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PR_CNS_art93am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pataisytas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: [...]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas). Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl in absentia
priimtų sprendimų vykdymo, iš dalies keičiantį Tarybos pagrindų sprendimą 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, 
Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo 
finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo 
principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl 
teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo 
skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas 
vykdyti Europos Sąjungoje
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, 
Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 
Federacinės Respublikos iniciatyvą (5598/2008),

– atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą 
dėl konsultacijos (C6-0075/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

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

2. ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Slovėnijos 
Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, 
Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos 
iniciatyvą,

5. ragina Tarybą ir Komisiją, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, teikti pirmenybę bet kokiems 
būsimiems pasiūlymams, kuriais siekiama iš dalies pakeisti sprendimą pagal Deklaraciją 
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Nr. 50 dėl Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris turi būti pridėtas prie 
Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutarties, 10 straipsnio;

6. pasiryžęs skubiai išnagrinėti visus būsimus tokius pasiūlymus skubos tvarka pagal 5 
dalyje nurodytą procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaudamas su valstybių parlamentais;

7. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės 
Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
Pavadinimas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

dėl in absentia priimtų sprendimų 
vykdymo, iš dalies keičiantis Tarybos 
pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl 

Europos arešto orderio ir perdavimo tarp 
valstybių narių tvarkos, Pamatinį 

sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio 
pripažinimo principo taikymo finansinėms 

baudoms, Pamatinį sprendimą 
2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo 
principo taikymo nutarimams konfiskuoti 
ir Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl 

teismo sprendimų baudžiamosiose bylose 
tarpusavio pripažinimo principo taikymo 
skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su 
laisvės atėmimu susijusias priemones 

siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje

dėl piliečių teisių stiprinimo, skatinimo 
taikyti tarpusavio pripažinimo principą 
sprendimams, priimtiems po teisminio 

nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo 
asmeniškai nedalyvavo, iš dalies keičiantis 

Pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl 
Europos arešto orderio ir perdavimo tarp 

valstybių narių tvarkos, Pamatinį 
sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio 

pripažinimo principo taikymo finansinėms 
baudoms, Pamatinį sprendimą 

2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo 
principo taikymo nutarimams konfiskuoti

ir Pamatinį sprendimą .../.../TVR dėl 
teismo sprendimų baudžiamosiose bylose 
tarpusavio pripažinimo principo taikymo 
skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su 
laisvės atėmimu susijusias priemones 

siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje bei 
Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl 

nuosprendžių vykdymo atidėjimo, 
alternatyvių sankcijų ir lygtinių 

nuosprendžių pripažinimo ir priežiūros
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Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas – skatinti abipusio pripažinimo principo taikymą ir pašalinti esamas kliūtis, 
visų pirma skirtingus nepripažinimo pagrindų traktavimo būdus. Reikėtų įtraukti ir penktą 
teisės aktą dėl lygtinio nuteisimo, kadangi jis taip pats susijęs su in absentia priimtais 
sprendimais.

Pakeitimas 2

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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
galiojančius nepripažinimo ir atsisakymo 
vykdyti in absentia priimtus sprendimus 
pagrindus. Šiuo pamatiniu sprendimu 
siekiama nustatyti tokius bendrus 
pagrindus ir sudaryti vykdančiajai 
institucijai galimybę vykdyti sprendimą 
nepaisant to, kad asmuo nedalyvavo 
vykdant teisminį nagrinėjimą. Šis 
pamatinis sprendimas nėra skirtas 
reglamentuoti atitinkamoms formoms ir 
metodams ar procedūriniams 
reikalavimams, kuriais naudojamasi 
siekiant šiame pamatiniame sprendime 
nurodytų rezultatų, nes tai yra valstybių 
narių nacionalinės teisės klausimas. 
Užpildydama atitinkamą Europos arešto 
orderio arba kituose pamatiniuose 
sprendimuose numatytų liudijimų dalį 
išduodančioji institucija užtikrina, kad 
reikalavimai yra arba bus įvykdyti, ir to 
turėtų užtekti sprendimui vykdyti 
remiantis tarpusavio pripažinimo 
principu.



