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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. uzsver daudzos esošo līgumu uzlabojumus, ko Konstitūcija veikusi drošības, brīvības un 
tieslietu jomā, jo īpaši: “pīlāru” sistēmas atcelšanu, tādējādi pilnvarojot Kopienu rīkoties 
lielākajā daļā pašreizējā trešā pīlāra procedūru; vispārēju kvalificētā vairākuma balsojuma 
piemērošanu; Tiesas pilnvaru paplašināšanu; Parlamenta kā līdzvērtīga likumdevēja lomas 
pastiprināšanu; Eiropola iekļaušanu Kopienas sistēmā, jo pašlaik tas pamatojas uz 
starpvaldību sadarbību un tam tiek veikta ļoti nepietiekama demokrātiska kontrole; 
Pamattiesību hartas iekļaušanu Konstitūcijas tekstā, tādējādi tai piešķirot juridisku spēku; 
Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijai; 
Eurojust darbības pastiprināšanu; iespēju izveidot Eiropas Savienības prokuratūru; 
nacionālo parlamentu un Eiropas Parlamenta lomas pastiprināšanu izvērtēšanas jomā;

2. atzinīgi vērtē Eiropas Parlamentu un nacionālo parlamentu tikšanos 2005. gada 17. un 
18. oktobrī, kas tika veltīta Eiropas tiesu iestāžu un policijas sadarbībai; atzīst, ka šī 
tikšanās pierādīja, ka dalībvalstis ir vienojušās par daudzajiem Konstitūcijas 
ieguldījumiem šajā jomā, piemēram, nepieciešamību pēc ciešākas visu Eiropas Savienības 
dalībvalstu parlamentu sadarbības, jo īpaši, lai pastiprinātu Eiropola un Eurojust
demokrātisku kontroli un efektivitāti; 

3. atzīst, ka pašreiz ir lielas grūtības ratificēt Konstitūciju, tādēļ dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī Eiropas Savienības iestādēm jāveic pastiprināti centieni, lai Eiropas 
Savienībai nodrošinātu rīcības līdzekļus, kuri atbilstu pilsoņu rūpēm un vēlmēm, jo īpaši, 
lai apkarotu noziedzību un terorismu, stingri ievērojot pamatbrīvības;

4. uzskata, ka ir ļoti svarīgi pārvarēt demokrātijas trūkumu, kas vēl joprojām ir raksturīgs 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpai, un tādējādi uzskata, ka steidzami pilnībā jāīsteno 
pārejas posma noteikumi, kas paredzēti:
- EK Līguma 67. pantā, jo īpaši attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt Tiesas 

pilnvaras, un
- ES Līguma 42. pantā, tāds, kāds šis noteikums tika paredzēts ar Māstrihtas Līgumu;

5. šajā sakarā atgādina par Tiesas nesenajiem sasniegumiem attiecībā uz Kopienas pilnvarām 
noteikt soda sankcijas un veikt arestus saskaņā ar abpusēju tieslietu lēmumu atzīšanu 
(“Gözütök” lieta) un ne bis in idem principu (“Pupino” lieta);

uzskata, ka sevišķi svarīgi ir sistemātiski ņemt vērā Eiropas Savienības politiku ietekmi uz 
pamattiesībām, un uzsver, ka ir steidzami jāizveido Pamattiesību aģentūra, kas palīdzētu 
iestādēm īstenot viņām uzticētos uzdevumus, ievērojot principus, kuri noteikti Parlamenta 
2005. gada 26. maija Rezolūcijā, ko tas pieņēma ar absolūtu deputātu vairākumu saskaņā 
ar EK Līguma 192. pantu; jo īpaši uzskata, ka šo aģentūru jāizveido ar Parlamenta un 
Padomes lēmumu, tai ir jābūt pilnīgi neatkarīgai un to jāvada personai ar atzītu pieredzi 
pamattiesību jomā, kuru ieceļ amatā saskaņā ar kārtību, kas nodrošina vienlīdzīgu 
Parlamenta un Padomes dalību.


