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Pakeitimas 40
Philip Bradbourn

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. pritaria Slovėnijos Respublikos, 
Prancūzijos Respublikos, Čekijos 
Respublikos, Švedijos Karalystės, 
Slovakijos Respublikos, Jungtinės 
Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyvai su pakeitimais;

1. atmeta Slovėnijos Respublikos, 
Prancūzijos Respublikos, Čekijos 
Respublikos, Švedijos Karalystės, 
Slovakijos Respublikos, Jungtinės 
Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyvą;

Or. en

Pagrindimas

Ši iniciatyva visiškai prieštarauja tų valstybių narių, kurių teisės sistema bendra, apibrėžtiems 
pagrindiniams teisingumo principams. Ji nereikalinga, nes šiuo metu esama ir kitų teismų 
bendradarbiavimo būdų. 

Pakeitimas 41
Ioannis Varvitsiotis

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Būtina sustiprinti abipusį 
pasitikėjimą Europos laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje nagrinėjant 
baudžiamąsias bylas, tam imantis 
priemonių Europos lygmeniu, skirtų 
užtikrinti didesnį derinimąsi ir abipusį 
baudžiamosiose bylose priimtų sprendimų 
pripažinimą bei priimant kai kurias 
Europos nuostatas ir praktiką 
baudžiamosiose bylose.
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Or. el

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas nuostata, kad reikia propaguoti Europos baudžiamosios teisės visumą.

Pakeitimas 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a)Pamatinis sprendimas dėl procesinių 
teisių baudžiamosiose bylose (vis dar 
svarstomas Taryboje) yra būtina sąlyga 
geram šio pamatinio sprendimo veikimui; 
norint sukurti veikiančią laisvės, saugumo 
ir teisingumo erdvę būtina kuo skubiau 
priimti pamatinį sprendimą dėl procesinių 
teisių. 

Or. en

Pakeitimas 43
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Todėl būtina numatyti aiškius ir bendrai 
taikomus sprendimus, kuriais būtų 
apibrėžtas atsisakymo pagrindas ir 
vykdančiosios institucijos galimybių veikti 
savo nuožiūra ribos.

(4) Todėl būtina numatyti aiškius ir bendrai 
taikomus sprendimus, kuriais būtų 
apibrėžtas atsisakymo vykdyti in absentia 
priimtą sprendimą pagrindas ir 
vykdančiosios institucijos galimybių veikti 
savo nuožiūra ribos.

Or. en
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Pakeitimas 44
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Atitinkamuose galiojančiuose 
pamatiniuose sprendimuose pateiktais 
bendrai taikomais klausimų, susijusių su 
atsisakymo pagrindais, sprendimais turėtų 
būti atsižvelgta į įvairias situacijas, 
susijusias su pranešimu kaltinamajam 
apie teisę į bylos persvarstymą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 45
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Atitinkamuose galiojančiuose 
pamatiniuose sprendimuose pateiktais 
bendrai taikomais klausimų, susijusių su 
atsisakymo pagrindais, sprendimais turėtų 
būti atsižvelgta į įvairias situacijas, 
susijusias su pranešimu kaltinamajam 
apie teisę į bylos persvarstymą.

(6) Atitinkamuose galiojančiuose 
pamatiniuose sprendimuose pateiktais 
bendrai taikomais klausimų, susijusių su 
atsisakymo pagrindais, sprendimais turėtų 
būti atsižvelgta į įvairias situacijas, 
susijusias su teise informuoti atitinkamą 
asmenį apie jo teisę į bylos persvarstymą 
arba teisę pateikti apeliaciją ir apie teisę 
dalyvauti persvarstant bylą arba 
nagrinėjant apeliaciją ir teisę, kad byla 
būtų iš naujo nagrinėjama iš esmės, 
įvertinant ir naujus įrodymus, su 
galimybe, kad pirminis sprendimas bus 
panaikintas.

Or. en
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Pakeitimas 46
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir 
vykdyti sprendimą, priimtą bylos 
svarstyme, kuriame atsakovas asmeniškai 
nedalyvavo, jei, remiantis išduodančiosios 
valstybės pateikta informacija, galima 
nustatyti, kad atsakovas buvo asmeniškai 
pašauktas atvykti arba kitais būdais gavo 
oficialią informaciją apie numatytą bylos 
svarstymo laiką ir vietą. Šiuo klausimu 
turima omenyje, kad asmuo šią 
informaciją turi būti gavęs laiku, t. y. 
pakankamai iš anksto, kad galėtų 
dalyvauti bylos svarstyme ir pasinaudoti 
savo teise į gynybą. Visa informacija turi 
būti pateikiama atsakovui suprantama 
kalba. 

