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IEROSINĀJUMI

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

Lisabonas līgums: iestāžu uzdevumi brīvības, drošības un tieslietu telpā

1. ir skaidrs, ka līdz ar Lisabonas līguma un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
(Pamattiesību harta) stāšanos spēkā Eiropas Savienībai būs iespēja kļūt par ,,... brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu (BDTT), ievērojot pamattiesības un dalībvalstu atšķirīgās 
tiesību sistēmas un tradīcijas” (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
67. pants); tā kā BDT telpu vairs neierobežos īpaši mērķi, kā Māstrihtas līguma gadījumā, 
tā kļūs par galveno faktoru ES un dalībvalstu turpmākajās attiecībās; turklāt šajā 
salīdzinoši jaunajā telpā, kas attiecas uz valstu konstitucionālo tiesību sistēmu pamatiem, 
visi dalībnieki valstu un Eiropas līmenī ir īpaši ieinteresēti uzturēt kopīgu dialogu;

2. raugoties no šīs perspektīvas un lai Parlaments būtu gatavībā jau kopš pirmās jaunā 
līguma stāšanās spēkā dienas, būs jo īpaši svarīgi, lai ES iestādes risinātu sarunas par
iestāžu nolīgumu, kurš nosaka:

a) jaunu redzējumu un galvenos mērķus, kas ES jāsasniedz pēc 2009. gada;
b) jaunas sadarbības metodes, kas šajās politikas jomās iesaista valstu parlamentus;
c) pasākumus, kas jāpieņem, lai iestādēm un Eiropas pilsoņiem šī pāreja būtu sekmīga;

(Ņemot vērā iestāžu stratēģiju, katrai iestādei attiecīgi jāpieņem sava iekšējā struktūra un 
metodes.)

Jauns redzējums un galvenie mērķi, kas ES jāsasniedz pēc 2009. gada

3. Eiropadomei līdz 2009. gada beigām jādefinē BDTT nākotne; dalībvalstis, apspriežoties 
augsta līmeņa ekspertu grupā ,,FUTURE” (augsta līmeņa ekspertu grupa par turpmāko 
Eiropas iekšlietu politiku), pašas izstrādā iespējamās idejas nākamās daudzgadu 
programmas izveidei; Komisija līdz 2009. gada pavasarim arī izstrādā visaptverošu 
ziņojumu, kas pēc tam varētu būt pamats Parlamenta un Padomes pārrunām;

(Ņemot vērā šo laika plānu, Parlaments līdz 2009. gada pavasarim varētu izstrādāt 
patstāvīgu novērtējuma ziņojumu.

Pamatojoties uz dalībvalstu (Future grupas ziņojums) un Komisijas ieguldījumu, kā arī 
uz saviem ierosinājumiem, Parlamentam pēc 2009. gada jūnija vēlēšanām būs iespēja 
vienoties ar jauno Komisiju un Eiropadomi par BDTT tiesību aktu programmu.)

4. saskaņā ar šo pieeju būtu ļoti vēlams, lai Komisija pieņemtu stratēģiju ar šādiem 
mērķiem:

a) saiknes nostiprināšana starp Līgumu normām, kas ir īpašu politikas jomu tiesiskais 
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pamats (piemēram, diskriminācijas novēršana, patvēruma meklētāju aizsardzība, 
pārredzamības uzlabošana, datu aizsardzība, minoritāšu tiesību aizsardzība un upuru un 
aizdomās turamo tiesību aizsardzība), un Pamattiesību hartas atbilstošajiem pantiem;
pieņemot juridiski saistošo Pamattiesību hartu, būs iespēja pārskatīt šos tiesību aktus,
ņemot vērā ES iestāžu galveno pienākumu aizsargāt pamattiesības; šo attīstību parāda 
datu aizsardzības jautājums, kas kļūs par patstāvīgu pamattiesību;

b) pastāvīgu un padziļinātu attiecību nodibināšana ar Eiropas un valstu tiesnešiem 
un likumdevējiem attiecībā uz jautājumiem, kuros Parlamentam ir dalīta kompetence ar 
dalībvalstīm;

5. atbilstīgi Parlamenta iepriekšējai nostājai1 Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu pārbaudīt 
turpmāko tiesību aktu priekšlikumu atbilstību ne tikai Pamattiesību hartai, bet arī visiem 
tiem Eiropas un starptautiskajiem instrumentiem attiecībā uz pamattiesībām, kuriem
dalībvalstis ir pievienojušās; Pamattiesību harta, tās saistošais raksturs un 
piemērotība, kā arī Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas Konvencijai par 
cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību (EKC) arī uzlabos pamattiesību ievērošanu 
šajā jomā; parastās likumdošanas procedūras piemērošana dos stimulu arī likumdošanas 
procesam;

