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Šī Komisijas paziņojuma galvenais mērķis ir noskaidrot un nostiprināt procedūru, kas ir 
ierasta prakse jau kopš 2001. gada, proti, pārbaudīt tiesību aktu saderību ar Pamattiesību 
hartas nosacījumiem. Tātad šeit nav runa par jauninājumu, bet gan par to, lai pārējās iestādes 
un pilsoņi skaidrāk saredzētu Komisijas veiktās uzraudzības rezultātus pamattiesību jomā. 

Šī uzraudzība, kurai jābūt ,,sistemātiskai” un ,,stingrai” (jēdzieni, kam nepieciešami 
komentāri) jāveic divos posmos: ietekmes novērtējumā, kurā būtu jāiekļauj cik vien iespējams 
pilnīgs un precīzs kopsavilkums par dažādo ietekmi uz individuālām tiesībām, un 
paskaidrojuma rakstā, kurā noteiktām likumdošanas iniciatīvām būtu jāsatur sadaļa, kas 
paredzēta juridiskajam pamatojumam par pamattiesību ievērošanu.

Referents atbalsta šo Komisijas iniciatīvu, kas vērsta pareizā virzienā, tomēr vēlas norādīt uz 
dažiem izvēlētās metodoloģijas aspektiem, kuri, viņaprāt, kritiski jānovērtē.

Referenta atzinums 

Pirmā piezīme attiecas uz nozīmi, kāda piešķirta Komisijai hartā nostiprināto pamattiesību 
ievērošanas uzraudzībā. Nākas secināt, ka metodoloģija, kuru Komisija nodomājusi pielietot 
šim nolūkam, tiesa, var būt ir proporcionāla un lietderīga, tomēr tā ir vienpusēja, izteikti 
iekšēja metodoloģija. Kā 16. sēdes atskaitē 2005. – 2006. gadā norādīja Lielbritānijas 
parlamenta augšpalāta, ,,lai gan var pastāvēt apbrīnojami iekšējie režīmi, pieredze [...] liecina, 
ka var būt vajadzīga no administrācijas neatkarīga ārēja ekspertīze, lai informētu, un, ja 
nepieciešams, darbotos kā iesaistīto pušu pārraugs likumdošanas procesa laikā”1.

Referents uzskata, ka tas ir pārliecinošs viedoklis, un ka tādēļ būtu jācenšas pastiprināt gan 
Eiropas Parlamenta, gan topošās Pamattiesību aģentūras nozīme. Tieši Eiropas Parlamentam 
tas nozīmētu Reglamenta 34. panta pielāgojumu, nosakot, ka Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejai uzticēts uzdevums pārbaudīt, kāda ir jauno pasākumu vai tiesību aktu 
varbūtējā ietekme uz pilsoņtiesībām un pamattiesībām, līdzīgi kā tas jau ir ar Budžeta 
komiteju attiecībā uz budžetu un ar Juridisko komiteju attiecībā uz tiesību aktiem. Turklāt 
varētu izmantot arī jaunās Pamattiesību aģentūras atbalstu. Lai gan Komisijas priekšlikumā tā 
ir minēta, tomēr ne tuvu nav skaidrs, kāda nozīme tai jāpiešķir. Referents uzskata, ka šo 
punktu vajadzētu precizēt. 

Vēl viena iespēja, kuru vajadzētu apsvērt, iespējams, saistībā ar šim nolūkam izveidotu darba 
grupu, ir dalībvalstu parlamentu iesaistīšana pārbaudes procesā attiecībā uz saderību ar Hartu. 
Lielbritānijas parlamenta augšpalāta iepriekš minētajā ziņojumā šajā sakarā konstatē: 
,,Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu iesaistīšanai būtu ievērojama nozīme, pārvarot 
paziņojumā ieteiktajos mehānismos saskatāmo demokrātijas trūkumu.”2

Otra piezīme attiecas uz kritērijiem, kurus pielieto, lai noteiktu, vai ir pārbaudīta 
likumdošanas iniciatīvas saderība ar Hartu. Pēc referenta domām, šeit priekšlikums joprojām 
ir diezgan nenoteikts. Līdz šim apsvēruma ,,saderība ar Hartu” ievietošanai noteicošais bija 
tas, lai ,,likumdošanas iniciatīvām vai tiesību aktiem ir īpaša saikne ar pamattiesībām”. Tagad 
apsvērumam ,,Harta” jābūt diviem noteicošiem kritērijiem: tiklīdz runa ir par likumdošanas 
iniciatīvu, kas ietver ,,pamattiesību ierobežojumu”, kurš pienācīgi jāpamato, un tiklīdz 

  
1 Lordu palāta, Eiropas Savienības komiteja, 2005. – 2006. gada sesijas 16. ziņojums ,,Cilvēktiesību pārbaude 

ES tiesību aktos”, 2005. gada 29. novembris, 149. punkts
2 Lordu palāta, op. cit., 110. punkts
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likumdošanas iniciatīva paredz ,,īstenot vai veicināt kādu īpašu pamattiesību aspektu”1.

