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ĪSS PAMATOJUMS

The European Parliament has always been a champion of the improvement of human rights 
and the guarantee of fundamental rights in the EU and the world. For this reason it seems long 
overdue that the European Union creates the agency proposed. Indeed by establishing the 
Agency, the European Union insures that it is capable of respecting human rights in its 
policiesWith respect to its mandate (Article 6(2) of the TEU and the Charter for Fundamental 
Rights), the Agency should seek to closely co-ordinate and cooperate with the Council of 
Europe to prevent any kind of duplication. Indeed, it should take due account of information, 
analyses and work of the Council of Europe, and in particular its human rights supervisory 
mechanisms, to avoid creating dividing lines and double standards that would risk weakening 
the overall protection of human rights in Europe".

The primary role of the Agency is to assist the EU institutions and its Member States, when 
acting within the scope of Community law, to comply with their duty under EU and 
Community law to respect fundamental rights in their policies.  In this respect, it is necessary 
to address the possibility that the EU and its member states, under EU and international law, 
are potentially held liable for any acts that violate human rights in third countries and that 
therefore the Agency should have the mandate to review any policies which could lead to 
such liability. In this capacity, the Agency could act as an early warning system for human 
rights violations in third countries.

It is the complementary role of the Agency to assist the EU in the implementation of its 
external policies, when these require an assessment of the situation in a third country with 
respect to human rights (Article 3 (4) of the proposal of the European Commission). It is also
open to the active participation of countries which have been identified by the European 
Council as candidate countries or potential candidate countries for accession to the Union, as 
proposed by the European Commission in its proposal (Article 27). This can be considered as 
a lesson from past enlargements and will further help secure a smooth future EU integration 
of the accession candidates. Furthermore, a similar role for the Agency derives from EU 
agreements with third countries (Article 3(4) of the Proposal of the European Commission), in 
particular countries which are covered by the European Neighbourhood Policy, including a 
conditionality clause with regard to the respect for human rights, i.e. a clause which is to be 
applied reciprocally.

The European Parliament as the institution directly elected by the people and together with 
Council politically supervising the EU's relations with third countries, needs to be able to call 
on the Agency's services and expertise for well-grounded judgement.

The reinforcement of the independence of the agency as well as the responsibility of the 
agency vis-à-vis the European Institutions should be dealt with in co-operation with the 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

For this reason the Committee on Foreign Affairs and the Subcommittee on Human Rights 
ask the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs to include the following 
amendments in their report:
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GROZĪJUMI

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. panta 2. punkts

2. Savā darbībā Aģentūra ievēro 
pamattiesības, kā noteikts Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 2. punktā un jo 
īpaši kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, ko izsludināja Nicā 
2000. gada 7. decembrī.

2. Savā darbībā Aģentūra ievēro 
pamattiesības, kā noteikts Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 2. punktā un jo 
īpaši, kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, ko izsludināja Nicā 
2000. gada 7. decembrī, ņemot vērā 
pastāvošos starptautiskos cilvēktiesību 
standartus, piemēram, tos, kas iekļauti 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un tās 
protokolos.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilstību pastāvošajiem cilvēka pamattiesību standartiem,
kurus noteikusi Eiropas Padome un kuri piemērojami visā Eiropā.

Grozījums Nr. 2
3. panta 3. punkts

3. Veicot darbības, Aģentūra pievēršas 
pamattiesību stāvoklim Eiropas Savienībā
un tās dalībvalstīs, tikai tad, ja tās īsteno 
Kopienas tiesību aktus, neskarot 4. punktu 
un 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu, kā arī 
27. un 28. pantu.

3. Veicot darbības, Aģentūra pievēršas   
Eiropas Savienības un tās dalībvalstu
darbību ietekmei uz pamattiesībām tikai tad, 
ja tās īsteno Kopienas tiesību aktus, neskarot 
4. punktu un 4. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu, kā arī 27. un 28. pantu.

