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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju kā 
atbildīgo komiteju iekļaut tās rezolūcijas priekšlikumā šādus ieteikumus:

1. uzsver, ka aģentūras izveidošanai nav noteikti jābūt saistītai ar Eiropas Konstitūcijas 
dibināšanas līgumu, jo ES Pamattiesību harta jau ir nodibināta un, ka esošajos līgumos ir 
pietiekams pamats, lai, izveidojot aģentūru, sasniegtu hartas mērķus;

2. izceļ, ka apvienošanās procesa sakarā pastāvošā pīlāru struktūra izzūd un līdz ar to kļūst 
svarīgāk aizstāvēt pamattiesības ES līmenī, lai nodrošinātu, ka ES pati kā politikas 
veidotāja nepārkāpj šīs tiesības; atzīst, ka tādēļ ES iestādes ir pastāvīgi jāpārrauga;

3. uzskata, ka pastāvošie starptautiskie, Eiropas un attiecīgo valstu dokumenti nodrošina 
pietiekamus pamattiesību aizstāvības pasākumus ES un atzīst faktu, ka Eiropas Komisija 
jau rūpīgi pārbauda visus tiesību aktu priekšlikumus un visus dokumentu projektus, lai tie 
nebūtu pretrunā ar Pamattiesību hartu, kas ir kā standarta lēmumu pieņemšanas 
procedūras daļa; atzīmē, ka tomēr būtu iespējams sasniegt vispārējus uzlabojumus ES 
standartos kopumā, daloties zināšanās un pieredzē lielākā mērā;

4. uzsver, ka jautājums nav par pamatu sagatavošanu kaut kam līdzvērtīgam ES 
Cilvēktiesību tiesai; apzinās, ka cilvēktiesību individuālo pārkāpumu izskatīšana pilnīgi 
atšķiras no valsts iekārtas pārraudzīšana vai tās juridiskajiem instrumentiem, kas var pat 
neatbilst vispārpieņemtiem cilvēktiesību standartiem;

5. atbalsta ieceri par Pamattiesību aģentūras izveidošanu, kas tipizē netiesisku nostādni, ja šī 
aģentūra nodrošina uzlabojumu ES līmenī; tāpēc uzskata, ka tās galvenie uzdevumi ir 
nodrošināt, lai ES tiesības un pamatnostādnes atbilstu pamattiesībām, paaugstināt darba 
lietderību un efektivitāti, ko jau paveikušas dalībvalstis, nevalstiskas organizācijas un citas 
ieinteresētās puses, un sagatavot ES aptverošus pārskatus uz horizontāliem pamatiem, kas 
pievēršas konkrētiem trūkumiem cilvēktiesību jomā;

6. uzsver, ka aģentūrai ir jādarbojas kā starptautiskam instrumentam, lai veicinātu 
pamattiesību ievērošanu ES, bet ne visā pasaulē; gaida, ka aģentūra pieņems aktīvu 
nostādni datu vākšanā, kas dos tai iespēju paļauties uz saviem informācijas avotiem, pildot 
šo uzdevumu;

7. apzinās, ka Pamattiesību aģentūra ieņems īpašu vietu starp ES aģentūrām un ir jāuzskata 
kā pilnīgi neatkarīga, un savā ziņā nevainojama; uzskata, ka aģentūrai tiks paaugstināta 
likumība, ja Eiropas Parlaments iecels pārvaldes institūcijas;

8. atzīst, ka aģentūras pārvaldes padomei ir jāsastāv no visu dalībvalstu neatkarīgiem 
ekspertiem, it īpaši ieskaitot bijušos Konstitucionālās tiesas locekļus; uzskata, ka 
pārvaldes padome būs pilnīgi neitrāla un objektīva, ja tās locekļus nevarēs atcelt no 
amatiem viņu pilnvaras laikā;
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9. uzsver, ka ir svarīgi nodibināt formālas un pastāvīgas saiknes starp Aģentūru un 
Eiropadomi; uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāstājas līgumattiecībās ar Aģentūru, no 
vienas puses, un Eiropadomi, no otras puses saskaņā ar procedūru norādītu Līguma 
300.pantā, lai nodibinātu ciešu sadarbību starp divām pusēm.
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