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NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto

pateiktas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, 
Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 
Federacinės Respublikos iniciatyvos priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl in 
absentia priimtų sprendimų vykdymo, iš dalies keičiantį Pagrindų sprendimą 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių 
tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo 
taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl 
tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti, Pamatinį 
sprendimą 2008/.../TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose 
tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar 
su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos 
Sąjungoje 
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Nuomonės referentė: Neena Gill
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įvairiuose pamatiniuose sprendimuose (Pagrindų sprendime 2002/584/TVR dėl Europos 
arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatiniame sprendime 
2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, 
Pamatiniame sprendime 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo 
nutarimams konfiskuoti) numatytos skirtingos taisyklės, susijusios su in absentia priimtų 
teismo sprendimų vykdymu ir vykdančiosioms institucijoms suteikta diskrecija.

Šis pasiūlymas dėl teisės akto dėl in absentia priimtų sprendimų vykdymo yra svarbus, nes 
užtikrinamas teismo sprendimų, kuriuos priėmė viena valstybė narė po proceso, kuriame 
asmuo nedalyvavo, vykdymo kitoje valstybėje narėje taisyklių vienodumas,  taip pat jame 
pateikiami aiškūs bendrieji principai, susiję su atsisakymo vykdyti sprendimą pagrindais. 

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – apriboti atsisakymo vykdyti sprendimą pagrindus, ir tam 
referentė pritaria. Vis dėlto, referentė pateikia keletą pasiūlymų, kuriuose atsižvelgiama į 
interesų pusiausvyrą tarp pagrindinių laisvių bei piliečio laisvės ir veiksmingo teismų 
bendradarbiavimo bei abipusio pripažinimo poreikio.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis pamatinis sprendimas nepakeičia 
pareigos gerbti pagrindines laisves ir 
laikytis pagrindinių teisės principų, 
įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 6 
straipsnyje, ir neturi įtakos jokioms 
teisminių institucijų pareigoms šioje 
srityje.

Šis pamatinis sprendimas nepakeičia 
pareigos gerbti pagrindines laisves ir 
laikytis pagrindinių teisės principų, 
įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 6 
straipsnyje, ir neturi įtakos jokioms 
teisminių institucijų pareigoms šioje 
srityje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba 
informuotas pagal sprendimą priėmusios 
valstybės nacionalinę teisę, per 
kompetentingą atstovą ir laiku, apie 
numatytą teismo posėdžio, kuriame 
sprendimas buvo priimtas in absentia, 
laiką ir vietą, taip pat informuotas apie 
tai, kad toks sprendimas gali būti 
paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą;

(a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba 
jam šaukimą įteikė kompetentingas 
atstovas, kurį paskyrė ginamasis ir kuris 
turi pastarojo kontaktinius duomenis;

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – išvengti pavojaus, kad įteikimo reikalavimas nebūtų įvykdytas šaukimą 
įteikiant teismo paskirtam advokatui, kuris gali neturėti galimybių susisiekti su ginamuoju.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) bus įteiktas ne vėliau kaip penktą dieną 
po perdavimo ir jis bus aiškiai informuotas 
apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę 
dalyvauti tame persvarstyme;

(i) bus įteiktas perdavimo metu ir jis bus 
aiškiai informuotas apie teisę į bylos 
persvarstymą bei teisę dalyvauti tame 
persvarstyme;

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti kiek įmanoma geresnę asmens apsaugą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) galės ne mažiau kaip per [...] dienų
pareikalauti persvarstyti bylą.

(ii) galės ne mažiau kaip per nacionalinėje 
teisėje nustatytą laikotarpį arba, jei 
nacionalinėje teisėje nėra nustatyta tokio 
laikotarpio, ne mažiau kaip per 10 dienų 
ir ne daugiau kaip per 15 dienų 
pareikalauti persvarstyti bylą.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti kiek įmanoma geresnę asmens apsaugą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį.
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PROCEDŪRA

Pavadinimas Abišalio sprendimų pripažinimo principo taikymas

Nuorodos 05598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS)
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Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje 
data
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Nuomonės referentas
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5.3.2008
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