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Pakeitimas 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Nuomonės projektas
2 dalies a punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

a) nauja vizija ir svarbiausi tikslai, 
kuriuos ES turi įgyvendinti po 2009 m.;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2
Ioannis Varvitsiotis

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. LSTE ateities teisinė programa turėtų 
skatinti policijos ir teismų 
bendradarbiavimo priemones sprendžiant 
civilinius ir kriminalinius klausimus, 
turint mintyje teisinių sprendimų 
tarpusavio pripažinimą, kuris apibrėžtas 
naujojoje Sutartyje ir kuris palengvina 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių, 
tuo padėdamas pagrindą ateities Europos 
baudžiamajai teisei. 

Or. en

Pakeitimas 3
Johannes Voggenhuber

Nuomonės projektas
4 dalies b punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

(b) užmegzti nuolatinius glaudesnius ryšius 
su Europos ir nacionaliniais teisėjais ir 

(b) pirma, užmegzti nuolatinius 
glaudesnius ryšius su Europos ir 
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teisės aktų leidėjais tais klausimais, kuriais 
dalijamasi kompetencija su valstybėmis 
narėmis.

nacionaliniais teisės aktų leidėjais, antra, 
su Europos ir nacionaliniais teisėjais tais 
klausimais, kuriais dalijamasi 
kompetencija su valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 4
Maria da Assunção Esteves

Nuomonės projektas
4 dalies b punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

b) užmegzti nuolatinius glaudesnius ryšius 
su Europos ir nacionaliniais teisėjais ir
teisės aktų leidėjais tais klausimais, kuriais 
dalijamasi kompetencija su valstybėmis 
narėmis. 

b) užmegzti nuolatinius glaudesnius ryšius 
su Europos ir nacionaliniais teisės aktų 
leidėjais tais klausimais, kuriais dalijamasi 
kompetencija su valstybėmis narėmis. 

Or. pt

Pakeitimas 5
Johannes Voggenhuber

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. 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 straipsnyje. Programa turėtų būti 
grindžiama Tarybos, Komisijos ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
ataskaitomis.

6. 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 straipsnyje. Programa turėtų būti 
grindžiama Tarybos, Komisijos ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
ataskaitomis. Europos Parlamentas 
sutinka su trejeto Tarybai 
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pirmininkausiančių valstybių narių1

(Prancūzijos, Čekijos ir Švedijos) 
nuomone, kad „galbūt reikėtų peržiūrėti 
pagrindinių teisių agentūros mandatą iki 
2009 m. gruodžio 31 d.“ ir kad tokia 
peržiūra suteiktų galimybę stiprinti 
Europos Tarybos, jos Generalinio 
Sekretoriaus, komisaro žmogaus teisių 
klausimais ir atitinkamų Parlamentinės 
asamblėjos komitetų bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. 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.

9. 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). 
Nepažeidžiant Sutarties dėl ES veikimo 
290 straipsnio, pagal kurį pagrindiniai 
elementai, tokie kaip naudojimosi 
pagrindinėmis teisėmis apribojimas, 
visuomet yra vykdomi remiantis teisės 
aktais, 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.

Or. en

                                               
1 Tarybos 18 mėnesių programos projektas, Nr. 10093/08,
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Pakeitimas 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. Pereinamuoju laikotarpiu Parlamentas 
susidurs su keliais pokyčiais, susijusiais su 
dar nepriimtų teisės aktų forma ir turiniu. 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto požiūriu, Parlamentas 
turėtų ir toliau primygtinai reikalauti 
sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, pagal 
kurį tol, kol įsigalios naujoji Sutartis, 
nebūtų priimami dar nepriimti pasiūlymai 
dėl trečiojo ramsčio teisės aktų, susijusių 
su pagrindinėmis teisėmis, siekiant sudaryti 
sąlygas visapusiškai teisminei priežiūrai. 
Tokios pozicijos galėtų būti laikomasi 
tokių teisės aktų, kaip pamatinio sprendimo 
dėl terorizmo išdėstymas nauja redakcija, 
atveju.