Or. en

Pagrindimas

Kad pasiūlymas turėtų pakankamai didelės teigiamos įtakos teisei į gynybą, jame turėtų būti 
aiškiai nustatyta, kad pareiga tinkamai pranešti tenka išduodančiajai valstybei, kuri turi sugebėti 
įrodyti ne tik tai, kad 1) pranešimas apie bylos nagrinėjimą buvo išsiųstas ir kad atsakovas tikrai 
šį pranešimą gavo; 2) buvo raštu paskirtas advokatas atstovauti atsakovui bylos nagrinėjime; 3) 
atsakovas buvo supažindintas su jo teise į bylos persvarstymą ir jam suprantama kalba buvo 
informuotas apie laiką, per kurį jis gali pateikti tokį prašymą.
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Pakeitimas 47
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir 
vykdyti sprendimą, priimtą bylos 
svarstyme, kuriame atsakovas asmeniškai 
nedalyvavo, jei atsakovas, tinkamai 
informuotas apie numatytą bylos 
svarstymą, teisme buvo ginamas jo paties 
pasirinkto advokato, kurį jis raštu įgaliojo 
jį ginti, taip užtikrindamas, kad teisinė 
pagalba buvo suteikta iš tikrųjų ir 
veiksmingai.

Or. en

Pagrindimas

Kad pasiūlymai turėtų pakankamai didelės teigiamos įtakos teisei į gynybą, juose turėtų būti 
aiškiai nustatyta, kad pareiga tinkamai pranešti tenka išduodančiajai valstybei, kuri turi sugebėti 
įrodyti ne tik tai, kad 1) pranešimas apie bylos nagrinėjimą buvo išsiųstas, bet  ir kad atsakovas 
tikrai šį pranešimą gavo; ne tik tai, kad 2) buvo raštu paskirtas advokatas atstovauti atsakovui 
bylos nagrinėjime, bet ir kad jam atstovaujama buvo iš tikrųjų ir veiksmingai; ir kad 3) 
atsakovas buvo supažindintas su jo teise į bylos persvarstymą ir jam suprantama kalba buvo 
informuotas apie laiką, per kurį jis gali pateikti tokį prašymą.

Pakeitimas 48
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Persvarstant bylą po apkaltinamojo 
nuosprendžio, priimto in absentia, 
atsakovo padėtis turi būti tokia pati, lyg jis 
prieš teismą stotų pirmą kartą. Todėl tas 
asmuo turi turėti teisę dalyvauti 
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persvarstant bylą, byla turi būti 
(per)svarstoma iš esmės, įvertinant ir 
naujus įrodymus, po bylos persvarstymo 
gali būti panaikintas pirminis sprendimas, 
o atsakovas gali apskųsti naująjį 
sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad persvarstant bylą po apkaltinamojo nuosprendžio, priimto in absentia, 
atsakovo padėtis būtų tokia pati, lyg jis prieš teismą stoti būti pašauktas pirmą kartą. Ypač turi 
būti suteikta teisė apskųsti po bylos persvarstymo priimtą sprendimą pagal Europos žmogaus 
teisių konvencijos protokolo Nr. 7 2 straipsnį ir Tarptautinio susitarimo dėl pilietinių ir politinių 
teisių 14 straipsnio 5 dalį.

Pakeitimas 49
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
1 straipsnio 4 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio pagrindų sprendimo tikslais, „in 
absentia priimtas sprendimas“ – laisvės 
atėmimo bausmė, kuri buvo skirta, ar 
nutartis paskirti suėmimą, kuri buvo 
priimta asmeniui pačiam nedalyvaujant 
bylos, kurioje buvo priimtas šis 
sprendimas, nagrinėjime.

4. Šio pagrindų sprendimo tikslais, „in 
absentia priimtas sprendimas“ – laisvės 
atėmimo bausmė, kuri buvo skirta, ar 
nutartis paskirti suėmimą, kuri buvo 
priimta asmeniui pačiam nedalyvaujant 
bylos, kurioje buvo priimtas šis 
sprendimas, nagrinėjime teisme.

