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PAGARBA PAGRINDINĖMS TEISĖMS SĄJUNGOJE

Pagrindinių teisių teisiniu pagrindu Europos Sąjungoje ilgai laikytos Sutartyse minimos
nuorodos į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo praktika taip pat jau seniai prisideda prie to, kad Europos
Sąjungoje būtų užtikrinta pagarba žmogaus teisėms. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai šis teisinis
pagrindas išplėstas įtraukiant į jį Pagrindinių teisių chartiją, kuri tapo teisiškai privaloma.

TEISINIS PAGRINDAS

Pagrindinių teisių apsauga – vienas svarbiausių ES teisės principų. Ilgą laiką Europos Sąjungos
sutartyse nebuvo pateikiamas šių teisių sąrašas. Jame buvo nurodyta tik Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK). Kaip Bendrijos teisės bendrieji principai
Sutartyse taip pat buvo nurodytos pagrindinės teisės, kylančios iš valstybėms narėms bendrų
konstitucinių tradicijų. Be to, ES Teisingumo Teismo praktika per visą šį laiką labai prisidėjo
prie pagrindinių teisių vystymosi ir pagarbos joms.
2009 m. pabaigoje priėmus Lisabonos sutartį padėtis labai pasikeitė, nes ES pagrindinių teisių
chartija nuo šiol yra teisiškai privaloma. ES sutarties 2 straipsnyje nustatyta, kad „Sąjunga yra
grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine
valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises“.
ES sutarties 6 straipsnyje nustatyta, kad:
„Sąjunga pripažįsta [...] Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, patikslintoje 2007 m.
gruodžio 12 d. [...], išdėstytas teises, laisves ir principus; Chartija turi tokią pat teisinę galią,
kaip ir Sutartys“.
„Sąjunga prisijungia prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos“.
„Pagrindinės teisės, kurias garantuoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija ir kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, sudaro Sąjungos
teisės bendruosius principus“.
ES sutarties 7 straipsnyje pakartojama Nicos sutartyje jau esanti nuostata, kurioje nurodomas
prevencijos mechanizmas, taikomas atvejais, kai iškyla „aiškus pavojus, kad kuri nors valstybė
narė gali šiurkščiai pažeisti“ ES sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes, ir įdiegiamas
sankcijų mechanizmas, taikomas nustačius, kad „kuri nors valstybė narė šiurkščiai ir nuolat
pažeidžia“ šias vertybes. Europos Parlamentas turi teisę imtis iniciatyvos pradėti taikyti pirmąjį
mechanizmą ir teisę vykdyti demokratinę kontrolę, nes jis turi duoti sutikimą įgyvendinti šiuos
mechanizmus.
Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės taip pat minimos nuostatose, susijusiose su Sąjungos
išorės veiksmais (ES sutarties 21 straipsnis). Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau
– SESV) 67 straipsnyje nurodoma, kad „Sąjunga sukuria laisvės, saugumo ir teisingumo
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erdvę, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės bei skirtingos valstybių narių teisinės sistemos ir
tradicijos“.
Tam tikromis Sutarties nuostatomis taip pat įtvirtinamos konkrečios teisės. Pavyzdžiui, SESV
8 straipsnyje kalbama apie lyčių lygybę, o 10 straipsnyje – apie kovą su diskriminacija.
Į SESV 15 straipsnį įtraukta Nicos sutarties nuostata, pagal kurią visi valstybės narės fiziniai ar
juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų dokumentais.
Tokia nuostata taip pat įtraukta į SESV 16 straipsnį, kuriame kalbama apie teisę į asmens
duomenų apsaugą.

