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Kas (ne)įvyko nuo 2003 m. (nuo paskutinio bendro EP pranešimo dėl pagrindinių teisių 
Europos Sąjungoje)...

1. 2003 m. Europos Parlamentas patvirtino savo paskutinį pranešimą dėl pagrindinių teisių 
apsaugos Europos Sąjungoje1. Priežastys, dėl kurių Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetas iki 2007 m. atidėjo naujo metinio pranešimo pristatymą, susijusios su 
keturiomis pagrindinėmis sąlygomis, kurios būtų leidusios patvirtinti „naujos kartos“ bendrus 
pranešimus po 1992 m. patvirtintų pranešimų. Šios sąlygos yra:

a) Europos Chartijos pakeitimas į įpareigojantį dokumentą. Tai buvo vienas iš Sutarties dėl 
Konstitucijos tikslų, tačiau jis įgyvendinamas tik dabar Reformų sutartyje, kuri gali būti 
ratifikuota iki 2009 m. sausio 1 d.

b) specialios pagrindinių teisių agentūros sukūrimas (pagal 2003 m. Europos Vadovų Tarybos 
sprendimą), kuri galėtų rinkti nešališkus ir palyginamus duomenis apie padėtį valstybėse 
narėse. Reglamento dėl pagrindinių teisių agentūros patvirtinimui prireikė trejų metų, o 
valstybių narių dėka agentūros galios ir ambicijos buvo smarkiai apribotos. Reglamente 
išsamiai apibrėžiama agentūros administracinė struktūra, tačiau pats agentūros steigimas 
užima tiek laiko, kad greičiausiai agentūra pradės veikti tik tuomet, kai institucijos turės 
persvarstyti savo įgaliojimus pagal naująją sutartį.2

c) naujų ES teisės aktų dėl pagrindinių teisių apsaugos reguliaraus vertinimo pradėjimas. Nors
Komisijos komunikate pateikiamas sprendimas imtis veiksmų, per pastaruosius trejus metus 
nebuvo pastebėta jokių rezultatų, jokių „geresnės teisėkūros“ vykdymo atgarsių, o kai į tai 
daroma nuoroda (pvz., keliose priemonėse, kur pareiškiama, kad bus skatinama kova su 
terorizmu), tai atrodo panašiau į retorinį vykdymą, o ne į tinkamai dokumentais pagrįstą 
argumentavimą (žr. naujausią Komisijos pasiūlymą dėl PNR (keleivių duomenų įrašų))3.

d) būtino tarpinstitucinio derinimo ir vidaus reformų ES institucijose vykdymas.
Šiek tiek keista, kad ES institucijos po bendro prisijungimo prie Chartijos 2000 m. 
neįgyvendino savo deklaracijų ir nepritaikė savo vidaus struktūros bei nesukūrė naujų 
administracinių vienetų ir neapmokė savo pareigūnų pagal naująjį ES politikos aspektą. Iki 
šiol tikrasis Chartijos poveikis ES institucijų darbo metodams yra labai ribotas, nes:

 Komisijoje nematyti nei Komisijos narių tarpinstitucinės grupės darbo rezultatų, nei 
bendros EBK generalinio sekretoriato reformos, nei nuorodos į šį aspektą 
vadinamojoje „geresnėje teisėkūroje“;

                                               
1 Daugiau informacijos dėl bendrųjų pranešimų pateikiama IV priedo III dalyje.

2 Daugiau informacijos dėl pagrindinių teisių agentūros pateikiama V priedo IA dalyje.
3 Be to, keliose ES priemonėse pagrindinė visuomeninė pareiga užtikrinti piliečių saugumą kaskart vis labiau 
pateikiama kaip už kitas pagrindines teises svarbesnė pagrindinė teisė. Nereikia nė sakyti, kad tokios nuostatos 
netaiko nei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, nei Chartija, kurioje, priešingai, teigiama, 
kad visuomenės saugumo poreikiai riboja pagrindines teises ir tokio ribojimo galima nesilaikyti tik išimtiniais ir 
motyvuotais atvejais ir tik tuomet, kai tai būtina demokratinėje visuomenėje.
Nuoroda į demokratiją ypač svarbi net tik valstybėms narėms (kurių daugelis patyrė diktatūros laikotarpius 
praėjusiame amžiuje), bet ir pačiai Europos Sąjungai, kuri vis dar laukia reformų, kurios padidins jos 
demokratinę atskaitomybę ir teisinės valstybės principo įsigalėjimą (ypač antrojo ir trečiojo ramsčių srityse).
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 Taryboje praktiškai netaikomas vidinis pagrindinių teisių apsaugos aspektas, net po to, 
kai pastaruoju metu teisėjai Strasbūre ir Liuksemburge nuteisė kelias valstybes nares.

