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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē jauno pieeju, kuru Komisija pieņēmusi attiecībā uz pamattiesību ievērošanu 
un kura ir lielisks sākuma punkts, lai Eiropas Savienībā nodrošinātu pamattiesību 
nozīmīgu aizsardzību un pārredzamību;

2. pauž cerību, ka praktiski un konkrēti var īstenot izklāstīto metodoloģiju, kuru Komisija ir 
paredzējusi izmantot, lai tiesību aktu priekšlikumu izstrādē piemērotu Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu;

3. uzskata, ka atzinīgi vērtējamas ir Komisijas pūles, ko tā veltījusi pamattiesību aizsardzības 
ievērošanai visā likumdošanas procesā; tomēr uzsver, ka Eiropas Parlaments kā 
visnozīmīgākā demokrātiskā iestāde ir jāiesaista plašāk, lai pārbaudītu tiesību aktu 
priekšlikumu atbilstību šajā hartā minētajām tiesībām;

4. aicina Komisiju pamattiesību aizsardzībai paredzēt īpašu brīdināšanas procedūru, kurā 
Eiropas Parlaments būtu ļoti ietekmīga iesaistītā puse;

5. uzskata, ka vairāk jāiesaista parlamentārās komitejas, lai kontrolētu tiesību aktu 
priekšlikumu atbilstību pamattiesībām; it īpaši ierosina izdarīt grozījumu Eiropas 
Parlamenta Reglamentā, lai būtu iespējams, ka

− par pamattiesību aizsardzību atbildīgā komiteja visus Eiropas Komisijas tiesību 
aktu priekšlikumus iesniedz ietekmes izvērtēšanai, lai noteiktu, kā tie iespaido šajā 
hartā minētās tiesības;

− vienmēr, kad likumdošanas procesā Parlaments vai kāda no tā parlamentārajām 
komitejām vērš uzmanību uz problēmu pamattiesību aizsardzībā, šo problēmu uztic 
uzraudzīt par attiecīgo jautājumu atbildīgajai komitejai, kura nodrošinās vajadzīgo 
koordināciju;

6. uzsver, ka, kaut gan pastāv vispārēji apspriežu mehānismi, svarīgi ir labāk iesaistīt 
neatkarīgas organizācijas un ārējās struktūrvienības, kas pamattiesību problēmas risina sev 
raksturīgā veidā; šajā nolūkā aicina Eiropas Komisiju paredzēt īpašu mehānismu, kā 
apspriesties ar šīm organizācijām un struktūrvienībām tādu tiesību aktu priekšlikumu 
izstrādes procesā, kuri ietekmē pamattiesības;

7. uzskata, ka jānodrošina iespējas iecerētajai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai pēc 
savas iniciatīvas vai attiecīgo iestāžu pieprasījuma iesaistīties šajā procesā, sniedzot 
atzinumus un / vai ieteikumus par cilvēktiesību problēmām, kas radušās, sagatavojot 
tiesību akta priekšlikumu, vai konkrētas likumdošanas procedūras laikā;

8. atkārto, ka ir svarīgi, lai attiecīgā skaidrojošā ziņojumā, kurš iecerēts šo tiesību 
ievērošanas juridiskā aspekta izklāstīšanai, būtu novērtēta sistemātiska pamattiesību 
ievērošanas iekšējā kontrole tiesību aktu priekšlikumu sagatavošanas laikā;
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9. uzsver, cik nozīmīgi ir izmantot atbilstīgus saziņas un informācijas dienestus, kas informē 
pilsoņus un Eiropas iestādes par pamattiesību ievērošanas iekšējo kontroli, kā arī regulāri 
sagatavot ziņojumus par šo jautājumu.


