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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas likumdošanas iniciatīvās: Metodoloģija 
sistemātiskai un stingrai uzraudzībai
(2005/2169(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas tiesību 
aktu priekšlikumos (COM(2005)0172),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 6. un 7. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu1, kuru pasludināja 2000. gada 
7. decembrī Nicā,

– ņemot vērā 2004. gada 29. oktobrī Romā parakstīto Konstitucionālo līgumu, ar kuru 
īsteno Pamattiesību hartas klauzulas, tādējādi to padarot tiesiski saistošu,

– ņemot vērā 2004. gada 20. aprīļa rezolūciju par Komisijas paziņojumu saistībā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 7. pantu — Eiropas Savienības pamatvērtību ievērošana un 
veicināšana2,

– ņemot vērā 2005. gada 26. maija rezolūciju par pamattiesību veicināšanu un aizsardzību 
— dalībvalstu un Eiropas iestāžu, tostarp Pamattiesību aģentūras, loma3,

– ņemot vērā 2005. gada ziņojumu par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā, kuru 
sagatavoja ES neatkarīgu speciālistu grupa,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūru (COM(2005)0280) un priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai piešķir pilnvaras veikt pasākumus Līguma par 
Eiropas Savienību VI sadaļā minētajās jomās (COM(2005)0280),

– ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāta José Manuel Borroso runu 
Eiropas Parlamenta 2004. gada 17. novembra plenārsēdē,

– ņemot vērā Reglamenta 45., 34. un 91. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Konstitucionālo 
jautājumu komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

  
1 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
2 OV C 104 E, 30.04.2004., 408. lpp.
3 OV C 117 E, 18.05.2006., 242. lpp.
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A. tā kā Eiropas Savienība balstās brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošanas, kā arī tiesiskuma principos, kuri ir kopēji visām dalībvalstīm (Līguma par 
Eiropas Savienību 6. pants),

B. tā kā Parlamentam kā tiešās vēlēšanās ievēlētam Eiropas Savienības pilsoņu priekšstāvim 
ir aizvien pieaugoša atbildība īstenot šos principus,

C. tā kā procedūra, ar kuru pārbauda, vai visi likumdošanas priekšlikumi atbilst Pamattiesību 
hartai, izriet no tā, ka šo hartu pieņēma Parlaments, Padome, Komisija un visas 
dalībvalstis, kā arī no Nicas Līguma pasludināšanas ES pilsoņiem 2000. gada 
7. decembrī,

D. tā kā Pamattiesību hartas iekļaušana Konstitucionālajā līgumā nav apstrīdama un to ir 
apstiprinājušas visas dalībvalstis, ratificējusi Eiropas Savienības sabiedrība kopumā, 
izņemot Franciju un Nīderlandi, un to uzskata par visnopietnāko un visplašāko Eiropas 
vienprātības izpausmi,

E. tā kā lielāka nozīme jāpiešķir šīs procedūras sistemātiskumam, pilnībai, objektivitātei, 
atklātībai un pārredzamībai, jo diemžēl Pamattiesību harta līdz šim nav bijusi tiesiski 
saistoša,

F. tā kā Komisijas priekšlikumā par procedūras, kura stājās spēkā 2001. gadā, 
nostiprināšanu un labāku sabiedrības izpratni par to, ir redzama skaidra virzība izveidot 
īstu „pamattiesību kultūru” Eiropas Savienībā,

G. tā kā ierosinātā procedūra ir pārāk iekšēja rakstura, tās kritēriji ir pārāk ierobežojoši, 
Eiropas Parlamenta loma nav pietiekama un bez ievērības ir atstāti priekšlikumi, 
piemēram, Lielbritānijas augšnama priekšlikums1, par dalībvalstu parlamentu integrāciju, 
kā arī nepieciešamība turpināt dialogu starp Eiropas iestādēm un neatkarīgo organizāciju 
sadarbību, lai paaugstinātu objektivitāti,

H. tā kā īstas „pamattiesību kultūras” īstenošanai Eiropas Savienībā ir jāizveido vienota 
pamattiesību uzraudzības sistēma, kurā jāiekļauj Padome un rezolūcijas par valdību 
sadarbību,

I. tā kā tādi jautājumi kā CIP cietumi un personu nolaupīšanas, lēnā izskatīšana un vairāku 
valdību sadarbības trūkums vai pasažieru datu izplatīšana bez tiesiska pamata tikai 
satricina pilsoņu ticību Eiropas iestāžu spējai un vēlmei aizsargāt pamattiesības un sodīt 
par tiesībpārkāpumiem;