Taigi, priešingai nuo Europos Parlamento lūkesčių, ES institucijos ir toliau labai nenoriai 
Chartijos deklaraciją vertina kaip atskaitos tašką, nuo kurio Europos politikos kryptis reikėjo 
perorientuoti ir jų atžvilgiu vietoj „administravimo“ požiūrio imti taikyti „piliečių“ požiūrį. 

ir kas įvyko...

2. Tačiau svarbu pažymėti, kad nuo 2003 m. pagrindinių teisių apsauga Europos Sąjungoje 
tapo nuolatiniu Europos pilietinės visuomenės diskusijų objektu ir šis klausimas privertė 
mūsų piliečius raginti Europos institucijas įsikišti bei suteikė pagrindus vis didesniam
Europos Parlamento rezoliucijų skaičiui.4

Šiuo laikotarpiu pagrindinės Europos Parlamento rezoliucijos buvo parengtos dėl CŽV 
skrydžių, galimo netinkamo asmeninių duomenų naudojimo, homofobijos didėjimo keliose 
valstybėse narėse, diskriminacijos, kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, laisvo
asmenų judėjimo. Įdomu ir tai, kad Europos Parlamentas dėl šių klausimų dirbo kartu su 
Europos Taryba, papildydamas jos darbą.5

Šiame kontekste labai svarbu sukurti nuolatinius bendradarbiavimo ryšius su Europos 
Parlamentinės asamblėjos taryba, jos generaliniu sekretoriumi (kuris yra kompetentingas 
veikti pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (angl. 
ECHR) 52 straipsnį) ir jos Komisijos nariu žmogaus teisių srityje. 
Toks bendradarbiavimas taps dar svarbesnis todėl, kad didėja populistinių ir ksenofobinių 
judėjimų (ir netgi politinių partijų) populiarumas Europoje. Tokie judėjimai dažnai užsipuola 
visą žmogaus teisių apsaugos koncepciją, ją prilygindami ultrakairiųjų ir liberalų propagandai, 
o tai prieštarauja tradicinėms vertybėms.

3. Reformų sutarties akivaizdoje valstybių narių parlamentų ir Europos Parlamento 
bendradarbiavimas taps dar svarbesnis, nes šioje sutartyje nustatytas specialus ES politikos 
krypčių, kurios stiprina ES Chartiją, pvz., su laisvės, saugumo ir teisingumo sritimis susijusių 
politikos krypčių, įgyvendinimo vertinimo režimas. Sujungdama Komisiją, nacionalines 
vyriausybes ir Europos bei valstybių narių parlamentus, naujoji Reformų sutartis sudaro 
sąlygas skaidresniam abipusiam vertinimui ir supratimui tarp valstybių narių ir Europos teisės 
aktų leidėjų, kai jie apibrėžia teises ir įpareigojimus Europos piliečiams. Geriau suvokus 
tikrąjį ES priemonių poveikį nacionaliniu lygiu ir vykdant struktūrizuotą dialogą su valstybių 
narių parlamentais ir pilietine visuomene, EP metinės diskusijos dėl pasiektos pažangos 
formuojant ES kaip laisvą, saugią ir teisingumą puoselėjančią zoną bus konkretesnės.

Nepažeisdama Komisijos kompetencijų, nepriklausoma ir patikima pagrindinių teisių 
agentūra kartu su Europos Tarybos įstaigomis turėtų Europos Parlamentui rinkti visus 
atitinkamus duomenis šiose srityse, kad būtų galima parengti, o patvirtinus ir įvertinti naujus 
teisės aktus, turinčius poveikį pagrindinėms teisėms.
                                               
4 Daugiau informacijos dėl EP rezoliucijų poveikio pateikiama IV priedo C skirsnyje.

5 Išsamus šio laikotarpio rezoliucijų aprašymas pateikiamas V priedo B skirsnio III dalies 2 ir 5 punktuose.
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Atsižvelgiant į tai, kad šios politikos kryptys yra labai opios ir svarbios visiems Europos 
piliečiams, taip pat būtina sukurti tam tikras spartaus grįžtamojo ryšio priemones tarp ES 
institucijų, nes naudojant įprastas teismines procedūras, kilusias problemas gali tekti spręsti 
keletą metų.

