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PASIŪLYMAI

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

Lisabonos sutartis. Iššūkis institucijoms, susijęs su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve

1. Dauguma sutaria, kad, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijai (Pagrindinių teisių chartija), Europos Sąjunga galės tapti „laisvės, 
saugumo ir teisingumo [erdve, LSTE], kurioje gerbiamos pagrindinės teisės bei skirtingos 
valstybių narių teisinės sistemos ir tradicijos“ (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
67 straipsnis). LSTE, kurios, kaip pagal Mastrichto sutartį, neberibos specialūs tikslai, 
taps esminiu valstybių narių ir ES santykių aspektu. Be to, šioje palyginti naujoje srityje, 
susijusioje su nacionalinės konstitucinės santvarkos branduoliu, visi nacionalinio ir 
Europos lygmens dalyviai itin suinteresuoti palaikyti tarpusavio dialogą.

2. Atsižvelgiant į tai, taip pat siekiant, kad Parlamentas būtų tinkamai pasirengęs nuo 
pirmosios dienos, kai įsigalios naujoji Sutartis, bus labai svarbu, jog ES institucijos 
sutartų dėl tarpinstitucinio susitarimo, kuriame būtų aptariami šie aspektai:

a) nauja vizija ir svarbiausi tikslai, kuriuos ES turi įgyvendinti po 2009 m.;
b) nauji bendradarbiavimo metodai, kuriuos taikant į minėtąją politiką būtų įtraukiami 
nacionaliniai parlamentai;
c) priemonės, kurias reikia patvirtinti siekiant, kad pereinamasis laikotarpis būtų 
sėkmingas institucijoms ir Europos piliečiams.

Turėdama mintyje tarpinstitucinę strategiją, kiekviena institucija vėliau turėtų 
pakoreguoti savo vidinę tvarką ir metodus.

Nauja vizija ir svarbiausi tikslai, kuriuos ES turi įgyvendinti po 2009 m.

3. Iki 2009 m. pabaigos LSTE ateitį turėtų apibrėžti Europos Vadovų Taryba. Valstybės 
narės rengiasi pokyčiams ir dėl galimų minčių, kaip nustatyti kitą daugiametę programą, 
diskutuoja Aukšto lygio patariamojoje grupėje Europos vidaus reikalų politikos 
klausimais (FUTURE). Be to, Komisija rengia išsamią ataskaitą, kuri turėtų pasirodyti 
2009 m. pavasarį ir galėtų tapti vėlesnių svarstymų Parlamente ir Taryboje pagrindu.

Turėdamas mintyje tokią darbotvarkę, Parlamentas taip pat galėtų iki 2009 m. pavasario 
parengti vertinamąjį pranešimą.

Remdamasis valstybių narių (grupės FUTURE ataskaita) ir Komisijos indėliu, taip pat 
savo paties rekomendacijomis, Parlamentas, kuris bus išrinktas 2009 m. birželio mėn., 
galės sutarti dėl teisėkūros programos LSTE srityje su naująja Komisija ir Europos 
Vadovų Taryba.

4. Pagal būsimą teisėkūros programą LSTE srityje turėtų būti skatinamas policijos ir 
teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į naujoje 
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Sutartyje numatytą teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principą, taip palengvinant 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir siekiant ateityje sukurti Europos baudžiamąją teisę.

5. Laikantis tokio požiūrio būtų labai pageidautina, kad Komisija patvirtintų strategiją, kuri 
padėtų:

a) stiprinti ryšį tarp Sutarties nuostatų, kurios yra konkrečių politikos krypčių (pvz., 
diskriminacijos prevencija, prieglobsčio prašytojų apsauga, skaidrumo didinimas, 
duomenų apsauga, mažumų teisės, taip pat nukentėjusių asmenų ir įtariamųjų teisės) 
teisinis pagrindas, ir atitinkamų Pagrindinių teisių chartijos straipsnių. Priėmus 
privalomą Pagrindinių teisių chartiją bus galima peržiūrėti minėtąjį acquis, turint mintyje 
svarbiausią ES institucijų pareigą saugoti pagrindines teises. Būsimų pokyčių pavyzdys –
duomenų apsaugos, kuri taps savarankiška pagrindine teise, klausimas;

b) užmegzti nuolatinius glaudesnius ryšius tarp Europos ir valstybių narių teisės 
aktų leidėjų, taip pat tarp Europos ir valstybių narių teisėjų tais klausimais, kuriais 
dalijamasi kompetencija su valstybėmis narėmis.