Or. en
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Pakeitimas 50
Panayiotis Demetriou

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

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba 
informuotas pagal išduodančiosios 
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 
tinkamai informuotas pagal 
išduodančiosios valstybės nacionalinę 
teisę, per kompetentingą atstovą arba 
kitais būdais ir laiku, apie numatytą bylos 
svarstymą, 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.

Or. en

Pakeitimas 51
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba 
informuotas pagal išduodančiosios 
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 tiesiogiai asmeniškai pašauktas 
atvykti arba kitais būdais tikrai gavo 
informaciją laiku apie numatytą bylos 
svarstymą, 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; arba

Or. en
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Pakeitimas 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio aa punktas (naujas)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) žinodamas apie numatytą bylos 
svarstymą, suteikė įgaliojimus advokatui, 
kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo 
arba kuriam sumokėjo valstybė, o šis 
advokatas bylos svarstyme jam atstovavo; 
arba

Or. en

Pakeitimas 53
Panayiotis Demetriou

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

Tarybos 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 asmeniškai įteiktas nedelsiant, 
tačiau jokiu atveju ne vėliau kaip per tris 
dienas po perdavimo ir jis bus aiškiai 
informuotas apie teisę į bylos persvarstymą 
arba teisę pateikti apeliaciją ir dalyvauti 
teismo posėdyje;

Or. en
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Pakeitimas 54
Panayiotis Demetriou

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

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) galės ne mažiau kaip per [...]1 dienų
pareikalauti persvarstyti bylą.“

ii) turės teisę pareikalauti persvarstyti bylą 
arba pateikti apeliaciją per taikomą 
laikotarpį.

1Terminas bus nurodytas.

Or. en

Pakeitimas 55
Sarah Ludford

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

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdančioji teisminė institucija taip pat 
gali atsisakyti vykdyti Europos arešto 
orderį, išduotą siekiant vykdyti laisvės 
atėmimo bausmę arba nutartį paskirti 
suėmimą, jeigu teismo sprendimas buvo 
priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai 
Europos arešto orderyje nurodyta, kad 
asmuo:

Vykdančioji teisminė institucija taip pat 
gali atsisakyti vykdyti Europos arešto 
orderį, išduotą siekiant vykdyti laisvės 
atėmimo bausmę arba nutartį paskirti 
suėmimą, jeigu teismo sprendimas buvo 
priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai, 
remiantis išduodančiosios teisminės 
institucijos pateikta informacija, galima 
nustatyti, kad asmuo:
a) laiku ir jam suprantama kalba

a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba 
informuotas pagal išduodančiosios 
valstybės nacionalinę teisę, per 

i) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba 
kitais būdais tikrai gavo oficialią 
informaciją apie numatytą bylos 
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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;

svarstymo, kuriame buvo priimtas tas 
sprendimas, laiką ir vietą tokiu būdu, kad 
galima būtų be abejonių teigti, jog jis apie 
bylos svarstymą žinojo,

ir

ii) buvo asmeniškai raštu oficialios 
institucijos informuotas, kad sprendimas 
gali būti paskelbtas, jei jis neatvyks į 
teismą,

arba

b) asmeniškai pašauktas atvykti arba 
kitais būdais tikrai gavęs oficialią 
informaciją apie numatytą bylos 
svarstymo laiką ir vietą, raštu įgaliojo 
advokatą ginti jį teisme,
arba

b) jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai 
informavus apie teisę į bylos persvarstymą 
bei teisę dalyvauti tame persvarstyme:

c) jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį 
oficialiai institucijai aiškiai informavus 
raštu ir jam suprantama kalba apie teisę į 
bylos persvarstymą, kuriame jis turi teisę 
dalyvauti, kuriame byla (per)svarstoma iš 
esmės, įvertinant ir naujus įrodymus, po 
kurio gali būti panaikintas pirminis 
sprendimas, ir kuriame priimtą naująjį 
sprendimą jis turi teisę apskųsti:

i) aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia 
priimto sprendimo;

i) aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo;

arba arba
ii) nepareikalavo persvarstyti bylą per 
taikomą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis 
kaip […] dienos;

ii) nepareikalavo persvarstyti bylą arba 
nepateikė apeliacijos per taikomą 
laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip 
[…] dienos;

arba arba

c) in absentia priimtas sprendimas 
asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas, 
tačiau:

ca) sprendimas asmeniui nebuvo 
asmeniškai įteiktas, tačiau: 

i) bus įteiktas ne vėliau kaip penktą dieną 
po perdavimo ir jis bus aiškiai informuotas 

i) bus įteiktas iki perdavimo ir jis bus jam 
suprantama kalba aiškiai informuotas apie 
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apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę 
dalyvauti tame persvarstyme;

teisę į bylos persvarstymą, kuriame jis turi 
teisę dalyvauti, kuriame byla 
(per)svarstoma iš esmės, įvertinant ir 
naujus įrodymus, po kurio gali būti 
panaikintas pirminis sprendimas, ir 
kuriame priimtą naująjį sprendimą jis turi 
teisę apskųsti,

ir ir

ii) galės ne mažiau kaip per […]1 dienų 
pareikalauti persvarstyti bylą.“

ii) galės būti informuotas, kad ne mažiau 
kaip per […]1 dienų galės pareikalauti 
persvarstyti bylą.

Or. en

Pagrindimas

Kad pasiūlymai turėtų pakankamai didelės teigiamos įtakos teisei į gynybą, juose turėtų būti 
aiškiai nustatyta, kad pareiga tinkamai pranešti tenka išduodančiajai valstybei, kuri turi sugebėti 
įrodyti ne tik tai, kad 1) pranešimas apie bylos nagrinėjimą buvo išsiųstas, bet  ir kad atsakovas 
tikrai šį pranešimą gavo; ne tik tai, kad 2) buvo raštu paskirtas advokatas atstovauti atsakovui 
bylos nagrinėjime, bet ir kad jam atstovaujama buvo iš tikrųjų ir veiksmingai; ir kad 3) 
atsakovas buvo supažindintas su jo teise į bylos persvarstymą ir jam suprantama kalba buvo 
informuotas apie laiką, per kurį jis gali pateikti tokį prašymą. Prireikus, prie išduodančiosios 
institucijos vykdančiajai institucijai perduodamo liudijimo turėtų būti pridedami įrodantys 
dokumentai.

Amendment 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties 2.3.2 punkto 1 įtrauka

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

– in absentia priimtas sprendimas asmeniui 
bus įteiktas per ... nuo perdavimo; bei

– in absentia priimtas sprendimas asmeniui 
bus asmeniškai įteiktas per ... nuo 
perdavimo; bei

Or. en
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Pakeitimas 57
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties 2.3.2 punkto 1 įtrauka

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

– in absentia priimtas sprendimas asmeniui 
bus įteiktas per ... nuo perdavimo; bei

– in absentia priimtas sprendimas asmeniui 
bus asmeniškai įteiktas nedelsiant, tačiau 
jokiu atveju ne vėliau kaip per tris dienas 
nuo perdavimo; bei

Or. en

Pakeitimas 58
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skiltis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Nurodoma, ar sprendimas priimtas in 
absentia: 

d) nurodoma, ar asmuo pats dalyvavo 
bylos nagrinėjime, kuriame buvo priimtas 
šis sprendimas, :

1. � Ne 1. � Taip, asmuo pats dalyvavo bylos 
nagrinėjime, kuriame buvo priimtas šis 
sprendimas.

2. � Taip. Jei taip, patvirtinama, kad: 2. 2. � Ne, asmuo pats nedalyvavo bylos 
nagrinėjime, kuriame buvo priimtas šis 
sprendimas.

2.1. Jei atsakymas „Ne“, nurodoma, ar:
� 2.1. asmuo buvo asmeniškai pašauktas 
atvykti arba informuotas pagal 
išduodančiosios valstybės nacionalinę 

2.1.1 asmuo buvo asmeniškai pašauktas 
atvykti arba kitais būdais tikrai gavo 
oficialią informaciją jam suprantama 
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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.

kalba apie numatytą bylos svarstymo, 
kuriame buvo priimtas tas sprendimas, 
laiką ir vietą tokiu būdu, kad galima būtų 
be abejonių teigti, jog jis apie numatytą 
bylos svarstymą žinojo ir buvo asmeniškai 
oficialios institucijos raštu informuotas 
apie tai, kad sprendimas gali būti 
paskelbtas, jei jis neatvyksta į teismą.

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo 
pašauktas atvykti ar kitaip informuotas:

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo 
pašauktas atvykti arba asmeniškai gavo 
oficialią informaciją kitais būdais:

…………………………………………… ..................................................................