LAIMĖJIMAI

A. Teisingumo Teismo praktika
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas visada pabrėžė, kad būtina gerbti pagrindines
kiekvieno asmens teises. Svarbioje Teisingumo Teismo praktikoje nustatytos apsaugos normos
remiantis visais teisės šaltiniais: Sutarčių nuostatomis, įskaitant ES pagrindinių teisių chartiją,
tarptautinėmis konvencijomis, nurodytomis Sutartyse (būtent EŽTK ir 1951 m. Ženevos
konvencija dėl pabėgėlių statuso), pagrindinėmis teisėmis, kylančiomis iš valstybėms narėms
bendrų konstitucinių tradicijų, tarptautiniais teisiniais dokumentais, kurių šalys yra valstybės
narės, ir tarptautiniais teisiniais dokumentais, kurių šalis yra ES.
Teisingumo Teismas nagrinėja ne tik ES priimtų teisės aktų, bet ir priemonių, kurias nacionaliniu
mastu priima valstybės narės įgyvendindamos ES teisę, suderinamumą su pagrindinėmis
teisėmis.
Teisingumo Teismo praktika iš esmės pasikeitė SESV 267 straipsnyje nustačius, kad Teisingumo
Teismo jurisdikcijai priklauso prejudicinių sprendimų priėmimas.
B. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija
Europos Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas šią Chartiją (žr. 1.1.6) paskelbė 2000 m.
gruodžio 7 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime Nicoje, vėliau, 2007 m, dar kartą patvirtino
ir iš dalies pakeitė. Nuo 2009 m. gruodžio mėn. ji yra teisiškai privaloma ir, pagal ES sutarties
6 straipsnį, turi tokią pat teisinę galią, kaip ir Sutartys.
Joje įtvirtintos teisės nėra naujos: Chartija parengta remiantis „nusistovėjusios teisės“
normomis, t. y. į ją įtrauktos Bendrijos sutartyse jau pripažintos pagrindinės teisės, bendri
valstybių narių konstituciniai principai, EŽTK ir ES bei Europos Tarybos socialinių chartijų
nuostatos. Tačiau šiame dokumente ypač daug dėmesio skiriama problemoms, kylančioms dėl
dabartinio ir būsimo informacinių technologijų arba genų inžinerijos vystymosi, įtvirtinant,
pavyzdžiui, teisę į asmens duomenų apsaugą arba su bioetika susijusias teises. Jame taip pat
atsižvelgiama į dabartinius Sąjungos institucijų veiklos skaidrumo ir nešališkumo reikalavimus
įtraukiant teisę į gerą administravimą ir teisę susipažinti su administraciniais dokumentais – taip
apibendrinama šios srities Teisingumo Teismo praktika.
Ši Chartija – vienas dokumentas, kuriame surašytos visos asmenų teisės. Taip įgyvendinamas
pagrindinių teisių nedalomumo principas. Jame pilietinės ir politinės teisės nebeatskiriamos
nuo ekonominių ir socialinių teisių, kaip iki tol buvo daroma Europos ir tarptautiniuose
dokumentuose; visos teisės sugrupuojamos pagal kelis pagrindinius principus: žmogaus orumo,
pagrindinių laisvių, asmenų lygybės, solidarumo, pilietybės ir teisingumo.
Šios Chartijos tikslas – tik apsaugoti pagrindines žmogaus teises ES institucijoms ir valstybėms
narėms imantis tam tikrų veiksmų ES sutartims įgyvendinti. Protokolu Jungtinei Karalystei ir
Lenkijai suteikiama keletas išimčių, tačiau jo taikymo sritis lieka neaiški.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.1.6.pdf
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C. ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos (toliau EŽTK)
Ši Konvencija, kurią 1950 m. priėmė Europos Taryba ir kuri papildyta keliais protokolais, yra
svarbiausias dokumentas pagrindinių teisių srityje. Ją sudaro dvi dalys: pirmoji skirta teisėms
ir laisvėms ir ją sudaro 17 straipsnių, o antrojoje aprašytos Europos Žmogaus Teisių Teismo
(toliau – EŽTT), kurio būstinė yra Strasbūre, veiklos taisyklės ir kompetencija. EŽTT sukūrė
svarbią teismo praktiką, kurioje tiksliai aptariamos įvairios EŽTK nustatytos teisės. Tarp jų –
teisė gyventi (2 straipsnis), kankinimo draudimas (3 straipsnis), draudimas laikyti vergijoje ir
versti dirbti priverstinį darbą (4 straipsnis).
ES nėra prisijungusi prie EŽTK. Tačiau visos ES valstybės narės yra jos šalys. ES sutarties
6 straipsnio 2 dalyje ES įpareigojama prisijungti prie Europos žmogaus teisių konvencijos.
ES prisijungus prie EŽTK tai, kaip Europos Sąjungoje laikomasi pagrindinių teisių, prižiūrės
ES nepriklausantis išorės teismas, nagrinėjantis su pagrindinių teisių apsauga susijusias bylas,
būtent EŽTT, kaip šiuo metu prižiūrimos valstybės narės. ES prisijungus prie EŽTK Europos
piliečiai (taip pat trečiųjų šalių piliečiai, esantys ES teritorijoje), remdamiesi jos nuostatomis,
galės tiesiogiai vienodomis sąlygomis EŽTT apskųsti ES priimtus teisės aktus ir valstybių narių
teisės aktus.
Šiuo metu vykdomos Europos Sąjungos ir Europos Tarybos derybos. 2013 m. liepos mėn.
Komisija paprašė Teisingumo Teismo priimti sprendimą dėl prisijungimo susitarimo projekto
atitikties Sutartims. 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad susitarimo
projektas dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie EŽTK nesuderinamas su ES teise (Nuomonė
2/13).
D. ES pagrindinių teisių agentūra
Agentūra tęsia 1977 m. įsteigto Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro veiklą. Šio
centro pagrindinis tikslas buvo teikti Europos Sąjungai ir valstybėms narėms objektyvią ir
patikimą informaciją apie rasizmą, ksenofobiją ir antisemitizmą, kurią galima palyginti Europos
mastu, siekiant Europos Sąjungai ir valstybėms narėms padėti imtis priemonių ir nustatyti
tinkamus veiksmus. Agentūra buvo įsteigta 2007 m. vasario mėn. Tarybos reglamentu[1].
Agentūra pradėjo vykdyti veiklą 2007 m. kovo mėn. Jos būstinė yra Vienoje. Jos tikslas – ES
institucijoms ir valstybėms narėms teikti pagalbą ir atlikti tyrimus pagrindinių teisių srityje.
Agentūra nenagrinėja individualių skundų ir nepriima sprendimų dėl teisės aktų, taip pat nėra
įgaliota pagal ES sutarties 7 straipsnį stebėti, kokia yra pagrindinių teisių padėtis valstybėse
narėse. Jos veiklos sritys nustatomos daugiametėje penkerių metų programoje. Jos užduotys
visų pirma yra rinkti, nagrinėti, platinti ir vertinti svarbią informaciją ir duomenis, vykdyti
mokslinius tyrimus ir analizes, rengti parengiamąsias ir galimybių studijas, skelbti metines
ataskaitas dėl pagrindinių teisių ir temines ataskaitas.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