6. Kaip ragino Parlamentas1, Komisija ir valstybės narės turėtų tikrinti būsimų pasiūlymų 
dėl teisės aktų atitiktį ne tik Pagrindinių teisių chartijai, bet ir visiems Europos ir 
tarptautiniams teisės aktams pagrindinių teisių srityje, kurių šalys yra valstybės narės. 
Pagrindinių teisių chartija, jos privalomas pobūdis ir tinkamumas, taip pat 
Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos (EŽTK) padidins pagarbą pagrindinėms laisvėms minėtojoje srityje. Be to, 
teisėkūros procesą paskatins tai, kad bus pradėta taikyti įprasta teisėkūros procedūra. 

7. Daugiametė programa LSTE srityje turėtų būti toliau aptariama per kasmetines 
diskusijas, kurių metu didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas pagrindinių teisių 
apsaugai Europos Sąjungoje, Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimui ir tam, kaip 
valstybės narės laikosi vertybių ir principų, nustatytų naujame Europos Sąjungos sutarties 
6 straipsnyje2. Programa turėtų būti grindžiama Tarybos, Komisijos ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūros ataskaitomis. Europos Parlamentas pritaria trejeto Tarybai 
pirmininkausiančių valstybių narių (Prancūzijos, Čekijos ir Švedijos) nuomonei3, kad 
„[galbūt] iki 2009 m. gruodžio 31 d. bus pradėta Pagrindinių teisių agentūros įgaliojimų 
peržiūra“, kuri suteiktų galimybę stiprinti bendradarbiavimą su Europos Taryba, jos 
generaliniu sekretoriumi, žmogaus teisių komisaru ir susijusiais Parlamentinės 
Asamblėjos komitetais.

Nauji bendradarbiavimo metodai, kuriuos taikant į politiką LSTE srityje būtų įtraukiami 
nacionaliniai parlamentai 

8. Didžiausia problema, su kuria Parlamentas susidurs įgyvendindamas pasidalijamąją su 
                                               
1 Žr. 2007 m. kovo 15 d. Parlamento rezoliuciją dėl Pagrindinių teisių chartijos laikymosi Komisijos 
pasiūlymuose dėl teisės aktų: sistemingos ir griežtos priežiūros metodologijos (OL C 301 E, 2007 12 13, p. 229).
2 Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal dabartines Parlamento taisykles Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetas atsakingas už daugumą su LSTE susijusių politikos krypčių, taip pat už ES sutarties 
7 straipsnyje nustatytą vadinamąją įspėjimo sistemą.
3 Tarybos 18 mėnesių programos projektas, Tarybos dokumento Nr. 10093/08.
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Taryba teisėkūros atsakomybę, susijusią su policijos ir teisminiu bendradarbiavimu 
baudžiamosiose bylose, bus galimybė gauti aktualios informacijos valstybėse narėse. 
Kadangi klausimai, sprendžiami įgyvendinant su LSTE susijusias politikos kryptis, itin 
opūs, tiesiog būtina kuo skubiau įgyvendinti naująsias Sutarties nuostatas dėl skaidrumo
ES institucijose, taip pat leisti Parlamentui susipažinti su konfidencialia informacija, pvz., 
su informacija, kuria naudojasi Europolas, ES jungtinis situacijų centras (SITCEN) ir 
būsimasis Vidaus saugumo nuolatinis komitetas (COSI) (Sutarties dėl ES veikimo 
71 straipsnis). Naujasis Sutarties dėl ES veikimo 15 straipsnis, pagal kurį dabartinė 
galimybė susipažinti su Parlamento, Komisijos ir Tarybos dokumentais (EB sutarties 
255 straipsnis) išplečiama taip, kad būtų galima susipažinti su visų ES institucijų ir 
agentūrų dokumentais, padidins ES institucijų atskaitomybę, visų pirma minėtosiose 
srityse. 