PE404.491v01-00 8/39 PR\714304LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama geriau paaiškinti šio pamatinio sprendimo ir nacionalinės teisės ryšį.

Pakeitimas 3

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

(5a) Neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir 
vykdyti in absentia priimto sprendimo, jei 
atitinkamas asmuo žinojo apie numatytą 
teisminį nagrinėjimą ir įgaliojo advokatą, 
o šis advokatas teisminio nagrinėjimo 
metu jam atstovavo. Šiuo atveju neturėtų 
būti svarbu, ar advokatą pasirinko, 
paskyrė ir jam mokėjo atitinkamas asmuo, 
ar šį advokatą paskyrė ir jam mokėjo 
valstybė pagal teisei į gynybą taikomus 
nacionalinius įstatymus, ir laikoma, kad 
atitinkamas asmuo sąmoningai pasirinko, 
kad jam atstovautų advokatas, užuot pats 
(ar pati) dalyvavęs (dalyvavusi) teisminio 
nagrinėjimo metu, ir asmuo iš esmės 
turėtų turėti galimybę pats pasirinkti 
advokatą (pvz., iš šiuo tikslu sudaryto 
sąrašo).

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai pažymėti, jog tai, kad asmuo nusprendžia turėti teisėtą 
atstovą ir tam atstovui suteikia aiškų įgaliojimą, turėtų būti suprantama kaip aplinkybė, kad 
asmuo yra asmeniškai informuotas apie teisminį nagrinėjimą. 
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Pakeitimas 4

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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 
nepripažinimo pagrindais, sprendimais 
turėtų būti atsižvelgta į įvairias situacijas, 
susijusias su atitinkamo asmens teise į 
bylos persvarstymą. Tokiam bylos 
persvarstymui, kuriuo siekiama 
garantuoti teises į gynybą, būdinga: 
atitinkamas asmuo turi teisę dalyvauti 
persvarstant bylą; bylos esmė, įskaitant 
naujus įrodymus, bus (iš naujo) 
nagrinėjama ir atlikus teisminį 
nagrinėjimą pirminis sprendimas gali būti 
panaikintas.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse tokiais atvejais suteikiama teisė pateikti apeliaciją, o ne teisė į 
bylos persvarstymą.



PE404.491v01-00 10/39 PR\714304LT.doc

LT

Pakeitimas 5

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

3. Šio pamatinio sprendimo taikymo sritis 
– nustatyti bendras taisykles, 
reglamentuojančias vienoje valstybėje 
narėje (sprendimą priėmusioje valstybėje 
narėje) priimtų teismo sprendimų, kurie 
buvo priimti asmeniui nedalyvaujant, 
pripažinimą ir (arba) vykdymą kitoje 
valstybėje narėje (vykdančiojoje valstybėje 
narėje), laikantis Pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 5 straipsnio 1 dalies, 
Pamatinio sprendimo 2005/214/TVR 7 
straipsnio 2 dalies g punkto, Pamatinio 
sprendimo 2006/783/TVR 8 straipsnio 2 
dalies e punkto ir Pamatinio sprendimo 
2008/.../TVR 9 straipsnio 1 dalies f punkto 
nuostatų.

3. Šio pamatinio sprendimo taikymo sritis 
– nustatyti bendras taisykles, 
reglamentuojančias vienoje valstybėje 
narėje (sprendimą priėmusioje valstybėje 
narėje) priimtų teismo sprendimų, kurie 
buvo priimti asmeniui nedalyvaujant, 
pripažinimą ir (arba) vykdymą kitoje 
valstybėje narėje (vykdančiojoje valstybėje 
narėje), laikantis Pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 5 straipsnio 1 dalies, 
Pamatinio sprendimo 2005/214/TVR 7 
straipsnio 2 dalies g punkto, Pamatinio 
sprendimo 2006/783/TVR 8 straipsnio 2 
dalies e punkto ir Pamatinio sprendimo 
2008/.../TVR 9 straipsnio 1 dalies f punkto 
bei Pamatinio sprendimo 2008/.../TVR 9 
straipsnio 1 dalies f punkto nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti ir penktą teisės aktą dėl lygtinio nuteisimo, kadangi jis taip pats susijęs su in 
absentia priimtais sprendimais. Tikslus atitinkamo straipsnio numeris bus įrašytas tuomet, kai 
Tarybos teisininkai lingvistai sutvarkys teisės akto dėl lygtinio nuteisimo tekstą.
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Pakeitimas 6