4. Tuo pačiu metu teismai Europos ir valstybių narių lygiu pabrėžė didėjantį Europos 
Sąjungos vaidmenį šių klausimų srityje: dėl Europos arešto orderio, abipusio pripažinimo 
principo, poreikio, kad pačios Europos institucijos apsaugotų pagrindines teises. Kaip 
paaiškėjo 2005 ir 2007 m. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto seminaruose 
su Europos ir valstybių narių konstituciniais teismais, pagrindinių teisių apsauga tapo vis 
bendresne pareiga vietiniu, valstybių narių ir Europos lygiu. Esant tokiai kelių lygių apsaugai, 
svarbiausia išvengti teigiamų ir neigiamų konfliktų ir nenaudoti Europos Sąjungos teisės aktų 
ar tarptautinių susitarimų tokių teisių apsaugos lygiui sumažinti.

5. Pastaraisiais metais mes taip pat matėme didėjantį pilietinės visuomenės vaidmenį, ypač 
tuomet, kai tam tikri Europos teisės aktai turėjo įtakos pagrindinėms vaikų, pabėgėlių ir 
migrantų teisėms ir pan. (žr. antidiskriminacinių priemonių, judėjimo laisvės pagerinimo, 
prieigos prie viešųjų dokumentų, žodžio laisvės apsaugos ir asmens duomenų apsaugos 
atvejus).

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ypač daug pagalbos gavo iš pilietinės 
visuomenės organizacijų po 2005 m., kai apsilankė pabėgėlių ir migrantų priėmimo centruose 
(Lampedūzoje, Seutoje ir Meliloje, Paryžiuje, Kanarų salose, Maltoje, Graikijoje, Belgijoje ir 
JK). Be to, reikėtų priminti, kad su laisve, saugumu ir teisingumu susijusių politikos krypčių
negalima lyginti su tradicinėmis ES politikos kryptimis, pvz., susijusiomis su vidaus rinka, 
kur per keletą dešimtmečių pilietinė visuomenė ir kitos suinteresuotosios grupės sukūrė gerai 
veikiančius ryšius su ES institucijomis. Su laisve, saugumu ir teisingumu susijusių politikos 
krypčių atžvilgiu tokių santykių Europos lygiu dar nėra daugiausia dėl to, kad dabartiniai 
valstybių narių ir Europos administracijų ryšiai yra dar nepakankamai skaidrūs. Tokiu 
neapibrėžtumu galima paaiškinti ir tai, kodėl NVO ir pilietinės visuomenės dalyvavimas ES 
lygiu vis dar yra epizodiškas arba netinkamai nukreiptas, nes problemos, kurias reikėtų spręsti 
nacionaliniu lygiu, keliamos Europos lygiu ir atvirkščiai. 

Jei bus pasiekti patenkinami rezultatai, labai svarbu, kad tvirtinant ar įgyvendinant Europos 
teisės aktus pilietinė visuomenė savo pasiūlymus teiktų labiau struktūrizuotai. Dabartinės 
2007–2013 m. finansinės programos turėtų padėti sukurti tokį tinklą, sukuriant skaidresnę 
prieigą prie institucijų teisės aktų rengimo dokumentų.

Nereikia nė sakyti, kad pagrindinė tokio dialogo vieta turėtų būti Europos Parlamentas, nes tai 
yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija (nors būtų logiška, kad ir kitos institucijos bei
Pagrindinių teisių agentūra, siekdamos sumažinti didžiulį demokratinį atotrūkį tarp piliečių ir 
ES institucijų, kreiptųsi į NVO).

Kaip sujungti visus taškus ir pasirengti galutiniam 2009 m. sausio 1 d. terminui?

Dabar pats laikas atgaivinti 1992 m. pradėtą praktiką, patvirtinant Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto pranešimą dėl ES vidaus politikos dėl pagrindinių teisių, 
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atsižvelgiant į naują padėtį, kuriai įtaką daro Reformų sutartis, poreikis saugoti pagrindinius 
ES principus (ES sutarties 7 straipsnio 1 dalis) ir naujosios sutarties 2 straipsnyje iškeltas 
„vertybės“. 

Atsižvelgdamas į visas šias priežastis, pranešėjas ketina parengti pranešimą, kuriame būtų 
apibendrinti svarbiausi susirūpinimą dėl pagrindinių teisių Europos Sąjungoje keliantys 
aspektai ir pateiktos rekomendacijos dėl prisitaikymo būdų prie teisinės ir institucinės 
padėties, kuri susidarė dėl naujosios sutarties ir dėl ES Chartijos įsigaliojimo.
Atsižvelgiant į dideles šio iššūkio ambicijas, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetas skirs tiek laiko, kiek jo reikės, ir organizuos atitinkamas diskusijas, kad būtų 
parengtas geras pranešimas.