9. Laikantis to paties požiūrio, susijusio demokratine atskaitomybe, Parlamentui būtina:

a) nuolat įtraukti nacionalinius parlamentus nustatant bendrąsias LSTE strategijas, 
priimant teisės aktus ar vertinant jų poveikį nacionaliniu lygmeniu1; 
b) gauti oficialią Komisijos poziciją2 dėl valstybių narių iniciatyvų, visų pirma dėl galimo 
siūlomų naujų taisyklių poveikio pagrindinių teisių apsaugai ir Europos teisinės tvarkos 
išlaikymui;
c) įtraukti pilietinę visuomenę, atsižvelgiant į Lisabonos sutarties nuostatas dėl piliečių 
iniciatyvos: informuoti piliečius apie šią naują teisę ir užtikrinti, kad taisyklėse, kurios 
bus priimtos siekiant įgyvendinti piliečių iniciatyvą, būtų nustatytos aiškios, paprastos ir 
palankios naudojimosi minėtąja teise sąlygos;
d) įtraukti pilietinės visuomenės tinklus, kurie LSTE klausimais palaikytų ryšius su 
Europos ir nacionalinėmis institucijomis (pvz., tinklai, susieti su Pagrindinių teisių 
agentūra, Europos baudžiamosios teisės forumu ir t. t.).

10. Teks spręsti ir bendresnio pobūdžio klausimą, kaip su LSTE susijusių politikos krypčių 
atveju įgyvendinti naująsias Sutarties nuostatas dėl deleguotų ir įgyvendinimo įgaliojimų 
(Sutarties dėl ES veikimo 290 ir 291 straipsniai). Turėtų būti laikomasi bendro principo, 
kad teisės aktai, galintys turėti įtakos pagrindinių teisių apsaugai, turėtų būti priimami 
pagal deleguotų įgaliojimų tvarką, suteikiančią Parlamentui galimybę atšaukti sprendimą.

11. Be to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dabar Parlamentas bus įtraukiamas į derybas 
dėl tarptautinių susitarimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis (pvz., asmens duomenų 
perdavimas trečiosioms šalims), ir į tokių susitarimų sudarymą. Taigi susiję komitetai 
taip pat turėtų užmegzti stiprius ryšius su atitinkamais Europos Tarybos organais, JT 
agentūromis, taip pat su susijusių trečiųjų šalių parlamentais. 

Ką daryti su dar nepriimtais pasiūlymais dėl teisės aktų pereinamuoju laikotarpiu?

12. Pereinamuoju laikotarpiu Parlamentas susidurs su keliais pokyčiais, susijusiais su dar 
nepriimtų teisės aktų forma ir turiniu. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

                                               
1 Visų pirma žr. Sutarties dėl ES veikimo 70 straipsnį.
2 Tai jau kartais daroma remiantis praktika, kurią ankstesnės kadencijos metu pradėjo taikyti Komisijos narys 
A. Vitorino.
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komiteto požiūriu, Parlamentas turėtų ir toliau primygtinai reikalauti sudaryti 
tarpinstitucinį susitarimą, pagal kurį, dar nepriimtų pasiūlymų dėl trečiojo ramsčio 
teisės aktų atveju, konsultavimosi procedūra būtų prilyginta pirmajam svarstymui pagal 
bendro sprendimo procedūrą, siekiant sudaryti sąlygas visapusiškai teisminei priežiūrai.

Taigi visi dar nepriimti pasiūlymai dėl trečiojo ramsčio teisės aktų, kurie neturės didesnės 
įtakos pagrindinėms teisėms ir laisvėms (pvz., pamatiniai sprendimai dėl in absentia 
priimtų sprendimų vykdymo, sprendimas dėl Eurojusto stiprinimo ir sprendimas dėl 
Europos teisminio tinklo), gali būti priimti nedelsiant. Visi šie dokumentai svarbūs 
siekiant pagerinti teisminį bendradarbiavimą.

13. Kitas Parlamentui rūpimas klausimas – sutarti su Taryba, kad iki 2009 m. sausio 1 d. 
nebūtų svarstomi teisės aktai, kurie bus priimami pagal bendro sprendimo procedūrą 
ir kurių dabartinę formą Parlamentas laiko netinkama politiniu požiūriu. Tipiškas 
šiai kategorijai priskiriamas pasiūlymas – pasiūlymas dėl pamatinio sprendimo dėl 
keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teisėsaugoje.