A. Bendras požiūris
Parlamentas nuolat skyrė daug dėmesio tam, kad Sąjungoje būtų gerbiamos pagrindinės teisės.
Nuo 1993 m. jis kasmet rengia diskusijas ir priima rezoliuciją šiuo klausimu, remdamasis
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimais. Be to, Parlamentas priėmė
keletą rezoliucijų, kuriose sprendžiami konkretūs, su pagrindinių žmogaus teisių apsauga
valstybėse narėse susiję klausimai.

[1]2007 m. vasario 15 d. Reglamentas (EB) Nr. 168/2007, OL L 53, 2007 2 22.
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B. Konkretūs veiksmai
Parlamentas ypač stengėsi, kad pagrindinės teisės būtų kodifikuotos teisiškai privalomame
dokumente. Jis buvo atsakingas už pagrindinių teisių apibrėžties, kurią trys ES politinės
institucijos (Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas) patvirtino 1977 m. balandžio 5 d. ir
išplėtojo 1989 m., principo paskelbimą. 1994 m. jis sudarė Sąjungos garantuojamų pagrindinių
teisių sąrašą. Ypač daug dėmesio Parlamentas skyrė Chartijos rengimui (ji tapo vienu iš jo
konstitucinių prioritetų) ir pateikė savo reikalavimus dėl šios Chartijos:
— Chartija turėtų būti visiškai teisiškai privaloma – ji turėtų būti įtraukta į Europos Sąjungos

sutartį (Chartija, kuri būtų paskelbta vien tik kaip neprivaloma deklaracija ir kurioje būtų
vien išvardytos esamos teisės, tik nuviltų teisėtus piliečių lūkesčius); todėl Parlamentas
ragino, kad Chartija būtų įtraukta į Nicos sutartį, vėliau – į naująją konstitucinę sutartį;

— joje turėtų būti pripažinta, kad pagrindinės teisės yra nedalomos – Chartija turėtų
būti taikoma visoms ES institucijoms ir įstaigoms ir visai jos politikai, įskaitant
priskirtąją antrajam ir trečiajam ramsčiams, įgyvendinant Sutartyse nustatytus įgaliojimus
ir funkcijas;

Be to, Parlamentas nuolat ragino ES prisijungti prie EŽTK, pabrėždamas, kad ši konvencija
nesidubliuoja su dabar privaloma Chartija. Jis keletą kartų paragino įsteigti Pagrindinių teisių
agentūrą.
Dviejose 2014 m. rezoliucijose Parlamentas taip pat ragino sukurti „Kopenhagos mechanizmą“,
t. y. veiksmingesnę priemonę, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės iš tikrųjų gerbtų
pagrindines Sąjungos vertybes, demokratijos reikalavimus ir teisinę valstybę. 2016 m. spalio
25 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai „ES mechanizmo, kuriuo
skatinama demokratija, teisinės valstybės principai ir pagrindinės teisės, kūrimas“,
Sarah Sy
04/2017
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