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Tieslietu un iekšlietu padome 2006. gada 4. un 5. decembrī vienojās par vienotu pieeju ierosinātajai
Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aăentūru, pamatojoties uz
dokumentu Nr. 16018/06 JAI 663 CATS 184 COHOM 180 COEST 337.

Pastāvīgo pārstāvju komiteja ir aicināta ieteikt Padomei pieĦemt priekšlikumu Padomes Regulai, ar
ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aăentūru, kā izklāstīts dokumentā Nr. 16241/06 JAI
671 CATS 187 COHOM 188 COEST 345 OC 994 + REV 1 (NL).

Deklarācijas, ko iekĜaus Padomes protokolā, ir ietvertas pielikumā.

_________________
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PIELIKUMS

Padomes deklarācija
par procedūrām saskaĦā ar 7. pantu Līgumā par Eiropas Savienību
Padome uzskata, ka nedz Līgumi, nedz Regula, ar ko izveido Eiropas Savienības pamattiesību
aăentūru, neliedz Padomei iespēju griezties pēc palīdzības topošajā Eiropas Savienības pamattiesību
aăentūrā, pieĦemot lēmumus par to, vai lūgt neatkarīgu personu pārskatu par stāvokli kādā
dalībvalstī LES 7. panta nozīmē, ja Padome atzīst, ka LES 7. panta nosacījumi ir ievēroti.

Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas deklarācija
par Aăentūras direktora iecelšanas procedūru

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija uzsver, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aăentūra
salīdzinājumā ar citām aăentūrām būtiski atšėiras, un tās mērėis ir nodrošināt Savienības iestādēm
palīdzību un speciālas zināšanas jomā, kurā likumdevējiem ir dotas lielas pilnvaras.

Pamattiesību aăentūras būtiskā atšėirība ir pietiekams iemesls, lai, ieceĜot amatā Pamattiesību
aăentūras direktoru, tikai daĜēji ievērotu ierasto aăentūru direktoru iecelšanas praksi, un šīs
Aăentūras gadījumā saskaĦā ar regulas 13. pantu nozīmīgāka vieta ir atvēlēta Parlamentam un
Padomei.

Nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tāds risinājums ir precedents, uz ko atsaukties, ieceĜot jebkuras
citas aăentūras direktoru, vai arī, lai paplašinātu citu aăentūru direktoru pilnvaras.
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Padomes deklarācija par Pamattiesību aăentūras to kompetences jomu pārskatīšanu
saskaĦā ar VI sadaĜu Līgumā par Eiropas Savienību
Padome piekrīt līdz 2009. gada 31. decembrim pārskatīt Pamattiesību aăentūras kompetences
jomas, paredzot iespēju tās paplašināt, lai ietvertu arī policijas un tiesu iestāžu sadarbību
krimināllietās. Lai to panāktu, Padome aicina Komisiju vajadzības gadījumā nākt klajā ar
priekšlikumu.

Padomes deklarācija par konsultācijām ar Aăentūru jautājumos
par policiju un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās
Padome,
Paturot prātā, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aăentūra, izmantojot Regulā (EK) 2006/XXX
paredzētās pilnvaras, uzkrās vispārējas speciālas zināšanas pamattiesību jomā,
uzskata, ka Savienības iestādes likumdošanas gaitā, savā starpā pienācīgi Ħemot vērā tām dotās
pilnvaras, vajadzības gadījumā un pēc brīvprātības principiem var izmantot tādas speciālas
zināšanas, arī policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās, un
Uzskata, ka tādas speciālas zināšanas var noderēt arī dalībvalstīm, kas vēlas tās izmantot, īstenojot
Savienības tiesību aktus minētajā jomā.

Nīderlandes Karalistes deklarācija
par Eiropas Savienības Pamattiesību aăentūras izveidi
Nīderlande uzskata, ka Padomes deklarācijā par konsultācijām ar Aăentūru jautājumos par policiju
un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās Aăentūrai nav piešėirta Eiropas Savienības Līguma VI
sadaĜā paredzētā kompetence.

6166/07
PIELIKUMS

lk/IL/mz
DG H 2B

4

LIMITE LV

Nīderlande uzsver, ka minētā deklarācija noteikti neiespaido jautājumu par to, vai Aăentūras
kompetences jomas varētu paplašināt, lai tajā ietvertu policijas un tiesu iestāžu sadarbību
krimināllietās.

Nīderlande paziĦo, ka tā nav paredzējusi izmantot minētās deklarācijas 3. punktā minēto iespēju.

Itālijas valdības deklarācija par Regulu,
ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aăentūru

Itālija atkārtoti apliecina atbalstu Aăentūras kompetences jomas paplašināšanai, lai tajā iekĜautu
policiju un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Tā kā pamattiesību ievērošana ir jāuzskata par
būtiski svarīgu elementu, lai radītu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, Aăentūras darbību
paplašināšana, tajās ietverot "trešo pīlāru", būtu jāuzskata par neatĦemamu jaunās struktūras
kompetences daĜu.

Tālab Itālija vēlas, lai iestādes un dalībvalstis regulai, ar ko izveido Aăentūru, pievienoto Padomes
deklarāciju par konsultācijām ar Aăentūru jautājumos par policiju un tiesu iestāžu sadarbību
krimināllietās uzskatītu par politiskām saistībām regulāri izmantot Aăentūras palīdzību jomās, kas
attiecas uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.

Tālab mēs aicinām Komisiju rast piemērotus tiesiskus līdzekĜus, kas tuvākā nākotnē Ĝautu
paplašināt Aăentūras kompetenci, lai aptvertu jomas, kas minētas Līguma par Eiropas Savienību VI
sadaĜā.
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