1. norāda uz vēsturisko uzdevumu „īstenot arvien ciešāku Eiropas Savienību” (Līguma par 
Eiropas Savienību 1. pants), izveidot instrumentus brīvībai, kā arī sekmēt drošības un 
tiesību, kā arī tautsaimniecības un sociālās attīstības instrumentus;

  
1 House of Lords, European Union Committee, 16th Report of Session 2005-06, "Human Rights Proofing EU 
Legislation", 29. November 2005, par. 149.
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2. uzsver nepieciešamību pārvarēt konstitucionālā procesa krīzi, saglabāt konstitūcijas 
galvenos panākumus un noteikt, ka harta neapstrīdami ir tiesiski saistoša;

3. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus par procedūras, ar kuru pārbauda, vai 
likumdošanas priekšlikumos ievēro pamattiesības, nostiprināšanu un labāku sabiedrības 
izpratni par to, un uzskata, ka šī procedūra ir pirmie pozitīvie rezultāti paredzētajiem 
pamattiesību aizsardzības pasākumiem, par kuriem 2004. gada 17. novembrī Parlamentu 
informēja Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Borroso, un arī viņa šajā sakarā 
izveidoto darba grupu rezultāti;

4. uzsver, ka Komisija ierosināja „sistemātisku” uzraudzību, kura ir obligāti nepieciešama, 
lai pilnīgi pārbaudītu katru likumdošanas priekšlikumu un pamatotu rezultātu;

5. aicina Komisiju pārdomāt savu lēmumu apsvērumus par pamattiesībām iedalīt trijās 
līdzšinējās kategorijās — ietekme uz tautsaimniecību, sociālo jomu un vidi — un izveidot 
īpašu kategoriju „Ietekme uz pamattiesībām”, lai nodrošinātu, ka tiek ņemti vērā visi 
pamattiesību aspekti;

6. uzsver Komisijas tiesības visā likumdošanas procedūras gaitā attiecīgo priekšlikumu 
atcelt, iekams to apstiprina Padome, ja tajā ir izmaiņas, kuras apdraud pamattiesības;

7. noraida Komisijas atrunas par spēkā esamības atcelšanu „pēc atsevišķu gadījumu 
politiskas pārbaudes”, un atklāti uzsver, ka visos politiskajos apsvērumos pilnīga 
prioritāte ir pamattiesību un tiesību uz brīvību aizsardzībai;

8. uzskata, ka procedūra par Pamattiesību hartas ievērošanu jāpiemēro visā likumdošanas 
komitoloģijas procesā, jānostiprina Parlamenta nostāja, kā arī jāprecizē jaunās 
Pamattiesību aģentūras loma un jāsniedz tai vēl lielāks atbalsts;

9. šajā sakarā paredz grozīt Reglamenta 34. pantu, lai Pilsoņu brīvību komitejai uzticētu 
pārbaudīt to likumdošanas priekšlikumu, pasākumu un reglamentatīvo normu ietekmi, 
kuras attiecas uz pamattiesībām, kā arī grozīt 91. un 115. pantu, lai Parlamenta lēmumus 
varētu piemērot arī dalībvalstīs, lai cik iespējams drīz noteiktu to atbildību saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 6. un 7. pantu;

10. aicina Padomi nostiprināt arī pamattiesību sistemātisku uzraudzību valdību sadarbības 
jomā, publiskot rezultātus, kā arī nodrošināt atbalstu Pamattiesību aģentūrai;

11. lūdz dalībvalstu parlamentiem pārbaudīt visu lēmumu un pasākumu atbilstību hartai, īpaši 
policijas un tiesu iestāžu sadarbības, kā arī kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
jomās, lai skaidri ievērotu hartas nedalāmību un īstenotu pamattiesību sistemātisku un 
pilnīgu pārbaudi visās Eiropas Savienības politikas jomās;

12. aicina Padomi un Komisiju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 4. pantu un Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 200. un 212. pantu iesniegt gada pārskatu par pamattiesību 
politiku Eiropas Savienībā, kā arī iesaistīties sistemātiskā, atvērtā un pastāvīgā dialogā 
par pamattiesību ievērošanu Eiropas Savienībā;
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13. uzdod priekšsēdētājam iesniegt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un 
pievienošanās līgumslēdzējvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem.