11. Pereinamuoju laikotarpiu Parlamentas 
susidurs su keliais pokyčiais, susijusiais su 
dar nepriimtų teisės aktų forma ir turiniu. 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto požiūriu, Parlamentas 
turėtų ir toliau primygtinai reikalauti 
sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, pagal 
kurį tol, kol įsigalios naujoji Sutartis, 
nebūtų priimami dar nepriimti pasiūlymai 
dėl trečiojo ramsčio teisės aktų, susijusių 
su pagrindinėmis teisėmis, siekiant sudaryti 
sąlygas vienodai teisminei priežiūrai visoje 
Europos Sąjungoje. Tokios pozicijos 
galėtų būti laikomasi tokių teisės aktų, kaip 
pamatinio sprendimo dėl terorizmo 
išdėstymas nauja redakcija, atveju.

Or. en

Pakeitimas 8
Maria da Assunção Esteves

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. Pereinamuoju laikotarpiu Parlamentas 
susidurs su keliais pokyčiais, 
susijusiais su dar nepriimtų teisės aktų 
forma ir turiniu. Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
požiūriu, Parlamentas turėtų ir toliau 
primygtinai reikalauti sudaryti 
tarpinstitucinį susitarimą, pagal kurį 
tol, kol įsigalios naujoji Sutartis,
nebūtų priimami dar nepriimti 
pasiūlymai dėl trečiojo ramsčio teisės 

11. Pereinamuoju laikotarpiu Parlamentas 
susidurs su keliais pokyčiais, susijusiais su 
dar nepriimtų teisės aktų forma ir turiniu. 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto požiūriu, Parlamentas 
turėtų ir toliau primygtinai reikalauti 
sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, pagal 
kurį tol, kol dar nepriimti pasiūlymai dėl 
trečiojo ramsčio teisės aktų,  
konsultavimosi procedūra per pirmąjį 
svarstymą būtų lygiavertė bendro 
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aktų, susijusių su pagrindinėmis 
teisėmis, siekiant sudaryti sąlygas 
visapusiškai teisminei priežiūrai. 
Tokios pozicijos galėtų būti laikomasi 
tokių teisės aktų, kaip pamatinio 
sprendimo dėl terorizmo išdėstymas 
nauja redakcija, atveju.

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.

sprendimo procedūrai, siekiant sudaryti 
sąlygas visapusiškai teisminei priežiūrai.

Or. pt

Pakeitimas 9
Maria da Assunção Esteves

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16-A. Kai valstybės narės naudoja 
ypatingąją blokavimo procedūrą, kuri 
numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo baudžiamaisiais klausimais 82 
straipsnio 3 dalyje ir 83 straipsnio 3 
dalyje, Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto pirmininkas 
siunčia pranešimą Europos Tarybai apie 
debatuose pasiektą dabartinę poziciją.

Or. pt
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Pakeitimas 10
Renate Weber

Nuomonės projektas
17 dalies d punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

d. Europos prokuratūros įkūrimu siekiant 
pagerinti Eurojusto veiklą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11
Renate Weber

Nuomonės projektas
17 dalies d a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

da) sudaryti Europos kriminalinės teisės 
Žaliąją knygą dėl jurisdikcijos, kuria 
remiantis vėliau būtų numatytas Europos 
prokuratūros įkūrimas.

Or. en

Pakeitimas 12
Johannes Voggenhuber

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. Europos Parlamentas sveikina trejeto 
Tarybai pirmininkausiančių valstybių 
narių įvertinimą, kad „Prievartos 
priemonės turėtų būti taikomos tik pagal 
atitinkamas taisykles, sustiprinančias 
individų teises, ar jie būtų įtariamieji, ar 
nukentėjusieji, ar liudytojai.  Remiantis 
Komisijos Pamatinio sprendimo dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
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bylose taikymo įvertinimu, galimas 
nukentėjusiųjų teisių išplėtimas. 
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, laukiama 
Komisijos ar valstybių narių pasiūlymo 
dėl procesinių teisių baudžiamosiose 
bylose teisinės struktūros.“

Or. en
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