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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, jog svarbu, kad valstybės narės ES pagrindinių teisių chartiją taikytų 
nacionaliniu lygmeniu, t. y. kad ji būtų taikoma nacionaliniuose teismuose ir įtraukiama 
į teisėkūros procedūras; apgailestauja, kad skatinti taikyti jos nuostatas mėginama tik 
ribotai, nors tai yra Chartijos 51 straipsnyje apibrėžta pareiga;

2. su susirūpinimu pažymi, kad kai kurios valstybės narės nėra visapusiškai arba teisingai 
įgyvendinusios 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su tam 
tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės 
priemonėmis1 ir joje nustatytų minimalių standartų, taikomų tokioms nusikalstamoms 
veikoms, kaip atsisakymas pripažinti tam tikrus nusikaltimus, pritarimas jiems ir didelis 
jų menkinimas;

3. pabrėžia, kad nepriklausomi teismai, saviraiškos ir informacijos laisvė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas yra nepaprastai svarbūs teisinės valstybės komponentai; todėl ragina 
Komisiją užtikrinti šių kertinių ES vertybių laikymąsi jas pažeidus valstybėms narėms;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau įgyvendinti Socialinių teisių ramsčio principus 
ir ES bei nacionaliniu lygmenimis užtikrinti tokias pamatines socialines teises, kaip 
neįgaliųjų integravimas, tinkamos ir teisingos darbo sąlygos, socialinės išmokos ir 
socialinė pagalba;

5. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į naujų technologijų vystymąsi, būtinos papildomos 
apsaugos priemonės privatumui ir duomenų apsaugai užtikrinti; pažymi, kad, neskaitant 
poveikio, kurį besiformuojančios technologijos – pvz., dirbtinis intelektas ir dideli 
duomenų kiekiai – daro etikai, dėmesys būtinas ir pagrindinėms teisėms;

6. ragina Tarybą nedelsiant iki galo ratifikuoti Stambulo konvenciją dėl smurto prieš 
moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo ES vardu visapusiško 
prisijungimo be jokių apribojimų pagrindu; be to, ragina konvenciją ratifikuoti ir 
įgyvendinti likusias valstybes nares; reiškia susirūpinimą dėl to, kad kai kurios 
valstybės narės šią konvenciją yra įgyvendinusios neteisingai arba tik iš dalies; ragina 
Komisiją peržiūrėti įgyvendinimo teisės aktus.

1 OL L 328, 2008 12 6, p. 55–58.