6. par BDTT daudzgadu programmu ir jāturpina apspriesties ikgadējā diskusijā, kurā ir 
jāpievērš uzmanība pamattiesību aizsardzībai Eiropas Savienībā, Pamattiesību hartas 
īstenošanai un dalībvalstu atbilstībai vērtībām un principiem, kas ir noteikti Līguma par 
Eiropas Savienību (LES) jaunajā 6. pantā2. Diskusijas pamatā ir jābūt Padomes, 
Komisijas un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA)ziņojumiem;

Jaunas sadarbības metodes, kas BDTT politikas jomās iesaista valstu parlamentus

7. galvenā problēma, ar ko saskarsies Parlaments, veicot ar Padomi dalītus likumdošanas 
pienākumus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību tieslietās, būs piekļuve
attiecīgajai informācijai dalībvalstīs; ņemot vērā to, ka saistībā ar BDTT politikas jomām
tiek risināti ļoti jutīgi jautājumi, ir ļoti vajadzīgs pēc iespējas ātrāk īstenot jaunos Līguma 
noteikumus par pārredzamību ES iestādēs un arī atļaut Parlamentam rūpīgi pārbaudīt 
konfidenciālu informāciju, piemēram, to, ar kuru strādā Eiropols, ES Kopīgais situācijas 
novērtējuma centrs (SitCen) un drīzumā — Pastāvīgā komiteja iekšējās drošības 
jautājumos(COSI) (LESD 71. pants); LESD jaunais 15. pants, kas visām ES iestādēm un 
aģentūrām paplašina pašreizējās tiesības piekļūt Parlamenta, Komisijas un Padomes 
dokumentiem (LES 255. pants), jo īpaši šajās jomās uzlabos ES iestāžu atbildīgumu;

8. šajā pašā demokrātiskā atbildīguma jomā Parlamenta interesēs ir ļoti būtiski:

a) pastāvīgi iesaistīt valstu parlamentus, definējot BDTT vispārējo stratēģiju, pieņemot 
tiesību aktus vai novērtējot to ietekmi valstu līmenī3;

                                               
1 Skatīt Parlamenta 2007. gada 15. marta rezolūciju par Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas tiesību aktu 
projektos: sistemātiskas un stingras kontroles metodoloģija (OV C 301 E, 13.12.2007., 229. lpp.).
2[2] Jāatzīmē, ka saskaņā ar pašreizējo Parlamenta Reglamentu Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ir 
atbildīga par lielāko daļu ar BDTT saistītās politikas jomu un ,,trauksmes sistēmu”, kas ir minētas LES 7. pantā.
3[3] Jo īpaši skatīt LESD 70. pantu.
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b) būt informētam par Komisijas oficiālo nostāju1 attiecībā uz dalībvalstu 
priekšlikumiem, jo īpaši attiecībā uz jauno ierosināto noteikumu par pamattiesību 
aizsardzību un Eiropas tiesību sistēmas saglabāšanu iespējamo ietekmi;
c) iesaistīt pilsonisko sabiedrību, ņemot vērā Lisabonas līguma noteikumus attiecībā uz 
pilsoņu iniciatīvu, informējot pilsoņus par šo jauno tiesību un nodrošinot, ka regula, kas 
tiks pieņemta ,,Pilsoņu iniciatīvas” īstenošanai, rada skaidrus, vienkāršus un lietotājam 
saprotamus nosacījumus šīs tiesības izmantošanai;
d) iesaistīt pilsoniskās sabiedrības tīklus, kas sadarbotos ar Eiropas un valstu iestādēm 
attiecībā uz BDTT (skatīt tīklus, kas ir saistīti ar FRA, Eiropas Forumu krimināltiesību 
jomā u.c.);

9. vispārīgāks jautājums, ciktāl tas skar ar BDTT saistītās politikas jomas, būs par to, kā 
ieviest jaunos Līguma noteikumus par deleģētajām un īstenošanas pilnvarām (LESD 290. 
un 291. pants); jāievēro vispārējs princips, ka pasākumu, kurš varētu attiekties uz 
pamattiesību aizsardzības darbības jomu, vajadzētu pieņemt saskaņā ar deleģēto pilnvaru 
kārtību, kas piešķir Parlamentam pilnvaras atsaukt lēmumu;

10. jāatzīmē arī tas, ka Parlaments turpmāk tiks iesaistīts tādu starptautisku nolīgumu 
apspriešanā un pieņemšanā, kuri attiecas uz pamattiesībām, piemēram, personas datu 
pārsūtīšana trešām valstīm; tādējādi attiecīgajām komitejām vajadzētu arī izveidot 
spēcīgas saites ar atbilstīgajām Eiropas Padomes iestādēm, ANO struktūrām un iesaistīto
trešo valstu parlamentiem;