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
1 straipsnio 4 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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 
teisminio nagrinėjimo metu, kai buvo 
priimtas šis sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pasiūlymas apima tik teisminio nagrinėjimo etapą.

Pakeitimas 7

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio įžanginė dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

Vykdančioji teisminė institucija taip pat 
gali atsisakyti vykdyti Europos arešto 
orderį, išduotą siekiant vykdyti laisvės 

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

atėmimo bausmę arba nutartį paskirti 
suėmimą, jeigu teismo sprendimas buvo 
priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai 
Europos arešto orderyje nurodyta, kad 
pagal išduodančiosios valstybės 
nacionalinę teisę asmuo:

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas nėra reglamentuoti ar suderinti svarbius ar procedūrinius nacionalinius 
reikalavimus. Taigi reikėtų patikslinti, kad tie reikalavimai nustatomi remiantis nacionaline 
teise. Be to, tokio pobūdžio nuostatose paprastai vartojama sąvoka „nacionalinė teisė“, kuri 
atrodo labiau dera su 4 konstatuojamoje dalyje išdėstytu teiginiu.

Pakeitimas 8

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio a punktas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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 
iš tiesų laiku kitomis priemonėmis gavo 
informaciją apie numatytą teisminio 
nagrinėjimo, kurio metu 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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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pasiūlymas apima tik teisminio nagrinėjimo etapą. 

Nuoroda į nacionalinę teisę išbraukiama ir įrašoma į šio straipsnio įvadinę dalį, taigi ji 
galios visiems toliau išvardytiems punktams. 

Be to, kiekviena valstybė narė turi ne tik asmeniško kvietimo formą, bet ir specialias asmens 
kvietimo formas. Pagrindų sprendimas, kuriuo siekiama užtikrinti kaltinamojo teises, turėtų 
būti lankstus ir apimti sistemas, pagal kurias šios teisės užtikrinamos, nors ir esama skirtingų 
kvietimo procedūrų. Kaltinamojo teisės užtikrinamos ne tik jam asmeniškai įteikus šaukimą. 
Valstybės narės turi papildomų procedūrinių nuostatų, kuriomis remiantis užtikrinamas 
asmens kvietimas, ir, jei atsiranda su kvietimo procedūra susijusių problemų, asmuo gali apie 
tai pranešti teismui. 

Pakeitimas 9

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR 
4a straipsnio aa punktas (naujas)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

aa) žinodamas apie numatytą teisminį 
nagrinėjimą, įgaliojo advokatą, kurį 
pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo 
atitinkamas asmuo ar advokatą paskyrė ir 
advokatui mokėjo valstybė pagal teisei į 
gynybą taikomus nacionalinius įstatymus, 
ir advokatas asmeniui atstovavo teisminio 
nagrinėjimo metu; arba

Or. en

Pagrindimas

Jei asmuo nusprendžia turėti teisėtą atstovą ir suteikia aiškų įgaliojimą jam (jai) atstovauti, 
laikoma, kad teisminio nagrinėjimo metu, kai dalyvavo šis atstovas, priimtas sprendimas nėra 
in absentia priimtas sprendimas. Todėl vykdančioji valstybė negali atsisakyti vykdyti 
sprendimą.
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Taip pat reikėtų atsižvelgti į advokato paskyrimą ex-officio. Veiksmingos gynybos, kurią 
asmuo turėtų turėti, tikslu šias taisykles būtina nustatyti ir jų būtina laikytis remiantis 
išduodančiosios valstybės nacionalinėje teisėje nurodytais reikalavimais.

