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10.1.2019 A8-0469/72 

Pakeitimas 72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse 

narėse trūkumų 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) teisinė valstybė – Europos Sąjungos 

sutarties 2 straipsnyje įtvirtinta Sąjungos 

vertybė, apimanti šiuos principus: 

teisėtumo, kuris reiškia skaidrų, 

atskaitingą, demokratinį ir pliuralistinį 

teisės aktų priėmimo procesą; teisinio 

tikrumo; vykdomosios valdžios 

savavališkumo draudimo; veiksmingos 

nepriklausomų teismų užtikrinamos 

teisminės apsaugos, įskaitant pagrindinių 

teisių apsaugą; valdžių atskyrimo ir 

lygybės prieš įstatymą; 

a) teisinė valstybė, įtvirtinta Europos 

Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, apima 

šiuos principus: teisėtumo, kuris reiškia 

skaidrų, atskaitingą, demokratinį ir 

pliuralistinį teisės aktų priėmimo procesą; 

teisinio tikrumo; vykdomosios valdžios 

savavališkumo draudimo; teisės kreiptis į 

teismą ir veiksmingos nepriklausomų ir 

nešališkų teismų užtikrinamos teisminės 

apsaugos; valdžių atskyrimo; 

nediskriminavimo ir lygybės prieš 

įstatymą; pagrindinių teisių paisymo, kaip 

įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijoje ir tarptautinėse sutartyse 

dėl žmogaus teisių; 

Or. en 



 

AM\1173559LT.docx  PE631.634v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

10.1.2019 A8-0469/73 

Pakeitimas 73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse 

narėse trūkumų 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a straipsnis 

 Nepriklausomų ekspertų grupė 

 1. Nustatant visuotinius trūkumus 

Komisijai padeda reprezentacinė 

nepriklausomų ekspertų grupė (toliau – 

Teisinės valstybės principo ekspertų 

grupė), kuri, remdamasi kiekybiniais ir 

kokybiniais kriterijais bei informacija, 

įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo ir Europos Žmogaus Teisių 

Teismo sprendimus, Audito Rūmų 

išvadas, kitų Sąjungos institucijų, įstaigų, 

organų ir agentūrų ataskaitas ir 

nuomones bei atitinkamų tarptautinių 

organizacijų išvadas ir rekomendacijas, 

kasmet įvertina padėtį visose valstybėse 

narėse. Šis vertinimas skelbiamas viešai. 

 2. Europos Parlamentas kartu su 

nacionaliniais parlamentais rengia 

diskusijas dėl tolesnių veiksmų, susijusių 

su Teisinės valstybės principo ekspertų 

grupės vertinimo. Tam nacionaliniai 

parlamentai ir atsakingas Europos 

Parlamento komitetas sudaro 

specializuotą Jungtinę parlamentinės 

kontrolės grupę. Šios grupės 

organizavimą ir darbo tvarkos taisykles 

nustato Europos Parlamentas kartu su 

nacionaliniais parlamentais pagal 

Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių 



 

AM\1173559LT.docx  PE631.634v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, 

kuris pridėtas prie ES sutarties ir 

Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo, 9 

straipsnį. 

 3. Teisinės valstybės principo ekspertų 

grupę sudaro šie nariai: 

 a) po vieną kiekvienos valstybės narės 

nacionalinio parlamento skiriamą 

nepriklausomą ekspertą, kuris turi 

reikiamą kvalifikaciją eiti konstitucinio 

teismo teisėjo arba aukščiausiojo teismo 

teisėjo pareigas ir šiuo metu neina šių 

pareigų; 

 b) dešimt Europos Parlamento skiriamų 

ekspertų, kurių du trečdalius sudaro 

ekspertai iš ekspertų sąrašo, į kurį 

kandidatus siūlė: 

 i) Europos tiksliųjų ir humanitarinių 

mokslų akademijų federacija (ALLEA); 

 ii) Europos nacionalinių žmogaus teisių 

institucijų tinklas (ENNHRI); 

 iii) Europos Taryba (įskaitant Venecijos 

komisiją, Europos Tarybos Valstybių prieš 

korupciją grupę (GRECO) ir Europos 

Tarybos žmogaus teisių komisarą); 

 iv) Europos veiksmingo teisingumo 

komisija (CEPEJ) ir Europos advokatūrų 

ir teisininkų draugijų taryba (CCBE); taip 

pat 

 v) Jungtinės tautos (JT), Europos 

saugumo ir bendradarbiavimo 

organizacija (ESBO) ir Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

(EBPO). 

 4. Sudarant Teisinės valstybės principo 

ekspertų grupę užtikrinama lyčių 

pusiausvyra. 

 5. Teisinės valstybės principo ekspertų 

grupė iš savo narių išsirenka pirmininką. 

 6. Siekdama sudaryti geresnes sąlygas 

Teisinės valstybės principo ekspertų 

grupės darbui, Komisija jai suteikia 

sekretoriatą ir taip jai sudaro sąlygas 
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veiksmingai veikti, ypač renkant 

duomenis ir informacijos šaltinius, 

kuriuos reikės peržiūrėti ir įvertinti, taip 

pat teikiant administracinę paramą. 

Or. en 

 


