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PASIŪLYMAI 

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, jog būtina toliau remti ir stiprinti pagrindinių teisių apsaugą ir plėtojimą 

vadovaujantis Sutartimis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, būtent – 

užtikrinti, kad ES, jos institucijos ir valstybės narės gerbtų ir propaguotų Europos 

Sąjungos vertybes, išdėstytas ES sutarties 2 straipsnyje ir kituose susijusiuose šios 

sutarties straipsniuose; pabrėžia, kad ES institucijos turėtų atlikti vadovaujamą vaidmenį 

siekiant šio tikslo ir pabrėžia, kad valstybės narės turėtų rodyti pavyzdį veiksmingai 

vykdydamos šią pareigą; 

2. pabrėžia, kad ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

apsaugos konvencijos (EŽTK) labai padėtų užtikrinti ES piliečių žmogaus teises ir 

pagrindines laisves bei jų apsaugą valstybėse narėse; atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo nuomonę Nr. 2/13, kurioje Teismas daro išvadą, kad susitarimo dėl 

ES prisijungimo prie EŽTK projektas neatitinka ES teisės nuostatų; ragina Komisiją ir 

Tarybą kuo skubiau išspręsti Teismo iškeltas problemas siekiant, kad būtų iki galo 

įvykdytas ES sutarties 6 straipsnio 2 dalyje išdėstytas įsipareigojimas prisijungti prie 

EŽTK, ir kuo greičiau atnaujinti derybas, taip užtikrinant teisių apsaugos ES pridėtinę 

vertę; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad turi būti patikrinti visi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, įskaitant tarptautinius susitarimus, ir visų sričių politika, siekiant 

užtikrinti, kad jie atitiktų Pagrindinių teisių chartijos nuostatas; ragina valstybes nares ir 

Komisiją užtikrinti, kad visi ES teisės aktai, visų pirma ekonominio ir finansinio 

koregavimo programos, padariusios neigiamą poveikį daugelio žmonių gyvenimo 

sąlygoms, visada būtų įgyvendinami laikantis Pagrindinių teisių chartijos ir Europos 

socialinės chartijos nuostatų (SESV 151 straipsnis), ypač ekonominių ir socialinių teisių 

apsaugos požiūriu; 

4. mano, kad teisių pažeidimai, išnaudojimas ir nelygybė valstybėse narėse kenkia 

demokratijai ir teisinės valstybės principui, taip pat piliečių pasitikėjimui Europos 

Sąjungos institucijomis; pabrėžia Parlamento, kuris yra vienintelė tiesioginiuose 

rinkimuose išrinkta institucija, vaidmenį vertinant, ar pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų ir rengiama politika atitinka Chartiją; ragina ES teisės aktų leidėją 

vadovaujantis ES sutarties 3 straipsniu skatinti ES vertybes, ypač integraciją ir lygybę, 

kaip reikalaujama pagal SESV 8, 9 ir 10 straipsnius; 

5. primena, kad atsižvelgiant į tai labiau nei bet kada reikia užtikrinti vidaus ir išorės 

aspektų, taip pat tarptautinių susitarimų, suderinamumą žmogaus teisių apsaugos ir 

skatinimo Europos Sąjungoje požiūriu, ir pabrėžia, kad rengiant teisės aktus ir politiką 

saugumo ir teisingumo srityje ir užtikrinant Sąjungos politikos išorės aspektą, būtina 

laikytis Pagrindinių teisių chartijos ir EŽTK, nes saugumo ir teisingumo politikos tikslas 

turi būti laisvės ir pagrindinių teisių apsauga ir užtikrinimas; 

6. pabrėžia, jog svarbu, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrinama veiksminga ir 
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nuosekli teisinės valstybės principo apsauga ir pagrindinių teisių pažeidimų prevencija, ir 

pripažįsta, kad teisinės valstybės principas yra itin svarbus pagrindinių teisių pažeidimų 

prevencijai; primena, kad pagrindinės teisės yra neatskiriama ES vertybių dalis ir kad 

pagal ES sutarties 7 straipsnį numatytas mechanizmas, skirtas reaguoti į bet kokius rimtus 

nuolatinius valstybių narių daromus ES sutarties 2 straipsnyje nurodytų vertybių 

pažeidimus, ir pabrėžia, kad ES sutarties 7 straipsnis visoms valstybėms narėms turi būti 

taikomas vienodai, taip siekiant užtikrinti vienodą požiūrį; 

7. todėl palankiai vertina 2014 m. kovo 11 d. Komisijos patvirtintą komunikatą dėl naujų ES 

priemonių teisinei valstybei stiprinti ir Bendrųjų reikalų tarybos 2014 m. gruodžio 16 d. 

sprendimą pradėti valstybių narių ir Tarybos nuolatinį dialogą dėl teisinės valstybės 

principų laikymosi ES, nes abu mechanizmai turėtų būti taikomi prieš pradedant 

procedūrą pagal ES sutarties 7 straipsnį, ir ragina Komisiją bei Tarybą nuolat informuoti 