Turpretī referents uzskata, ka visas likumdošanas iniciatīvas jāpakļauj stingrai pārbaudei. 
Tātad Komisijai katrā atsevišķā gadījumā vajadzētu pamatot, kādēļ tā uzskata, ka iniciatīva 
atbilst pamattiesībām. Pēc referenta domām, tas ir mazākais, ko var prasīt no ,,sistemātiskas” 
uzraudzības. Turklāt šo uzraudzību vajadzētu īstenot visā likumdošanas procedūras laikā un 
saskaņā ar komitoloģiju. Kā atzīst pati Komisija, ,,ar pamattiesībām saistītās problēmas 
dažreiz parādās tikai [...] sīki izskaidrotos īstenošanas noteikumos”2. Taču problēmas var 
rasties arī ar grozījumiem, kas izstrādāti saistībā ar Komisijas sākotnējo priekšlikumu. Arī šeit 
referents pilnībā pievienojas Lielbritānijas parlamenta augšpalātas vērtējumam, ka ,,Komisijas 
tiesības izmantot anulēšanas procedūru lielā mērā ir pēdējais glābiņš, un šīs procedūras izpildi 
var sarežģīt politiski un procesuāli apsvērumi”. Šī iemesla dēļ būtu vēlams, lai Komisija 
likumdošanas procesā noraidītu jebkuru grozījuma priekšlikumu, kur varētu būt ietverti 
pamattiesību pārkāpumi. Pēc referenta domām, likumdošanas procesā Eiropas Parlamentā ar 
katru šādu Komisijas iebildumu vajadzētu nodarboties Pamattiesību komitejai. Taču Komisija 
vajadzības gadījumā varētu paturēt tiesības atsaukt savu priekšlikumu pirms tā pieņemšanas 
Padomē3. Jāpiezīmē arī tas, ka Komisija priekšlikums 29. punktā paziņo, ka tā paturēs 
tiesības, ,,pamatojoties uz politisku izskatīšanu katram gadījumam atsevišķi”, iesniegt prasību 
par anulēšanu sakarā ar pamattiesību pārkāpumu. Šādā gadījumā priekšroka būtu jādod nevis 
politiskiem, bet gan tiesiskiem apsvērumiem, jo tas uzskatāms par vienu no tiesiskas drošības 
un tādējādi arī tiesiskas valsts pamatprincipiem.

Noslēgumā, trešā un pēdējā piezīme attiecas uz Komisijas lēmumu neveidot īpašu kategoriju
pamattiesībām, veicot ietekmes novērtējumu. Tā vietā Komisija izvēlējusies ierindot 
apsvērumus, kas attiecas uz pamattiesībām, trīs kategorijās – ekonomiskā ietekme, sociālā 
ietekme un ietekme uz vidi. Referents kategoriski iebilst pret šo Komisijas nodomu. Komisija 
to pamato tādējādi, ka ,,Hartas pamattiesības ir ļoti dažādas un attiecas uz visām nozarēm”. 
Taču tieši šis arguments, pēc referenta domām, runā par labu atsevišķas kategorijas izveidei, 
jo, kas ir pats svarīgākais, tādā veidā būtu novērsta iespēja atstāt ārpus uzmanības loka 
noteiktas tiesības, kuras īsti nav iespējams ierindot kādā no trim kategorijām. Turklāt 
atsevišķas kategorijas izveide nāktu par labu Komisijas darbību ,,pārredzamībai” saistībā ar 
pamattiesību aizsardzību, kas ir viens no Komisijas mērķiem.4

Referents atbalsta to, lai minētie punkti tiktu ņemti vērā, kad ,, Pamattiesību, cīņas pret 
diskrimināciju un iespēju vienlīdzības 2007” komisāru grupai tiks iesniegts šajā paziņojumā 
noteiktais vispārējais iekšējās uzraudzības pārskats.

Pamattiesību kultūras veicināšana

Šobrīd nav agrīnas brīdināšanas sistēmas, lai būtu iespējams sistemātiski konstatēt 
iespējamību, ka kāda dalībvalsts nepārprotami pārkāpj ESL 6. panta 1. punktā noteiktās 
pamattiesības. Saskaņā ar ESL 7. panta 1. punktu, ,,pēc pamatota vienas trešdaļas dalībvalstu 
ierosinājuma, pēc pamatota Eiropas Parlamenta ierosinājuma vai pēc Komisijas priekšlikuma” 
Padome var konstatēt šādu iespējamību un lūgt neatkarīgas personas iesniegt ziņojumu par 

