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Nuomonės projektas (PE398.443v01-00)
Jean-Marie Cavada
Lisabonos sutartis. Naujosios Sutarties poveikis teisyno teisingumo ir vidaus reikalų sričiai ir 
tebevykstančioms procedūroms
(2007/2286(INI))

Pakeitimą pateikė Iliana Malinova Iotova

Pakeitimas 1
1 dalies g punktas

g) padidinamas skaidrumas ir atskaitomybė, susiję su ES institucijų ryšiais su piliečiais, 
pilietine visuomene, politinėmis partijomis ir nacionaliniais parlamentais. Šiuo 
požiūriu itin naudinga tai, kad nustatyta speciali tvarka, kuri bus taikoma su Laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdve susijusiai politikai ir pagal kurią, vertinant minėtosios 
politikos poveikį ES, dalyvaus Komisija, nacionalinės vyriausybės, Europos 
Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Kalbant apie gerą valdymą Europos 
Sąjungoje, Parlamentas ragina Komisiją ir Tarybą sparčiau apsvarstyti, kaip 
praktiškai įgyvendinti nuostatą dėl būsimo Europos prokuroro, nes tai esminė 
sąlyga norint įgyvendinti pirmame šio punkto sakinyje išdėstytus tikslus.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jean-Marie Cavada

Pakeitimas 2
2 dalies da punktas (naujas)

da) be to, Jungtinė Karalystė ir Airija galės nedalyvauti pasiūlymų, pagal kuriuos 
keičiamos IV antraštinės dalies priemonės, prie kurių minėtosios šalys anksčiau 
prisijungė, atveju ir joms nebus privalomos naujos duomenų apsaugos taisyklės, 
priimamos remiantis naujosios Sutarties nuostatomis, jei Jungtinei Karalystei ir 
Airijai neprivalomos materialiosios policijos ir teismų bendradarbiavimo 
baudžiamųjų bylų srityje nuostatos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Marie Cavada

Pakeitimas 3
3 dalies 1 įtrauka

a) informuoti ES piliečius apie naujas jų teises ir naują ES teisinę sistemą ir tuo pat metu 
paprašyti valstybių narių pradėti plataus pobūdžio informavimo kampanijas, taip pat 
pradėti specialų profesinį teismų ir saugumo pajėgų darbuotojų mokymą, siekiant 
užkirsti kelią neteisėtam Europos piliečių diskriminavimui,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Marie Cavada

Pakeitimas 4
3 dalies 2 įtrauka

b) įtraukti nacionalinius parlamentus, kai bus rengiama kita daugiametė Laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvės programa; mano, kad nacionalinius parlamentus būtų 
tinkamiausia įtraukti šiais būdais:

- per neoficialias grupes (pvz., „Ateities“ grupę, kurios nariai periodiškai susitiks 
2008–2009 m. laikotarpiu, per kurį Tarybai pirmininkaus šešios valstybės narės),

- oficialiai, nuolat ir laiku perduodant visus parengiamuosius teisėkūros tekstus 
(pradedant nuo pradinių pasiūlymų dėl teisės aktų) siekiant išvengti nacionalinių 
parlamentų narių ir Europos piliečių diskriminavimo;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Marie Cavada

Pakeitimas 5
3 dalies 3 įtrauka

c) 2008 m. derėtis dėl to, kad 2009 m. pradžioje būtų priimti visi teisės aktai, kurių reikia 
norint, jog naujai išrinktas Parlamentas nuo 2010 m. sėkmingai pradėtų naują Laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvės kūrimo etapą; turėdamas mintyje ne vienos teisėkūros 
procedūros metu pareikštas nacionalines ir (arba) parlamentines išlygas, prašo 
Komisijos ir Tarybos, atsižvelgiant į Lisabonos sutartyje numatytas naujas nuostatas 
dėl teisinio pagrindo ir į politines diskusijas, dar kartą apsvarstyti šiuos teisėkūros 
tekstus:

Bendrosios teisės

- pamatinis sprendimas dėl procesinių teisių (2004/0113(CNS)),

- pamatinis sprendimas dėl saugumo tikslais tvarkomų asmens duomenų apsaugos 
(turi būti integruotas į Direktyvos 95/46 peržiūros procesą) (2005/0202(CNS)) 
(Danijos, Airijos, Nyderlandų, Švedijos ir Jungtinės Karalystės parlamentinės 
išlygos),

