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1. Konfidencialumas 

Parlamento darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad „Šiuos klausimus ir 
visus gaunamus dokumentus komitetas nagrinėja ypač konfidencialiai“. 

Konfidencialumo principas taikomas posėdžiams ir dokumentams. 

1.1. Uždari posėdžiai 

103 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „Posėdžiai, kuriuose atsakingas komitetas nagrinėja 
prašymus dėl imunitetų pagal 7 straipsnį, visada yra uždari“.

Darbo tvarkos taisyklėse nenumatyta jokios specialios tvarkos, taikytinos uždariems 
posėdžiams, todėl būtina išsiaiškinti, kokie asmenys gali likti posėdžių salėje svarstant 
imuniteto atšaukimo ar gynimo klausimus. 

Teisės reikalų komitete tradiciškai galiojanti tvarka kelia problemų, kurios galėtų būti 
išspręstos laikantis bendrojo principo, kad į posėdį būtų leidžiami asmenys, atitinkantys šias 
dvi sąlygas: 

 asmuo yra prisiėmęs politinę atsakomybę arba turi teisiškai įtvirtintą konfidencialumo 
pareigą, už kurios pažeidimą numatyta drausminė atsakomybė;

 asmens buvimą posėdžio salėje pateisina jo einamos pareigos. 

Dėl šių sąlygų posėdyje gali dalyvauti tik šie asmenys:

1. tikrieji ir pavaduojantys komiteto nariai ir visi Parlamento nariai, tačiau jų 
dalyvavimas posėdyje ribojamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 187 straipsnio 2 dalyje 
ir 193 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas; 

2. pareigūnai, turintys teisiškai įtvirtintą konfidencialumo pareigą, jei jų dalyvavimą 
pateisina pareigos. Taigi posėdyje dalyvauja komiteto sekretoriato, Teisės tarnybos ir 
Vadovybės generalinio direktorato tarnybos, atsakingos už imuniteto klausimus, 
atstovai;

3. frakcijų atstovai (turintys teisiškai įtvirtintą konfidencialumo pareigą), kaip ir anksčiau 
minėtu atveju, jei jų dalyvavimą pateisina pareigos. Taigi posėdyje dalyvauja tie 
frakcijų atstovai, kurie paprastai stebi Teisės reikalų komiteto veiklą; 

4. pirmininko padėjėjai ir pranešėjai imuniteto klausimais.

1.2. Teisė susipažinti su dokumentais 

Teisė susipažinti su dokumentais kelia keletą problemų: 
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 pirmiausia reikia užtikrinti galimybę susipažinti su visu pirminių dokumentų rinkiniu, 
kuris dažniausiai būna didelės apimties. Pagal tradiciškai nusistovėjusią tvarką nariai 
arba jų padėjėjai, turintys visus reikiamus įgaliojimus, su dokumentais galėjo 
susipažinti sekretoriate. Savaime suprantama, kad šių dokumentų neleidžiama 
pasiskolinti ar dauginti. Ši nusistovėjusi tvarka lieka galioti;

 kita vertus, kyla klausimas, kokie dokumentai arba, prireikus, kokios dokumentų 
santraukos turėtų būti išverstos ir išplatintos. Tradiciškai nusistovėjusi taisyklė, pagal 
kurią leidžiama pranešėjui priimti sprendimus šiais klausimais, lieka galioti. Iškilus 
nenumatytoms problemoms, tarpininkaus pirmininkas. Derėtų priminti, kad 
vadinamieji nuolatiniai pranešėjai buvo paskirti siekiant užtikrinti, kad pranešėjai 
būtų kuo kompetentingesni.

Nereikia pamiršti ir to, kad papildomų sunkumų kelia Daugiakalbystės kodekso 
įgyvendinimas, verčiantis laikytis griežto požiūrio šiuo klausimu. 

Esminių kiekvieno atvejo faktų santrauka tinkamu būdu bus išplatinama komiteto 
nariams. Už tai atsako pranešėjas. Be to, įprastame pranešime nariams bus 
pateikiamas visas gautų dokumentų, su kuriais galima susipažinti sekretoriate, 
sąrašas; 

 galiausiai būtina išspręsti dokumentų platinimo problemą. Šiuo atveju suderinti 
slaptumą ir efektyvumą nėra lengva. Dokumentai bus perduodami nariams 
elektroniniu paštu PDF formatu. Už tinkamą dokumentų tvarkymą atsako patys 
nariai. 

2. Parlamento nario, kurio imunitetas svarstomas, dalyvavimas posėdyje

Paprastai galioja taisyklė, kad Parlamento nariui, kurio imunitetas svarstomas, draudžiama 
būti posėdžių salėje. Taip siekiama užtikrinti kitų narių žodžio laisvę svarstant šį klausimą. 

Darbo tvarkos taisyklėse numatyta tik tai, kad suinteresuotas narys nedalyvauja diskusijose 
svarstant bylą plenarinio posėdžio metu. Kita vertus, vadovaujantis 193 straipsnio 3 dalimi, 
komitetui leidžiama nuspręsti, ar komitetui nepriklausantys Parlamento nariai gali dalyvauti 
posėdyje.

Atsižvelgiant į tai, patvirtinta nusistovėjusi tvarka: paprašyti nario, kurio imunitetas 
svarstomas, arba jo atstovo išeiti iš posėdžių salės, kai nagrinėjamas jo atvejis.

3. Atstovavimas Parlamento nariui, kurio imunitetas svarstomas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklėmis, Parlamento nariui arba buvusiam Parlamento nariui 
gali atstovauti kitas Parlamento narys. 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „jam gali atstovauti 
kitas Europos Parlamento narys“.
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Teisės reikalų komiteto narių atstovavimo Parlamento nariui, kurio imunitetas svarstomas, 
klausimas kyla dėl dviejų priežasčių: 

 išvengti, kad Teisės reikalų komiteto nariai dalyvautų posėdyje kaip teisėjai ir kaip 
suinteresuota šalis, 

 užtikrinti, kad visiems Parlamento nariams Teisės reikalų komitete būtų taikomos 
vienodos sąlygos. 

Dėl šių priežasčių komiteto narių prašoma atsisakyti atstovauti Parlamento nariui, kurio 
imunitetas svarstomas. 

_____________
2009 m. rugsėjo 10 d.
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