Kalba, kuria informacija buvo pateikta
.................................................................

Apibūdinama, kaip asmuo buvo 
informuotas:

Apibūdinama, kaip asmuo buvo 
informuotas ir pridedami tai įrodantys 
dokumentai:

…………………………………………… ..................................................................
ARBA ARBA

2.1.2. asmeniškai pašauktas atvykti arba 
kitais būdais tikrai gavęs oficialią 
informaciją jam suprantama kalba apie 
numatytą bylos svarstymo laiką ir vietą, 
atsakovas raštu įgaliojo advokatą ginti jį 
teisme ir tikrai ir veiksmingai gavo teisinę 
pagalbą ir jam tikrai ir veiksmingai buvo 
atstovaujama,
Pateikiama informacija, kaip ši sąlyga 
buvo įvykdyta:
.....................................................................
ARBA

� 2.2. asmuo, jam įteikus in absentia 
priimtą sprendimą, aiškiai nurodė, kad 
neginčija in absentia priimto sprendimo.

2.1.3. asmuo, jam asmeniškai įteikus 
sprendimą ir jį oficialiai institucijai aiškiai 
informavus raštu ir jam suprantama 
kalba apie teisę į bylos persvarstymą, 
kuriame jis turi teisę dalyvauti, kuriame 
byla (per)svarstoma iš esmės, įvertinant ir 
naujus įrodymus, po kurio gali būti 
panaikintas pirminis sprendimas, ir 
kuriame priimtą naująjį sprendimą jis turi 
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teisę apskųsti, aiškiai nurodė, kad neginčija 
to sprendimo.

Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai 
nurodė, kad neginčija in absentia priimto 
sprendimo:

Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai 
nurodė, kad neginčija sprendimo ir 
pridedami tai įrodantys dokumentai:

…………………………………………… .....................................................................

ARBA ARBA

� 2.3. asmeniu buvo suteikta teisė į bylos 
persvarstymą, jei įvykdytos šios sąlygos:

2.1.4. asmuo, jam asmeniškai įteikus 
sprendimą ir jį oficialiai institucijai 
aiškiai informavus raštu ir jam 
suprantama kalba apie teisę į bylos 
persvarstymą, kuriame jis turi teisę 
dalyvauti, kuriame byla (per)svarstoma iš 
esmės, įvertinant ir naujus įrodymus, po 
kurio gali būti panaikintas pirminis 
sprendimas, ir kuriame priimtą naująjį 
sprendimą jis turi teisę apskųsti, 
nepareikalavo persvarstyti bylą per 
taikomą laikotarpį, kuris yra ne 
trumpesnis kaip […]1 dienos.
ARBA

� 2.3.1 in absentia priimtas sprendimas 
asmeniui buvo asmeniškai įteiktas .......... 
(metai/mėnuo/diena); ir 
– asmuo buvo aiškiai informuotas apie 
teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti 
tame persvarstyme, ir

– jam pranešus apie šią teisę, asmuo 
galėjo per ... dienų pareikalauti 
persvarstyti bylą ir per tą laikotarpį to 
nepareikalavo.
ARBA
� 2.3.2. in absentia priimtas sprendimas 
asmeniui nebuvo įteiktas ir

� 2.1.5. . sprendimas asmeniui nebuvo 
asmeniškai įteiktas ir jis nebuvo aiškiai 
informuotas apie teisę į bylos 
persvarstymą, kuriame jis turi teisę 
dalyvauti, kuriame byla (per)svarstoma iš 
esmės, įvertinant ir naujus įrodymus, po 
kurio gali būti panaikintas pirminis 
sprendimas, ir kuriame priimtą naująjį 
sprendimą jis turi teisę apskųsti, ir 
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– in absentia priimtas sprendimas 
asmeniui bus įteiktas per ... nuo 
perdavimo, ir 

– sprendimas asmeniui bus asmeniškai 
įteiktas iki perdavimo; ir

– įteikus in absentia priimtą sprendimą 
asmuo bus aiškiai informuotas apie teisę į 
bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame 
persvarstyme, ir

– įteikus šį sprendimą asmuo bus aiškiai 
oficialios institucijos raštu informuotas 
apie teisę į bylos persvarstymą, kuriame jis 
turi teisę dalyvauti, kuriame byla 
(per)svarstoma iš esmės, įvertinant ir 
naujus įrodymus, po kurio gali būti 
panaikintas pirminis sprendimas, ir 
kuriame priimtą naująjį sprendimą jis turi 
teisę apskųsti, ir 