Kā rīkoties saistībā ar jauniem tiesību aktu priekšlikumiem pārejas periodā

11. pārejas periodā Parlaments saskarsies ar vairākām pārmaiņām, kas pēc veida un būtības 
būs jauni tiesību akti; Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja uzskata, ka 
Parlamentam vajadzētu turpināt pieprasīt, lai tiktu noslēgts iestāžu nolīgums par trešā 
pīlāra to jauno tiesību aktu priekšlikumu pieņemšanas apturēšanu, kuri attiecas uz 
pamattiesībām, līdz būs stājies spēkā jaunais Līgums, lai ļautu veikt pilnu juridisku
pārbaudi; tas varētu attiekties uz tādiem pasākumiem kā pamatlēmuma par terorismu 
pārstrādāšana;

(Tāpēc visus trešā pīlāra jaunos priekšlikumus, kas tikai daļēji attiecas uz pamattiesībām 
un brīvībām, var pieņemt nekavējoties, piemēram, pamatlēmumus par aizmuguriski 
pieņemtu nolēmumu izpildi, lēmumu par Eurojust stiprināšanu, lēmumu par Eiropas 
Tiesiskās sadarbības tīklu. Visi šie dokumenti ir būtiski tiesiskās sadarbības uzlabošanai.)

12. Parlamentam būs arī jāvienojas ar Padomi par to pasākumu atlikšanu pēc 2009. gada 
1. janvāra, uz kuriem attiecas koplēmuma kārtība un kuru pašreizējo formulējumu 
Parlaments uzskata par politiski nepiemērotu; šajā kategorijā ir tāds tipisks 
priekšlikums kā pamatlēmums par pasažieru datu reģistra (PDR) izmantošanu 
tiesībaizsardzības mērķiem;

13. vēl viens jutīgs jauns tiesību akta priekšlikums, uz kuru attiecas procedūras izmaiņas, ir 
pamatlēmums par personas datu aizsardzību, veicot policijas un tiesu iestāžu sadarbību 

                                               
1[1] Tas jau dažkārt notiek saskaņā ar komisāra A. Vitorino iesākto praksi iepriekšējā likumdevēja sastāvā.
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krimināllietās; šis priekšlikums tikai daļēji aizpilda juridisko tukšumu, kas radīsies pēc 
trešā pīlāra atcelšanas; iespējamā divpakāpju stratēģija varētu būt pieņemt pašreizējo
trešā pīlāra priekšlikumu ar nosacījumu, ka tas tiek papildināts ar jaunu tekstu tūlīt pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā;

14. arī likumīgās migrācijas jomā ir divi jauni priekšlikumi, proti, par trešo valstu 
valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos
(Zilā karte) un par apvienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem 
izsniegtu apvienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, kā arī par vienotu 
tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī; ja šie 
priekšlikumi netiek pieņemti pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, procedūra jāsāk no 
jauna;

15. daži tiesību aktu priekšlikumi tiek izskatīti gadiem, jo nav iespējams panākt vienprātīgu 
lēmumu, piemēram, pamatlēmums par procedurālajām tiesībām krimināllietu izskatīšanas 
laikā, bet tie joprojām ir aktuāli; tie ir tik steidzami un vajadzīgi kā nekad iepriekš, un 
parastās likumdošanas procedūras piemērošana ļaus izkļūt no šī strupceļa;

16. Parlaments ir arī apstiprinājis jaunu priekšlikumu pārveidot Eiropola juridisko pamatu 
(pašlaik Konvencija) par trešā pīlāra lēmumu, kas Eiropolam nodrošinās finansējumu no 
Kopienas budžeta); ja to nepieņems pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Parlamentam 
būs no jauna jāsāk procedūra, lai pārveidotu Eiropolu par īstu Kopienas struktūru;

17. šķiet, ka pēc 2009. gada 1. janvāra vissteidzamākie pasākumi, kas Komisijai turpmāk būs
jāveic, ir saistīti ar:

a) ES pienākumu ratificēt ECK;
b) ES pienākumu ratificēt starptautiskos nolīgumus, par kuriem ir panākta vienošanās, bet 
kas vēl nav noslēgti saskaņā ar pašreiz spēkā esošā ES līguma 24. pantu;
c) Eiropas Kopienu Tiesas prasībām (skatīt lietu par melno sarakstu regulējumu); 
d) Eiropas prokurora iecelšanu, lai uzlabotu Eurojust.

Raugoties no šīs pašas perspektīvas, Komisijai vajadzētu ierosināt iekļaut Kopienas pīlārā 
pašreizējos trešā pīlāra tiesību aktu instrumentus, kas attiecas uz pamattiesībām 
(piemēram, Eiropols). Trešā pīlāra instrumentu pašreizējā juridiskā pamata pārveidošana 
arī nodrošinātu Eiropas Kopienu Tiesas kompetenci pirms 5 gadu beigu termiņa (skatīt 
Protokola par pārejas noteikumiem 10. pantu).
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