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• EP ierosina instrumentu demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai ES

• Eiropas Savienībai pašlaik nav mehānismu, lai novērstu pamatvērtību neievērošanu

• Tiesību akta priekšlikums tagad ir Komisijas rokās
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ES nepieciešami katrai valstij paredzēti ikgadēji ieteikumi, kas ļautu vajadzības gadījumā
uzsākt ES vērtību aizsardzības pasākumus, pārkāpuma procedūras un budžeta
sankcijas.
 
Rezolūcijā, ko ceturtdien pieņēma ar 521 balsīm par, 152 — pret un 21 deputātam atturoties,
Eiropas  Parlaments  ierosina  ES  mehānismu  demokrātijas,  tiesiskuma  un  pamattiesību
aizsardzībai  un  stiprināšanai.
 
Nepieciešamība pēc efektīva mehānisma
 
Priekšlikumā deputāti ar bažām norāda, ka vairākās ES dalībvalstīs pieaug un nostiprinās ne
vien autokrātiskas un neliberālas tendences, ko vēl vairāk pastiprina Covid-19 pandēmija, bet
arī korupcija, dezinformācija un valsts varas izmantošana savtīgās interesēs. Tajā arī teikts, ka
ES trūkst instrumentu, lai risinātu šo līdz šim nepieredzēto un pieaugošo pamatvērtību krīzi, un
norādīts,  ka  Padomei  nav  izdevies  panākt  būtisku  progresu  notiekošajās  LES  7.  panta
procedūrās  un  ka  tas  dalībvalstīm  “ļauj  turpināt  novirzīties”  no  šīm  vērtībām.
 
Novirzīšanās no LES 2. pantā minētajām vērtībām vērojama arvien biežāk, un tas apdraud ES
tiesību sistēmu, iedzīvotāju pamattiesības un ES uzticamību starptautiskā līmenī. Tāpēc
Parlaments ierosina ieviest uz pierādījumiem balstītu instrumentu, ko vienādi, objektīvi un
taisnīgi piemērotu visām dalībvalstīm, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes
principu.
 
Iestāžu nolīgums par ES vērtību ikgadējo uzraudzības ciklu
 
Jaunajā “ikgadējā uzraudzības ciklā” būs jāsniedz katrai valstij paredzēti preventīvi un korektīvi
ieteikumi, kuros norādīti īstenošanas termiņi un mērķi konkrētiem pasākumiem, tostarp LES 7.
pantā paredzētajām procedūrām, pārkāpumu procedūrām un budžeta nosacījumiem (tiklīdz tie
stāsies  spēkā).  Ar  Parlamenta  priekšlikumu  tiktu  konsolidēti  un  aizstāti  tādi  pastāvošie
mehānismi  kā  nesen  pieņemtais  EK  ziņojums  par  tiesiskumu.
 
Ziņotājs:  Eiropas  Savienībai  jāizturas  nopietni  pret  savu  konstitucionālo  pamatu
aizsardzību  
 
“Mūsu priekšlikums aizstāj un papildina vairākus instrumentus, kas izrādījušies neefektīvi, ar
vienotu  ikgadējo  uzraudzības  ciklu.  Ja  ar  šī  mehānisma palīdzību konstatētu  nopietnus
pārkāpumus un tie  netiktu risināti,  varētu piemērot  konkrētus korektīvus pasākumus,  kas
darbotos efektīvāk par pašreizējo neskaidro regulējumu, it īpaši kad šie pasākumi būs saistīti ar
budžeta  nosacījumiem.  Iestāžu  nolīguma  noslēgšana  liktu  skaidri  saprast,  ka  Eiropas
Savienība pret savu konstitucionālo pamatu aizsardzību attiecas nopietni,” sacīja ziņotājs
Mihals Šimečka (Renew, Slovākija).
 
Turpmākie soļi
 
EP deputāti gaidīs, kad Komisija nāks klajā ar priekšlikumu, kurā ņemti vērā šajā rezolūcijā
izklāstītie ieteikumi.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=lv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1756
https://www.europarl.europa.eu/meps/lv/103746/MICHAL_SIMECKA/home


Vispārēja informācija
 
Parlaments  kopš  2016.  gada  ir  prasījis  izveidot  pastāvīgu  mehānismu  demokrātijas  un
tiesiskuma aizsardzībai.  Kopš 2018. gada tas ir  uzstājis,  ka šādam jaunam instrumentam
vajadzētu būt saistītam ar ES budžeta aizsardzību, ja kāda dalībvalsts pastāvīgi neievērotu
tiesiskumu. Deputāti ir arī norādījuši, ka no pašreiz pieejamajiem instrumentiem noderīgs šajā
kontekstā varētu būt Eiropas pusgada cikls.
 
Papildu informācija

Pieņemtais teksts (07.10.2020.)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Debašu videoieraksts (05.10.2020.)
Procedūras dokumentācija
Infografika: tiesiskuma pārkāpumi - kādi instrumenti ir ES rīcībā
Eiropas tiesiskuma mehānisms — EK faktu lapa
EP Izpētes dienesta publikācija “European added value of an EU mechanism on democracy,
the rule of law and fundamental rights - Preliminary assessment” (30.09.2020.)
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

Kurš ir iesaistīts
The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the
Rule of Law and Fundamental Rights

Michal Šimečka
Referents
Renew

LIBE

Vladimír Bilčík
Ēnu referents
EPP

LIBE
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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://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/05-2020
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim6bCRtp_qAhXL0KQKHcT3C7cQFjAEegQIAxAB&url=https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ruleoflaw_summary_150719_v3.pdf&usg=AOvVaw1mNopSiqr6yeSPYuYnEe-h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim6bCRtp_qAhXL0KQKHcT3C7cQFjAEegQIAxAB&url=https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ruleoflaw_summary_150719_v3.pdf&usg=AOvVaw1mNopSiqr6yeSPYuYnEe-h
https://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/libe/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/tiesiskuma-parkapumi-dalibvalstis-kadi-instrumenti-ir-es-riciba-infografikas
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_lv
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/rule-of-law-8th-parliamentary-term_10601_pk


Katarina Barley
Ēnu referents
S&D

LIBE

Nicolas Bay
Ēnu referents
ID

LIBE

Sergey Lagodinsky
Ēnu referents
Greens/EFA

LIBE

Beata Kempa
Ēnu referents
ECR

LIBE

Malin Björk
Ēnu referents
GUE/NGL

LIBE

Tiemo Wölken
Atzinuma sagatavotājs
S&D

JURI
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Kontakti 
 
 

Włodzimierz Cimoszewicz
Atzinuma sagatavotājs
S&D

AFCO

AFCO Konstitucionālie jautājumi
JURI Juridiskie jautājumi
LIBE Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice

Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Justice


Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu
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