– įteikus in absentia priimtą sprendimą 
asmuo galės per … dienų pareikalauti 
persvarstyti bylą.“

– įteikus sprendimą asmuo turės teisę per 
taikomą laikotarpį, kuris yra ne 
trumpesnis kaip […]1 dienų, pareikalauti 
persvarstyti bylą.“

Ši informacija asmeniui pateikiama jam 
suprantama kalba, o išduodančioji 
institucija vykdančiajai institucijai iki 
perdavimo pateikia dokumentus, 
įrodančius, kad ši informacija buvo 
pateikta.
1Terminas bus nurodytas.

Or. en

Pagrindimas

Kad pasiūlymai turėtų pakankamai didelės teigiamos įtakos teisei į gynybą, juose turėtų būti 
aiškiai nustatyta, kad pareiga tinkamai pranešti tenka išduodančiajai valstybei, kuri turi sugebėti 
įrodyti ne tik tai, kad 1) pranešimas apie bylos nagrinėjimą buvo išsiųstas, bet  ir kad atsakovas 
tikrai šį pranešimą gavo; ne tik tai, kad 2) buvo raštu paskirtas advokatas atstovauti atsakovui 
bylos nagrinėjime, bet ir kad jam atstovaujama buvo iš tikrųjų ir veiksmingai; ir kad 3) 
atsakovas buvo supažindintas su jo teise į bylos persvarstymą ir jam suprantama kalba buvo 
informuotas apie laiką, per kurį jis gali pateikti tokį prašymą. Prireikus, prie išduodančiosios 
institucijos vykdančiajai institucijai perduodamo liudijimo turėtų būti pridedami įrodantys 
dokumentai.
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Pakeitimas 59
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punktas
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
1 straipsnio e punktas

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) In absentia priimtas sprendimas — a 
punkte apibrėžtas sprendimas, kuris buvo 
priimtas asmeniui pačiam nedalyvaujant 
bylos, kurioje buvo priimtas šis 
sprendimas, nagrinėjime.

e) In absentia priimtas sprendimas — a 
punkte apibrėžtas sprendimas, kuris buvo 
priimtas asmeniui pačiam nedalyvaujant 
bylos, kurioje buvo priimtas šis 
sprendimas, nagrinėjime teisme.

Or. en

Pakeitimas 60
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto i papunktis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 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; arba

i) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba 
tinkamai informuotas pagal sprendimą 
priėmusios valstybės nacionalinę teisę, per 
kompetentingą atstovą arba kitais būdais ir 
laiku, apie numatytą bylos svarstymo, 
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; 
arba 

Or. en
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Pakeitimas 61
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto iii papunktis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) įteikus in absentia priimtą sprendimą ir 
informavus apie teisę į bylos persvarstymą 
ir teisę dalyvauti tame persvarstyme:

iii) įteikus in absentia priimtą sprendimą ir 
tinkamai informavus apie teisę į bylos 
persvarstymą arba teisę pateikti apeliaciją 
ir teisę dalyvauti tame teismo posėdyje: 

Or. en

Pakeitimas 62
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
8 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 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; arba

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

Or. en
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Pakeitimas 63
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
8 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepareikalavo persvarstyti bylos per 
taikomą laikotarpį, kuris yra ne 
trumpesnis kaip […]1 dienos.

– nepareikalavo persvarstyti bylos arba 
nepateikė apeliacijos per taikomą 
laikotarpį.

1Terminas bus nurodytas.

Or. en

Pakeitimas 64
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/.../TVR9 straipsnio 1 dalies f punktas

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą 
sprendimas buvo priimtas in absentia, 
išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, 
kad asmuo:

f) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą 
sprendimas buvo priimtas in absentia, 
išskyrus atvejus, kai liudijime pagal 
išduodančiosios valstybės narės 
nacionalinę teisę nurodyta, kad asmuo:

Or. en

Pakeitimas 65
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/.../TVR
9 straipsnio 1 dalies f punkto i papunktis
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Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 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; arba

i) ) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba 
tinkamai informuotas pagal sprendimą 
priėmusios valstybės nacionalinę teisę, per 
kompetentingą atstovą arba kitais būdais 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; 
arba 

Or. en

Pakeitimas 66
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/.../TVR
Priedo k skilties 1 punkto b.1 papunkčio pirma pastraipa

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

b.1 asmuo 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.

b.1 asmuo buvo asmeniškai pašauktas 
atvykti arba tinkamai informuotas pagal 
sprendimą priėmusios valstybės 
nacionalinę teisę, per kompetentingą 
atstovą arba kitais būdais 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.

