošinot, ka ES tiesību akti un politika atbilst pamattiesību 
standartiem, kā arī sagatavojot horizontāla līmeņa pārskatus, kas aptvertu visu ES 
teritoriju un būtu vērsti tieši uz konkrētiem trūkumiem cilvēktiesību jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 8
4. punkts

Svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 9
4. punkts

4. skaidri norāda, ka jautājums nav par pamatu sagatavošanu kaut kam līdzvērtīgam 
jaunai ES Cilvēktiesību tiesai, jo cilvēktiesību individuālo pārkāpumu izskatīšana 
pilnīgi atšķiras no politiskās sistēmas vai tās juridisko instrumentu pārraudzības 
(svītrojums);
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Or. en

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 10
5. punkts

Svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 11
5. punkts

5. uzsver, ka spēkā esošajos Līgumos un it īpaši jau oficiāli pasludinātajā Pamattiesību 
hartā ir iekļauts pietiekams pamats, lai veicinātu hartas mērķus, izveidojot jaunus 
instrumentus šajā jomā, un ka tāpēc šāda instrumenta izveide nav obligāti saistīta ar 
Eiropas Konstitucionālā līguma iznākumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 12
5. punkts

5. atbalsta ideju par Pamattiesību aģentūru, kas nozīmētu ārpustiesas pieejas īstenošanu, 
ja vien šī aģentūra nodrošina pievienoto vērtību ES līmenī; tāpēc uzskata, ka tās 
galvenajiem uzdevumiem jābūt šādiem:

a) atzinumu un ieteikumu sniegšana ES iestādēm pēc to pieprasījuma,

b) ieteikumu sniegšana ES iestādēm par to, kā uzlabot to politiku attiecībā uz 
Pamattiesību hartā paredzētajām pamattiesībām un ES līguma 6. pantā 
noteiktajiem principiem,

c) ieteikumu sniegšana ES iestādēm par tiesību aktiem vai administratīvajiem 
pasākumiem, lai Eiropas Savienībā novērstu jebkādus trūkumus saistībā ar 
pamattiesībām,

d) tematisko ziņojumu sagatavošana par situāciju pamattiesību jomā ES,
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e) ar pamattiesībām saistīto datu vākšana un apstrāde, attiecīgo resursu 
nodrošināšana un sadarbība ar pilsonisko sabiedrību,

f) neatkarīgas informācijas sniegšana ES iestādēm pēc to pieprasījuma, lai saskaņā 
ar ES līguma 7. pantu nodrošinātu objektīvākas procedūras,

g) pēc ES iestāžu pieprasījuma atzinumu sagatavošana par plānoto ES tiesību aktu 
un politikas atbilstību Pamattiesību hartai un ES līguma 6. pantā noteiktajiem 
principiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 13
5. punkts

5. atbalsta ieceri izveidot Pamattiesību aģentūru, kas nozīmētu ārpustiesas pieejas 
īstenošanu, ja vien šī aģentūra nodrošina pievienoto vērtību ES līmenī; tāpēc uzskata, 
ka tās galvenajiem uzdevumiem jābūt šādiem — nodrošināt, lai ES tiesību akti un 
politika atbilstu pamattiesībām, paaugstināt tā darba lietderību un efektivitāti, ko jau 
veic dalībvalstis, nevalstiskās organizācijas un citas iesaistītās puses šajā jomā, kā arī 
sagatavot horizontāla līmeņa pārskatus, kas aptvertu visu ES teritoriju un būtu vērsti 
tieši uz konkrētiem trūkumiem cilvēktiesību jomā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 14
6. punkts

Svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 15
6. punkts

6. atbalsta tādas aģentūras izveidi, ko varētu saukt par Eiropas Pamattiesību 
observatoriju, kas nozīmētu ārpustiesas pieejas īstenošanu; uzskata, ka šādai 
observatorijai jādarbojas kā iekšējam instrumentam pamattiesību veicināšanai ES, 
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bet ne visā pasaulē, un ka tai jāīsteno aktīva pieeja datu vākšanai, lai, veicot savus 
uzdevumus, tā varētu paļauties uz saviem informācijas avotiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 16
7. punkts

Svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 17
7. punkts

Svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 18
7. punkts

7. apzinās, ka šādai aģentūrai būtu jāieņem īpaša vieta starp ES aģentūrām un tā visādā 
ziņā būtu jāuzskata par pilnīgi neatkarīgu un nevainojamu; uzskata, ka tās valdē jābūt 
visu dalībvalstu visprofesionālākajiem neatkarīgiem ekspertiem, kuriem jābūt 
garantijai, ka viņu pilnvaru termiņā viņus nevar atstādināt no amata;

Or. en

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 19
8. punkts

Svītrots

Or. de



AM\561664LV.doc 7/9 PE 355.748v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 20
8. punkts

8. uzsver, ka svarīgi ir izveidot pastāvīgu un oficiālu saikni starp Eiropas Pamattiesību 
observatoriju un Eiropas Padomi; saprot, ka Eiropas Savienībai observatorijas 
vārdā būs jāslēdz nolīgums ar Eiropas Padomi saskaņā ar Līguma 300. pantā 
noteikto procedūru, lai izveidotu ciešu sadarbību starp abām pusēm.

Or. en

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 21
8. punkts

8. uzskata, ka aģentūras valdē jābūt dalībvalstu un Eiropas Parlamenta pārstāvjiem un 
ka šai valdei jābūt atbildīgai tikai par gada programmu, budžetu un aģentūras 
vadīšanu; uzskata, ka par darba veikšanu un aģentūras pilnvaru īstenošanu jābūt 
atbildīgai zinātniskai komitejai, kurā jābūt neatkarīgiem pamattiesību jomas 
ekspertiem, (svītrojums) to skaitā bijušajiem konstitucionālo tiesu locekļiem, 
bijušajiem ģenerālprokuroriem, augstskolu mācībspēkiem un aktīvistiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 22
8.a punkts (jauns)

8.a uzskata, ka jaunās aģentūras vadītāji būtu iepriekš jāuzklausa Parlamentā, tādējādi 
tam būtu iespēja izteikt savu viedokli par dalībvalstu izvirzītajiem kandidātiem, kuri 
ieņems atbildīgus amatus;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 23
9. punkts

Svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 24
9. punkts

Svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 25
9. punkts

9. uzsver, ka svarīgi ir izveidot pastāvīgu un oficiālu saikni starp aģentūru un Eiropas 
Padomi; saprot, ka Eiropas Savienībai (svītrojums) būs jāslēdz nolīgums ar Eiropas 
Padomi, lai izveidotu ciešu sadarbību starp aģentūru un Eiropas Padomi, saskaņā ar 
Līguma 300. pantā noteikto procedūru (svītrojums).

Or. en

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 26
9.a punkts (jauns)

9.a atzīmē, ka aģentūrai būtu cieši jāsadarbojas ar ES Neatkarīgo ekspertu tīklu; 
uzskata, ka, nosakot aģentūras pilnvaras, jānodrošina, ka nenotiek dublēšanās un 
pārklāšanās ar Neatkarīgo ekspertu tīkla darbu.

Or. en
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