Pakeitimas 10

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio b punktas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

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

b) jam įteikus in absentia priimtą
sprendimą ir jį aiškiai informavus apie 
teisę į bylos persvarstymą arba teisę 
pateikti apeliaciją bei teisę dalyvauti tame 
teisme:

 Jei šis pakeitimas bus priimtas, 
atitinkamai reikia atlikti pakeitimus visame 
tekste (kiekvieną kartą, kai pateikiama 
nuoroda į bylos persvarstymą, reikėtų 
pridėti „arba pateikti apeliaciją“).

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad asmuo turėtų turėti teisę, kad jo (jos) byla remiantis nacionaliniais 
įstatymais būtų nagrinėjama iš naujo. Jei pagal nacionalinę teisės sistemą bylos 
persvarstymas nenumatytas, naujas nagrinėjimas galėtų būti vykdomas kaip apeliacinis 
nagrinėjimas.
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Pakeitimas 11

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio b punkto ii papunktis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

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

ii) nepareikalavo persvarstyti bylą per 
taikomą laikotarpį;

*Terminas bus nurodytas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas nėra reglamentuoti ar suderinti svarbius ar procedūrinius nacionalinius 
reikalavimus. Taikomas laikotarpis turėtų būti apibrėžtas atitinkamoje nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas 12

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR 
4a straipsnio c punkto i papunktis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

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

i) bus asmeniškai įteiktas nedelsiant po 
perdavimo ir jis bus aiškiai informuotas 
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apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę 
dalyvauti tame persvarstyme;

apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę 
dalyvauti tame persvarstyme;

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungoje esama didelių skirtumų baudžiamojo proceso teisės srityje. Todėl nėra 
naudinga įrašyti konkretų laikotarpį, dėl kurio įgyvendinant šį pagrindų sprendimą gali kilti 
praktinių problemų nacionaliniu lygmeniu. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad laikantis nacionalinių 
įstatymų asmeniui sprendimas turėtų būti įteiktas, kaip galima greičiau.

Pakeitimas 13

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio c punkto ii papunktis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

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

ii) jis turės teisę pareikalauti persvarstyti 
bylą per taikomą laikotarpį.

*Terminas bus nurodytas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas nėra reglamentuoti ar suderinti svarbius ar procedūrinius nacionalinius 
reikalavimus. Taikomas laikotarpis turėtų būti apibrėžtas atitinkamoje nacionalinėje teisėje.
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Pakeitimas 14

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties 2.1 punkto 1 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

2.1 asmuo 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

2.1 asmuo buvo asmeniškai pašauktas 
atvykti arba pagal išduodančiosios 
valstybės nacionalinę teisę iš tiesų laiku 
kitomis priemonėmis gavo informaciją
apie numatytą teisminio nagrinėjimo, 
kurio metu 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

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pasiūlymas apima tik teisminio nagrinėjimo etapą.

Pakeitimas 15

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties 2.1a punktas (naujas)
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Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1a asmuo, žinodamas apie numatytą 
teisminį nagrinėjimą, įgaliojo advokatą, 
kurį pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo 
atitinkamas asmuo ar advokatą paskyrė ir 
advokatui mokėjo valstybė pagal teisei į 
gynybą taikomus nacionalinius įstatymus, 
ir advokatas asmeniui atstovavo teisminio 
nagrinėjimo metu; 

Pateikiama informacija apie tai, kaip 
įvykdyta ši sąlyga:
………………………………

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimą, susijusį su teisės akto dėl Europos arešto orderio 4a straipsnio 1 
dalies aa punkto (naujo) pakeitimu.