Or. en
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Pakeitimas 67
Panayiotis Demetriou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5a straipsnis (naujas)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Pamatinio sprendimo 2008/…/TVR1 

pakeitimai
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR iš 
dalies keičiamas taip:

1. 2 straipsnyje įrašomas šis punktas:

h) „In absentia priimtas sprendimas“ —
a punkte apibrėžtas sprendimas, kuris 
buvo priimtas asmeniui pačiam 
nedalyvaujant bylos, kurioje buvo 
priimtas šis sprendimas, nagrinėjime.
2. [9 straipsnio 1 dalies]2 h punktas 
keičiamas taip:

h) pagal [6a] straipsnyje numatytą 
liudijimą, asmuo pats nedalyvavo bylos, 
kurioje buvo priimtas sprendimas, 
nagrinėjime, išskyrus atvejus, kai 
liudijime nurodyta, kad asmuo pagal 
išduodančiosios valstybės narės 
nacionalinę teisę:
i) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba 
tinkamai ir laiku informuotas per visus 
įgaliojimus turintį atstovą arba kitais 
būdais apie numatytą bylos svarstymo, 
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; arba
ii) žinodamas apie numatytą bylos 
svarstymą, suteikė įgaliojimus advokatui, 
kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo 
arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo 
valstybė pagal teisei į gynybą taikomus 
nacionalinius įstatymus, o šis advokatas 
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teisminio nagrinėjimo metu jam 
atstovavo; arba
iii) įteikus jam sprendimą ir aiškiai 
informavus apie teisę į bylos persvarstymą 
arba pateikti apeliaciją ir teisę dalyvauti 
tame persvarstyme:
– aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo;

arba
– nepareikalavo persvarstyti bylos arba 
nepateikė apeliacijos per taikomą 
laikotarpį.
3. I priedo („Liudijimas“) i skiltyje 1 
punktas pakeičiamas taip:
1. Nurodoma, ar sprendimas priimtas in 
absentia: 
1. � Ne
2. � Taip. Jei taip, patvirtinama, kad:
2.1 asmuo buvo asmeniškai pašauktas 
atvykti arba pagal išduodančiosios 
valstybės nacionalinę teisę kitais būdais 
laiku tikrai gavo informaciją apie 
numatytą bylos svarstymo, 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.
Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo 
pašauktas atvykti ar kitaip informuotas:

……………………………………………

Apibūdinama, kaip asmuo buvo 
informuotas:
……………………………………………

ARBA

2.2. asmuo, žinodamas apie numatytą 
bylos svarstymą, suteikė įgaliojimus 
advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir 
sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam 
sumokėjo valstybė pagal teisei į gynybą 
taikomus nacionalinius įstatymus, o šis 
advokatas teisminio nagrinėjimo metu 
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jam atstovavo; 
Pateikiama informacija, kaip ši sąlyga 
buvo įvykdyta:

……………………………………………

ARBA

2.3. asmuo, jam įteikus in absentia 
priimtą sprendimą, aiškiai nurodė, kad 
neginčija in absentia priimto sprendimo.
Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai 
nurodė, kad neginčija in absentia priimto 
sprendimo:
…………………………………………

ARBA

2.4. in absentia priimtas sprendimas 
asmeniui buvo įteiktas .......... 
(metai/mėnuo/diena) ir asmuo turėjo teisę 
į bylos persvarstymą išduodančiojoje 
valstybėje šiomis sąlygomis:
– asmuo buvo aiškiai informuotas apie 
teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti 
tame persvarstyme, ir
– jam pranešus apie šią teisę, asmuo 
galėjo per ... dienų pareikalauti 
persvarstyti bylą ir per tą laikotarpį to 
nepareikalavo.
________________________________
1 Dokumento numeris bus įrašytas, kai tik jis bus 
priimtas Taryboje.

2 Straipsnio numeris bus įrašytas, kai tik jis bus 
priimtas Taryboje.
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