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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. atkreipia dėmesį į tai, jog Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad valstybės narės turi „gerbti teises, laikytis principų ir juos taikyti“; apgailestauja, 
jog, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) vertinimu, kai kurios 
valstybės narės, kaip matyti, nededa pakankamai pastangų, kad skatintų informavimą 
apie Chartijos nuostatas ar jų įgyvendinimą; 

2. kviečia valstybes nares imtis įrodymais pagrįstų iniciatyvų ir politikos, kuriomis būtų 
siekiama skatinti informavimą apie Chartiją ir jos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu; 
ragina valstybes nares taikyti patikrinimo pagal 51 straipsnį procedūrą, siekiant iš 
anksto įvertinti, ar teismo byla arba teisėkūros dokumentas kelia su Chartija susijusių 
klausimų; mano, kad šiuo požiūriu įkvėpimo galėtų būti semiamasi iš FRA vadovo 
Chartijos taikymo klausimais; 

3. tvirtai pritaria tam, kad, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. 
gruodžio 18 d. nuomonę 2/131, būtų kuo greičiau atnaujintos derybos dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos; pakartoja, kad svarbu 
paspartinti prisijungimo procesą, siekiant tvirtesnės pagrindinių teisių apsaugos 
Sąjungoje ir griežtesnės jos pozicijos per diskusijas dėl teisinės valstybės, bei nuolat 
informuoti Parlamentą vadovaujantis SESV 218 straipsnio 10 dalimi;

4. pabrėžia, kad nepriklausomi teismai yra teisinės valstybės ir teisės į veiksmingą teisinę 
apsaugą kertinis akmuo2; rekomenduoja atsisakyti dabartinės strategijos, kuria remiantis 
su teisine valstybe susiję atvejai atskirose šalyse nagrinėjami pagal ad hoc principą, ir 
ragina parengti kriterijus bei aplinkybių vertinimus, kuriais valstybės narės naudotųsi 
kaip gairėmis visoms galimoms su teisine valstybe susijusioms problemoms atpažinti 
bei joms reguliariai spręsti lyginamuoju būdu;

5. pakartoja, kad, artėjant Konferencijai dėl Europos ateities, galėtų būti parengtas 
nebaigtinis tokių iš anksto apibrėžtų politinių prioritetų, kaip Europos vertybės, 
pagrindinės teisės ir laisvės, sąrašas3;;

6. pripažįsta, kad JK išstojimas iš Europos Sąjungos turės poveikio piliečių teisėms, 
nurodytoms SESV antrojoje dalyje ir Pagrindinių teisių chartijos V antraštinėje dalyje; 
primygtinai laikosi nuomonės, kad būtų naudinga Susitarimo dėl išstojimo 
įgyvendinimo ir taikymo priežiūra, kurią kartu vykdytų Europos Parlamento ir JK 
parlamentas, bei džiaugtųsi, jei būtų sukurtos bendros tam skirtos struktūros4.

1 ECLI:EU:C:2014:2454. 
2 ES sutarties 19 straipsnis, SESV 67 straipsnio 4 dalis ir Chartijos 47 straipsnis.
3 Europos Parlamento 2020 m. sausio 15 d. rezoliucija dėl Europos Parlamento pozicijos dėl konferencijos dėl 
Europos ateities (priimti tekstai, P9_TA(2020)0010, 7 dalis).
4 Europos Parlamento 2020 m. sausio 15 d. rezoliucija dėl Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių 
teisių įgyvendinimo ir stebėsenos (priimti tekstai, P9_TA(2020)0006, 22 dalis).