14. Dar vienas kol kas nepriimtas ir su procedūros pasikeitimu susijęs pasiūlymas dėl teisės 
akto – pamatinis sprendimas dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos. Pagal šį pasiūlymą tik iš dalies 
panaikinama teisinė tuštuma, atsirasianti panaikinus trečiąjį ramstį. Galėtų būti taikoma 
dviejų etapų strategija, pagal kurią dabartinis trečiojo ramsčio pasiūlymas būtų priimtas 
su sąlyga, kad iškart po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis, jis būtų papildytas nauju 
tekstu.

15. Be to, dar nebaigtos dvi su legalia migracija susijusios procedūros dėl trečiųjų šalių 
piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygų 
(mėlynoji kortelė), taip pat dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams 
apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje 
narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių. Jei šie pasiūlymai 
nebus priimti prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, procedūros turi būti pradėtos iš naujo.

16. Dalis pasiūlymų dėl teisės aktų (pvz., pamatinis sprendimas dėl procesinių teisių 
baudžiamosiose bylose) buvo svarstomi ne vienus metus dėl to, kad buvo neįmanoma 
priimti vieningo sprendimo, tačiau šie pasiūlymai vis dar reikalingi. Jų reikia skubiau ir 
labiau nei bet kada, ir įprasta teisėkūros procedūra suteiks galimybę rasti išeitį iš 
minėtosios aklavietės.

17. Taip pat dar nepriimtas pasiūlymas, kuriam pritarė Parlamentas, pakeisti Europolo teisinį 
pagrindą (šiuo metu – konvencija) į trečiojo ramsčio sprendimą, numatant, kad Europolas 
bus finansuojamas iš Bendrijos biudžeto. Jei sprendimas nebus priimtas iki tol, kol 
įsigalios Lisabonos sutartis, Parlamentas turėtų iš naujo pradėti procedūrą, siekdamas 
paversti Europolą tikra Bendrijos įstaiga. 

18. Kai valstybės narės naudos ypatingąją blokavimo procedūrą, kuri, kalbant apie 
baudžiamąsias bylas, numatyta Sutarties dėl ES veikimo 82 straipsnio 3 dalyje ir 
83 straipsnio 3 dalyje, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas 
raštu kreipsis į Europos Vadovų Tarybą ir praneš apie diskusijų pažangą.
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19. Galima teigti, kad skubiausios iniciatyvos, kurių Komisija turėtų imtis po 2009 m. sausio 
1 d., bus susijusios su:

a) ES įsipareigojimu ratifikuoti EŽTK;
b) ES įsipareigojimu ratifikuoti tarptautinius susitarimus, dėl kurių susitarta, tačiau kurie 
dar nesudaryti pagal dabartinės ES sutarties 24 straipsnį;
c) Teisingumo Teismo reikalavimais (žr. bylą dėl juodųjų sąrašų reglamento); 
d) Europos prokuratūros įkūrimu siekiant pagerinti Eurojusto veiklą.

Laikydamasi šio požiūrio Komisija turėtų imtis iniciatyvos perkelti su pagrindinėmis 
teisėmis susijusius teisės aktus, kurie dabar priklauso trečiajam ramsčiui (pvz., 
Europolas), į Bendrijos ramstį. Pakeitus teisės aktų, kurie dabar priklauso trečiajam 
ramsčiui, teisinį pagrindą, taip pat būtų užtikrinti Teisingumo Teismo įgaliojimai prieš 
pasibaigiant penkerių metų laikotarpiui (žr. Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio 
nuostatų 10 straipsnį).

20. Europos Parlamentas pritaria trejeto Tarybai pirmininkausiančių valstybių narių pozicijai, 
kad „[be] prievartinių priemonių turėtų būti taikomos ir atitinkamos taisyklės siekiant 
stiprinti asmens – įtariamojo, nukentėjusiojo ar liudytojo – teises. Remiantis Komisijos 
atliktu Pamatinio sprendimo dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose 
įgyvendinimo įvertinimu, bus nagrinėjamos galimybės išplėsti nukentėjusiųjų teises. 
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Komisija arba valstybės narės turėtų pateikti pasiūlymą 
dėl teisinio dokumento, susijusio su procesinėmis teisėmis baudžiamuosiuose 
procesuose.“
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