Teismų bendradarbiavimas 

- pamatinis sprendimas dėl rasizmo ir ksenofobijos (2007/2067(CNS)) (Švedijos, 
Nyderlandų, Danijos, Airijos ir Latvijos parlamentinės išlygos),

- pamatinis sprendimas dėl sprendimų in absentia (pasiūlymas dar nepateiktas),

- pamatinis sprendimas dėl Europos įrodymų orderio (2003/0270(CNS)) (Švedijos ir 
Danijos parlamentinės išlygos),

- pamatinis sprendimas dėl apkaltinamųjų nuosprendžių tarpusavio pripažinimo 
(2005/0018(CNS)) (Švedijos, Nyderlandų ir Airijos parlamentinės išlygos),

- pamatinis sprendimas dėl priežiūros orderio ikiteisminių procedūrų metu 
(2006/0158(CNS)),

- pamatinis sprendimas dėl keitimosi informacija iš nuosprendžių registro 
(2005/0267(CNS)) (Švedijos, Suomijos, Nyderlandų, Airijos, Graikijos ir Danijos 
parlamentinės išlygos),

- pamatinis sprendimas dėl Eurojusto (pasiūlymas dar nepateiktas),
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Policijos bendradarbiavimas

- pamatinis sprendimas dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (Švedijos 
parlamentinė išlyga),

- pamatinis sprendimas dėl teisės naudotis Vizų informacinės sistemos (VIS) 
duomenimis saugumo tikslais (turi būti įtrauktas į VIS reglamentą kaip pakeitimas) 
(2005/0232(CNS)),

- pamatinis sprendimas dėl galimybės naudotis „Eurodac“ sistema saugumo tikslais 
(turi būti įtrauktas į VIS reglamentą kaip pakeitimas) (2006/0310(CNS)),

- pamatinis sprendimas dėl Europolo (dar konsultuojamasi su Europos Parlamentu).

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Marie Cavada

Pakeitimas 6
3a dalies (nauja)

3a. pareiškia, kad yra pasirengęs dalyvauti 2008 m. iš naujo rengiant minėtuosius 
pasiūlymus, laikantis bendradarbiavimo su Komisija ir Tarybai pirmininkaujančia 
valstybe nare dvasios, ir pasilieka ES sutarties 39 straipsnyje numatytą teisę teikti 
bet kokias oficialias rekomendacijas, kurių reikia norint patobulinti jau pasiektus 
politinius susitarimus; šiuo tikslu siūlo 2008 m. pradžioje sudaryti aukšto lygio 
darbo grupę, kuri būtų kompetentinga atvirai aptarti pirmiau nurodytų tekstų 
patobulinimus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Marie Cavada

Pakeitimas 7
3b dalies (nauja)

3b. pritaria konferencijos deklaracijai dėl Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio 
nuostatų 10 straipsnio (39a deklaracija) ir prašo Komisijos jau 2008 m. pradėti iš 
dalies ar visiškai keisti teisės aktus, kurie jau dabar neduoda norimų rezultatų arba 
yra neveiksmingi (pvz., Konvencija dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamųjų 
bylų srityje ar kiti tekstai, kurie, kaip rodo patirtis, turėtų būti tobulinami);



AM\698270LT.doc 5/5 PE398.443v01-00

LT
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Pakeitimą pateikė Jean-Marie Cavada

Pakeitimas 8
3c dalies (nauja)

3c. mano, kad nuo 2008 m. Parlamentui turėtų būti nuolat pranešama apie 
svarbiausias programas ir susitarimus, susijusius su trečiosiomis šalimis (pvz., 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė su Rusija, tarptautinė kovos su prekyba 
žmonėmis strategija, taip pat klausimai, susiję su prekyba narkotikais ir terorizmo 
prevencija bei kova su terorizmu) ir šiais klausimais su Parlamentu turėtų būti 
konsultuojamasi, net jei konsultavimasis neprivalomas;

Or. en
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