Pamatojums

Ierosinātais grozījums (a) prasa Aģentūrai ietvert visas situācijas, kurās ES un tās 
dalībvalstis ir pakļautas Kopienu tiesībām un līdz ar to pienākumam ievērot pamattiesības, 
tostarp savā ārpolitikā; (b) apraksta Aģentūras darbību sfēru, raksturojot ES un tās 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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dalībvalstu atbilstīgās tiesiskās darbības.

Grozījums Nr. 3
3. panta 4. punkts

4. Neskarot 27. pantu, Aģentūra pēc 
Komisijas lūguma sniedz informāciju un 
veic analīzi par lūgumā minētajiem 
pamattiesību jautājumiem attiecībā uz 
trešām valstīm, ar kurām Kopiena ir 
noslēgusi asociācijas līgumus vai nolīgumus, 
kuros ir noteikumi par cilvēktiesību 
ievērošanu, vai ir uzsākusi vai plāno uzsākt 
sarunas par šādiem nolīgumiem, jo īpaši 
attiecībā uz valstīm, kuras aptver Eiropas 
Kaimiņattiecību politika.

4. Neskarot 27. pantu, Aģentūra pēc 
Padomes, Komisijas vai Eiropas 
Parlamenta lūguma sniedz informāciju un 
veic analīzi par lūgumā minētajiem 
pamattiesību jautājumiem attiecībā uz 
trešām valstīm tādā mērā, cik tas ir svarīgi 
ES politikas jomu ieviešanā, piemēram, 
valstīm, ar kurām Kopiena ir noslēgusi 
asociācijas līgumus vai nolīgumus, kuros ir 
noteikumi par cilvēktiesību ievērošanu, vai 
ir uzsākusi vai plāno uzsākt sarunas par 
šādiem nolīgumiem, jo īpaši attiecībā uz 
valstīm, kurās darbojas Eiropas 
Kaimiņattiecību politika.

Pamatojums

Šis grozījums novērš iepriekš minētos trūkumus, (a) paplašinot Aģentūras atbildību līdz visu 
ES iestāžu, (ne tikai Komisijas) atbildībai, (b) saistot Aģentūras darbības ar visām ES 
politikas jomām, kurās cilvēktiesību ievērošana trešās valstīs ir būtiski svarīga; (c) tādējādi 
sasniedzot Aģentūras galveno mērķi, kas ir ES īstenotās politikas rezultātā nodrošināt agrā 
brīdinājuma sistēmu par cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs.

Grozījums Nr. 4
4. panta 1. punkta i) apakšpunkts

i) veicina sadarbību starp pilsonisko 
sabiedrību, ieskaitot nevalstiskās 
organizācijas, sociālajiem partneriem, 
izpētes centriem un kompetentu valsts varas 
iestāžu pārstāvjiem un citām personām vai 
struktūrām, kas saistītas ar pamattiesību 
jautājumiem, jo īpaši veidojot tīklus, 
veicinot dialogu Eiropas līmenī un, ja 
vajadzīgs, piedaloties apspriešanās un 
sanāksmēs valstu līmenī;

i) veicina sadarbību starp pilsonisko 
sabiedrību, ieskaitot nevalstiskās 
organizācijas, sociālajiem partneriem, 
izpētes centriem un kompetentu valsts varas 
iestāžu pārstāvjiem un citām personām vai 
struktūrām, kas saistītas ar pamattiesību 
jautājumiem, sevišķi ar Eiropas Padomes 
attiecīgajām struktūrām, tostarp tās 
cilvēktiesību komisāru, jo īpaši veidojot 
tīklus, veicinot dialogu Eiropas līmenī un, ja 
vajadzīgs, piedaloties apspriešanās un 
sanāksmēs valstu līmenī;
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir pastiprināt Aģentūras un līdzīgu pašreizējo Eiropas Padomes  darbību 
koordināciju, tādējādi palīdzot nodrošināt konsekvenci un papildināmību.

