
 

Eiropas Parlaments: tiesiskums Polijā un Ungārijā
ir pasliktinājies
 

Ceturtdien Eiropas Parlaments vērsa uzmanību uz to, ka ES dalībvalstu sarunas ar Poliju
un Ungāriju nav uzlabojušas pamattiesību ievērošanu šajās dalībvalstīs.
 
Rezolūcijā, ko EP ceturtdien pieņēma ar 446 balsīm par, 178 pret un 41 atturoties, EP norāda,
ka, saskaņā ar Komisijas, ANO, EDSO un Eiropas Padomes ziņojumiem, “stāvoklis Polijā un
Ungārijā kopš LES 7. panta 1. punkta procedūras sākšanas ir pasliktinājies”.
 
Viņi uzsver, ka Polijas un Ungārijas uzklausīšanas, ko Padome rīkojusi saskaņā ar LES 7.
pantu, nav bijušas ne regulāras, ne strukturētas. Viņi aicina Padomi attiecīgajām valstīm sniegt
konkrētus ieteikumus par ES likumu ievērošanu, norādot šo ieteikumu īstenošanas termiņus.
 
“Tas, ka Padome LES 7. pantu neizmanto iedarbīgi, apdraud kopīgo Eiropas vērtību integritāti,
savstarpējo uzticēšanos un Savienības uzticamību kopumā”, saka Eiropas Parlaments.
 
Tekstā deputāti arī mudina Komisiju “pilnībā izmantot pieejamos instrumentus, lai novērstu
drošu varbūtību, ka Polija un Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir
dibināta  Savienība”,  jo  īpaši  paātrinātās  pārkāpuma  procedūras  un  pagaidu  pasākumu
piemērošanu  Tiesā.
 
EP ietekme 7. panta uzklausīšanās
 
EP deputāti sūdzas, ka viņiem nav atļauts oficiāli piedalīties rīkotajās uzklausīšanās, īpaši
Ungārijas  gadījumā,  kad  tieši  Parlaments  aizsāka  7.  panta  procesu.  Viņi  uzstāj,  ka
Parlamentam  jādod  iespēja  oficiāli  iesniegt  Padomei  arī  tā  pamatotu  priekšlikumu.
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• Padomei jārīko regulārākas un strukturētas uzklausīšanas ar konkrētiem ieteikumiem

• EP vēlas oficiāli iesaistīties uzklausīšanās

• Vajadzīgs pastāvīgs ES mehānisms demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ievērošanas
kontrolei
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007


Visbeidzot rezolūcijā uzsvērta neatliekamā vajadzība pēc ES demokrātijas, tiesiskuma un
pamattiesību  mehānisma,  atbilstoši  Parlamenta  priekšlikumam.  Tas  jāveido  kā  ikgadējs
neatkarīgs pārskats, kurā ar vienlīdzīgiem nosacījumiem tiek novērtēta visu ES dalībvalstu
atbilstība LES 2. pantā noteiktajām vērtībām.
 
Situācijas izklāsts
 
Eiropas Parlaments 2018. gada septembrī prasīja Padomei rīkoties, lai neļautu Ungārijas varas
iestādēm pārkāpt  ES pamatvērtības.  EP deputātiem galvenās bažas raisīja tiesu iestāžu
neatkarība, vārda brīvība, korupcija, minoritāšu tiesības, kā arī migrantu un bēgļu stāvoklis.
 
Polijas gadījumā Eiropas Komisija 2017. gada decembrī pieprasīja ES rīcību, ņemot vērā
iespējamos draudus tiesu varas neatkarībai. Eiropas Parlaments 2018. gada marta rezolūcijā
pievienojās Komisijas viedoklim tiesiskuma apdraudējumu Polijā.
 
 
Saskaņā ar ES Līguma 7. pantu pēc šiem lūgumiem Padome var konstatēt, var konstatēt, ka ir
droša  varbūtība,  ka  kāda  dalībvalsts  varētu  nopietni  pārkāpj  ES  vērtības.  Pirms  šādas
konstatācijas  ES  dalībvalstu  ministriem ir  jāuzklausa  attiecīgo  dalībvalstu  viedoklis.
 
ES ministri ir sarīkojuši divas uzklausīšanas ar Ungārijas valdību 2019. gada septembrī un
2019. gada decembrī. EP deputāti ir atkārtoti pauduši neapmierinātību, ka šajās sarunās nav
oficiāli pārstāvēts Parlaments. Savukārt Polijas valdība Padomes priekšā no 2018. gada jūnija
līdz decembrim ir aizstāvējušās jau trīs reizes.
 

Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (16.01.2020)
Debašu videoieraksts - Ungārija (15.01.2020)
Debašu videoieraksts - Polija (15.01.2020)
EP Izpētes dienesta materiāls: tiesiskuma aizsardzība Eiropas Savienībā (6.11.2019)
Tiesiskuma pārkāpumi dalībvalstīs: kādi instrumenti ir ES rīcībā (infografika)
Bezmaksas foto, video un audio materiāli par tiesiskumu
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M002&from=LV
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20180906IPR12104/tiesiskums-ungarija-parlaments-aicina-es-rikoties
http://www.europarl.europa.eu/ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20180226IPR98615/tiesiskums-polija-parlaments-atbalsta-es-limena-ricibu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1579102453822
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1579107173968
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/tiesiskuma-parkapumi-dalibvalstis-kadi-instrumenti-ir-es-riciba-infografikas
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk
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