  
1 KOM (2005) 172 galīgais, 22. punkts
2 KOM (2005) 172 galīgais, 14. lpp.
3

4 KOM (2005) 172 galīgais, 31. punkts
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stāvokli šajā dalībvalstī. Tomēr nav nekādu norāžu par šāda vieda ierosinājumu pamatojumu. 
Citiem vārdiem sakot, līgumā noteikta procedūra, kas ļauj reaģēt uz iespējamību, bet nav 
procedūras, kas ļautu savlaicīgi saskatīt šo iespējamību vai to novērst jau sākuma stadijā. 
Referents uzskata, ka šeit ir runa par nepilnību, kur jānovērš. Tiesības ierosināt procedūru 
saskaņā ar ESL 7. panta 1. punktu uzliek Eiropas Parlamentam arī tiešu, autonomu atbildību 
par piemērotas brīdinājuma sistēmas izveidi. Tā kā tiesības izteikt ierosinājumu saskaņā ar 
7. panta 1. punktu ir arī trešdaļai dalībvalstu un Komisijai, šāda brīdinājuma sistēma būtu 
jāveido ciešā sadarbībā un vispārējā vienprātībā. Ja patiesi vēlas sekmēt ,,pamattiesību 
kultūru”, kā apgalvots Komisijas paziņojumā, jāapgādājas arī ar tam vajadzīgajiem 
instrumentiem, lai neradītu šaubas par šādu paziņojumu ticamību.

Referents vēlētos norādīt uz vēl diviem aspektiem, kurus vajadzētu iekļaut Komisijas 
turpmākajos apsvērumos. Sociālo pamattiesību jomā Pamattiesību harta ir ievērojami plašāka 
par Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš šīm ,,jaunajām” 
sociālajām pamattiesībām, kas patiesībā ir Hartas vēsturiskā ,,pievienotā vērtība”. 
Pievienojoties jaunām dalībvalstīm un notiekot sarunām par pievienošanos, šobrīd aizvien 
skaļāk saklausāma prasība pēc pārraudzības procedūras, kas ļautu nodrošināt reformu 
turpinājumu jaunajās dalībvalstīs. Galvenā nozīme šeit ir pamattiesību ievērošanai. Būtu 
jāapsver iespēja iesaistīt šajā iespējamajā pārraudzības procedūrā topošo Pamattiesību 
aģentūru.

Lai veicinātu ,,pamattiesību kultūru”, jāuzdod arī jautājums par to, vai ir pietiekami izmantots 
pamattiesību ekspertu tīkla darbs, kuri, balstoties uz Hartas pantu ievērošanas sistemātisku 
analīzi, nu jau vairāk nekā trīs gadus izstrādā gada ziņojumu par pamattiesību stāvokli Eiropas 
Savienībā, un vai papildus tiesiskajiem aspektiem šis ziņojums nebūtu pelnījis arī ,,politisku” 
vērtējumu, un kā Eiropas Parlaments varētu rīkoties ar šajā ziņojumā konstatētajiem 
pamattiesību pārkāpumiem. Eiropas Parlamentam kā tieši ievēlētai Eiropas pilsoņu 
pārstāvniecībai pienākas pamattiesību sarga loma, un pildot šo uzdevumu, sevišķa uzmanība 
būtu jāpievērš tam, ka ,,pildot šo īpašo uzdevumu, bez aizspriedumiem, ar pilnu atbildību un 
tiesiskā veidā jāaizstāv kopīgie pamatprincipi, pamatvērtības un pamattiesības”1. Tā kā 
turpmāk par gada ziņojuma sagatavošanu būs atbildīga Pamattiesību aģentūra, būtu vēlams 
jau tagad apsvērt, kā šo ziņojumu tieši izmantot.

Savukārt Eiropas Parlaments varētu apsvērt Reglamenta 91. un 115. panta grozījumus, lai 
plēnumam iesniegtie lēmumi skartu arī situāciju ES dalībvalstīs. Tā kā kopumā šeit ir runa par 
steidzamības kārtā pieņemamiem lēmumiem, būtu jāpievērš uzmanība tam, ka Komisijai un 
Padomei dota iespēja sniegt pirmo atbildi. Tas palielinātu ticamību, jo aizvien skaidrāk 
redzams, ka ir grūti atdalīt vienu no otra cilvēktiesību dimensiju ,,iekšējos” un ,,ārējos” 
aspektus.

Saistībā ar pastāvīgu ,,pārraudzību” rodas arī jautājums, ar kādiem līdzekļiem vislabāk panākt 
patiesu sinerģiju starp ES, jo īpaši Eiropas Parlamentu, un citām starptautiskām cilvēktiesību 
aizstāvības organizācijām. Ņemot vērā Eiropas Padomes pieredzi un zināšanas šajā jomā, būtu 
vēlams noslēgt noslīgumus saskaņā EK līguma 300. pantu un ESL 24. un 38. pantu, tādējādi 
sekmējot sadarbību un informācijas apmaiņu, kas ir svarīgi iedarbīgas, efektīvas un 

  
1 Skatīt Eiropas Parlamenta 2004. gada 20. aprīļa lēmumu par Komisijas ziņojumu par Līguma par 
Eiropas Savienību 7. panta ievērošanu: Eiropas Savienības pamatvērtību aizsardzība un veicināšana 
(KOM (2003) 606 - C5-0594/2003 - 2003/249 (INI).
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darbotiesspējīgas Pamattiesību aģentūras izveides priekšnosacījumi.