Grozījums Nr. 5
9. pants

Aģentūra savas darbības koordinē ar Eiropas 
Padomes veiktajām darbībām, jo īpaši
attiecībā uz tās gada darba programmu 
saskaņā ar 5. pantu. Šajā nolūkā Kopiena 
saskaņā ar Līguma 300. pantā noteikto 
procedūru slēdz nolīgumu ar Eiropas 
Padomi ar mērķi nodibināt ciešu sadarbību 
starp pēdējo un Aģentūru. Šajā nolīgumā 
iekļauj Eiropas Padomes pienākumu iecelt 
neatkarīgu personu, kas saskaņā ar 11. pantu 
tiktu iekļauta vadības padomē.

Aģentūra savas darbības koordinē ar Eiropas 
Padomes veiktajām darbībām, tostarp
attiecībā uz tās gada darba programmu 
saskaņā ar 5. pantu, lai novērstu Eiropas 
Padomes jau uzsākto darbību nepamatotu 
dublēšanu. Šajā nolūkā Kopiena saskaņā ar 
Līguma 300. pantā noteikto procedūru slēdz 
nolīgumu ar Eiropas Padomi ar mērķi 
nodibināt ciešu sadarbību starp pēdējo un 
Aģentūru. Šajā nolīgumā iekļauj Eiropas 
Padomes pienākumu iecelt neatkarīgu 
personu, kas saskaņā ar 11. pantu tiktu 
iekļauta padomē, kā arī saskaņā ar 
12. pantu – valdē.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir (a) pastiprināt noteikumus, kas paredz izslēgt Eiropas Padomes 
darbību dublēšanu, un (b) piešķirt Eiropas Padomei tādu pārstāvību Aģentūrā, kāda tai jau ir 
attiecībā uz Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centru, tādējādi nodrošinot 
praktisku mehānismu, kas palīdzētu izslēgt Eiropas Padomes darbības dublēšanu un 
nodrošinātu konsekvenci un papildināmību.

Grozījums Nr. 6
11. panta 6. punkts

6. Vadības padome lēmumus pieņem ar 
vienkāršu nodoto balsu vairākumu, izņemot 
attiecībā uz 4. punkta a), c), d) un e) 
apakšpunktos minētajiem lēmumiem, kam 
nepieciešams divu trešdaļu vairākums no 
visiem locekļiem. Priekšsēdētājam ir 
izšķirošā balss. Eiropas Padomes ieceltā 
persona var balsot vienīgi par 4. punkta a)
un b) apakšpunktos minētajiem lēmumiem.

6. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu 
nodoto balsu vairākumu, izņemot attiecībā 
uz 4. punkta a), c), d) un e) apakšpunktos 
minētajiem lēmumiem, kam nepieciešams 
divu trešdaļu vairākums no visiem
locekļiem. Priekšsēdētājam ir izšķirošā 
balss. Eiropas Padomes ieceltā persona 
nevar balsot par 4. punkta c), d), e), f), h), i)
un j) apakšpunktos minētajiem lēmumiem.



PA\597029LV.doc PE 364.872v02-007/7PA\597029LV.doc

LV

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir piešķirt Eiropas Padomes ieceltajai personai tiesības balsot par 
tādiem jautājumiem kā slēdzienu un atzinumu pieņemšana par vispārīgiem jautājumiem, kā 
arī par procedūrām, tādējādi sekmējot konsekvences un papildināmības pastiprināšanu 
Eiropas Padomes standartos un darbībās.

Grozījums Nr. 7
12. panta 1. punkts

1. Vadības padomei palīdz valde. Valde 
sastāv no vadības padomes priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka un diviem 
Komisijas pārstāvjiem. 

1. Padomei palīdz valde. Valde sastāv no  
padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieka, Eiropas Padomes ieceltās 
personas un diviem Komisijas pārstāvjiem. 

Pamatojums

Šim grozījumam ir tāds pats mērķis kā 5., 6., un 7. grozījumam.