PRANEŠIMO STRUKTŪRA

Po pradinių pranešėjo ir antrųjų pranešėjų diskusijų, pranešimas galėtų būti parengta pagal 
toliau pateikiamą struktūrą.

1 dalis
A dalis
Sistemingas kelerių pastarųjų metų pokyčių ir stebėsenos žmogaus teisių srityje Europoje 
aprašymas, kuriame būtų atsižvelgta į:

 santykius tarp Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, 
Europos Chartijos ir ES valstybių narių konstitucijų (nauji aukščiausių žmogaus teisių 
teismų sprendimai, Chartija kaip ES sutarties dalis, ES kaip EŽTK konvencijos dalis)6,

 nacionalinių teismų vaidmenį saugant pagrindines teises7,
 naują ES institucinę sandarą, įsteigus naująją pagrindinių teisių agentūrą8.
(šios temos įvadas – II priedas)

B dalis
Pasikeitimai pagrindinių teisių apsaugos srityje 12 valstybių narių, po jų prisijungimo prie 
Europos Sąjungos9. Kokią pridėtinę vertę gavo šios valstybės šioje srityje – struktūrinis 
teisminių sprendimų, vyriausybinės politikos ir visuomenės sąmoningumo pokyčių 
aprašymas.

2 dalis

Svarbių ES pagrindinių teisių apsaugos sričių, susijusių su Europos Sąjungos teisėkūra ir 
veikla, nagrinėjimas, didžiausią dėmesį skiriant šioms sritims10: 

                                               
6 Daugiau informacijos šia tema pateikiama II priede.

7 Daugiau informacijos šia tema pateikiama VI priedo 1 dalyje.

8 Daugiau informacijos šia tema pateikiama III priedo 5 dalyje.

9 Daugiau informacijos šia tema pateikiama III priedo 3 dalyje.

10 Daugelis toliau esančių temų nagrinėjamos V priede.



PE398.407v02-00 6/6 DT\698916LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

 pilietinėms ir politinėms teisėms ir mažumų apsaugai11,
 vaikų teisėms, ypač prekybai vaikais;
 judėjimo laisvei ir migrantui apsaugai (teisėtų ir neteisėtų migrantų padėčiai);
 kovos su rasine diskriminacija ir homofobija priemonėms;
 žodžio laisvei, duomenų apsaugai ir kovos su kibernetiniais nusikaltimais 

priemonėms;
 Europos kovos su terorizmu priemonėms, jų nacionaliniam įgyvendinimui ir 

suderinimui su pagrindinėmis teisėmis; ir
 Pagrindinėms ginamojo teisėms ir procedūrinėms teisėms.

Pranešimo pagrindu bus Europos Parlamento jau patvirtintos rezoliucijos.12

PRANEŠIMO GRAFIKAS

Veiklos seka galėtų būti tokia: 
 2008 m. sausio–balandžio mėn. – pranešimo projektas ir diskusijos dėl pagrindinių 

pranešimo temų.
 Gegužės–birželio mėn. – galimas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komiteto tvirtinimas.
 2008 m. rugsėjo mėn.: tvirtinimas plenarinės sesijos metu.

PRIEDAI PRIE DARBO DOKUMENTO:

 I priedas – Darbo dokumentas dėl naujausios precedentinės teisės dėl pagrindinių 
teisių laisvės, saugumo ir teisingumo srityje

 II priedas – Darbo dokumentas dėl santykių tarp EŽTK, Chartijos ir Konstitucijų.
 III priedas – Darbo dokumentas dėl struktūrinių ir metodinių problemų pagrindinių 

teisių ir mažumų teisių srityje po plėtros į rytus
 IV priedas – Darbo dokumentas dėl Europos Parlamento rezoliucijų pagrindinių teisių 

srityje
 V priedas – Darbo dokumentas dėl dabartinės ES veiklos migrantų, teisių, 

homofobijos, vaikų teisų, duomenų apsaugos, šeiminio smurto, rasizmo, ksenofobijos ir 
ginamojo teisių srityse

 VI priedas – Darbo dokumentas dėl nacionalinių teismų ir žmogaus teisių gynėjų 
vaidmens

                                               
11 Informacija dėl mažumų teisių pateikiama III priedo 2 dalyje.

12 IV priede pateikiamas EP rezoliucijos dėl pagrindinių teisių aprašymas.
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