Parlamentą; 

8. tačiau taip pat atkreipia dėmesį į pagrindines kliūtis jį įgyvendinant, visų pirma į tai, kad 

norint pagal ES sutarties 7 straipsnio 2 dalį oficialiai nustatyti, jog valstybėje narėje nuolat 

rimtai pažeidžiamos Sąjungos pagrindinės vertybės, Taryba turi balsuoti vieningai; 

9. ragina ES institucijas ir valstybes nares pradėti taikyti papildomus mechanizmus norint 

veiksmingai stebėti, ar valstybėse narėse gerbiamos pagrindinės teisės ir teisinės valstybės 

principas; mano, kad nedarant poveikio dabartiniams mechanizmams, jau taikomiems 

rimto ir nuolatinio pažeidimo atveju, pagal siūlomą alternatyva reikėtų: 

 a) išplėsti ES Pagrindinių teisių agentūros įgaliojimus, kad jie apimtų pagrindinių teisių 

ir teisinės valstybės principo stebėseną visose valstybėse narėse, tiek taikant Europos 

Sąjungos teisę, tiek ne, taigi būtų sudaryta galimybė viešai skelbti informaciją apie 

valstybės narės padarytus pagrindinių teisių pažeidimus; 

 b) sudaryti galimybę Komisijai, remiantis Pagrindinių teisių agentūros parengtų 

pranešimų rezultatais, pradėti pažeidimo procedūras dėl ES sutarties 2 straipsnio 

pažeidimų, taip siekiant veiksmingai užtikrinti aukštą pagrindinių teisių apsaugos lygį 

valstybėse narėse; 

10. atkreipia dėmesį į ES institucijų ir nacionalinių parlamentų, taip pat šių institucijų ir 

Europos Tarybos bei kitų organizacijų bendradarbiavimo svarbą; pabrėžia, kad mažumų 

teisių apsauga yra pagrindinis demokratijos principas ir apgailestauja dėl visų formų 

mažumų ir pažeidžiamų žmonių bei bendruomenių diskriminacijos, kaip nustatyta ES 

sutarties 2 straipsnyje, atkreipia dėmesį į Tarybos sprendimą stebėti žmogaus teisių padėtį 

Europos Sąjungoje; 

11. primena, kad itin svarbu laiku ir teisingai perkelti ir įgyvendinti ES teisės aktus, ypač kai 

jie daro poveikį pagrindinėms teisėms ir jas plėtoja; 

12. pabrėžia, kad būtina stiprinti institucijų skaidrumą, demokratinę atskaitomybę ir atvirumą 

ES, ir ragina ES ir kompetentingas ES institucijas ir valstybes nares: 

 – dėti daugiau pastangų siekiant persvarstyti Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl 

galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
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dokumentais siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir supaprastinti procedūras, 

pagal kurias suteikiama galimybė visuomenei susipažinti su informacija ir 

dokumentais; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją atnaujinti teisėkūros iniciatyvą dėl 

Galimybių sudarymo akto, sukuriant kompleksinę priemonę, kuri gali padėti 

sustiprinti neįgaliųjų apsaugą ir užtikrinti visų ES politikos krypčių sanglaudą šiuo 

aspektu; 

 – per šią Parlamento kadenciją pradėti ES piliečių iniciatyvos reglamento (Reglamentas 

(ES) Nr. 211/2011) persvarstymą, siekiant gerinti jo taikymą, numatyti pakeitimus, 

kuriais būtų panaikinamos visos administracinės, organizacinės ir finansinės kliūtys, 

dėl kurių įgyvendinant piliečių iniciatyvą ne visi Europos Sąjungos piliečiai gali 

tinkamai daryti demokratinį poveikį kaip numatyta Sutartyse; ragina Komisiją į 

pasiūlymą taip pat įtraukti būtinas nuostatas siekiant užtikrinti, kad kai kurioms 

piliečių grupėms, pvz., akliesiems ar gyvenantiems užsienyje, nebūtų užkertamas 

kelias naudotis savo teise paremti piliečių iniciatyvas, nes tokia atskirtis riboja piliečių 

lygybę ir aktyvumą; 

 – paspartinti Direktyvos 93/109/EB, nustatančios išsamias priemones Sąjungos 

piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, 

naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus, 

persvarstymą, siekiant padėti ES piliečiams, gyvenantiems ne savo pilietybės 

valstybėje, dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose šalyje, kurioje jie gyvena; ragina 

valstybes nares sudaryti sąlygas visiems savo piliečiams, įskaitant piliečius, 

gyvenančius už ES ribų, balsuoti per Europos Parlamento rinkimus, visų pirma laiku 

vykdant informacines kampanijas; 

 – tinkamai atsižvelgti į vis didėjančią dalį gyventojų, kurie visiškai nesidomi 

nacionaliniais rinkimais, nes jie negali balsuoti nei savo šalyje, nei šalyje, kurioje 

gyvena. 
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