Pakeitimas 16

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties 2.3.2 punkto 1 įtrauka

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

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

– in absentia priimtas sprendimas asmeniui 
bus asmeniškai įteiktas nedelsiant po 
perdavimo; bei
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Or. en

Pagrindimas

Pagrindų sprendimo tikslas nėra suderinti procedūrinius aspektus, pavyzdžiui, in absentia
priimtų sprendimų įteikimo terminus, todėl teikiamas toks pasiūlymas. 

Pakeitimas 17

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punktas
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
1 straipsnio e punktas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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 
teisminio nagrinėjimo metu, kai buvo 
priimtas šis sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pasiūlymas apima tik teisminio nagrinėjimo etapą.

Pakeitimas 18

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto įvadinė dalis
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Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

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

i) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą 
sprendimas buvo priimtas in absentia, 
išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, 
kad pagal sprendimą priėmusios valstybės 
nacionalinę teisę asmuo:

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas nėra reglamentuoti ar suderinti svarbius ar procedūrinius nacionalinius 
reikalavimus. Taigi reikėtų patikslinti, kad tie reikalavimai nustatomi remiantis nacionaline 
teise. Be to, tokio pobūdžio nuostatose paprastai vartojama sąvoka „nacionalinė teisė“, kuri 
atrodo labiau dera su 4 konstatuojamoje dalyje išdėstytu teiginiu.

Pakeitimas 19

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto i papunktis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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 
iš tiesų laiku kitomis priemonėmis gavo 
informaciją apie numatytą teisminio 
nagrinėjimo, kurio metu 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
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pasiūlymas apima tik teisminio nagrinėjimo etapą. 

Nuoroda į nacionalinę teisę išbraukiama ir įrašoma į šio straipsnio įvadinę dalį, taigi ji 
galios visiems toliau išvardytiems punktams. 

Be to, kiekviena valstybė narė turi ne tik asmeniško kvietimo formą, bet ir specialias asmens 
kvietimo formas. Pagrindų sprendimas, kuriuo siekiama užtikrinti kaltinamojo teises, turėtų 
būti lankstus ir apimti sistemas, pagal kurias šios teisės užtikrinamos, nors ir esama skirtingų 
kvietimo procedūrų. Kaltinamojo teisės užtikrinamos ne tik jam asmeniškai įteikus šaukimą. 
Valstybės narės turi papildomų procedūrinių nuostatų, kuriomis remiantis užtikrinamas 
asmens kvietimas, ir, jei atsiranda su kvietimo procedūra susijusių problemų, asmuo gali apie 
tai pranešti teismui. 

Pakeitimas 20

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto ia papunktis (naujas)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

ia) žinodamas apie numatytą teisminį 
nagrinėjimą, įgaliojo advokatą, kurį 
pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo 
atitinkamas asmuo ar advokatą paskyrė ir 
advokatui mokėjo valstybė pagal teisei į 
gynybą taikomus nacionalinius įstatymus, 
ir advokatas asmeniui atstovavo teisminio 
nagrinėjimo metu; arba

Or. en

Pagrindimas

Jei asmuo nusprendžia turėti teisėtą atstovą ir suteikia aiškų įgaliojimą jam (jai) atstovauti, 
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laikoma, kad teisminio nagrinėjimo metu, kai dalyvavo šis atstovas, priimtas sprendimas nėra 
in absentia priimtas sprendimas. Todėl vykdančioji valstybė negali atsisakyti vykdyti 
sprendimą.

Taip pat reikėtų atsižvelgti į advokato paskyrimą ex-officio. Veiksmingos gynybos, kurią 
asmuo turėtų turėti, tikslu šias taisykles būtina nustatyti ir jų būtina laikytis remiantis 
išduodančiosios valstybės nacionalinėje teisėje nurodytais reikalavimais.

Pakeitimas 21

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto ii papunktis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

ii) kompetentingai institucijai aiškiai 
nurodė, kad neginčija bylos; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 22

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto iii papunkčio įvadinė dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti visų teisės aktų, susijusių su in absentia priimtais sprendimais 
darną. Į teisės aktą dėl Europos arešto orderio įtrauktas žodis „aiškiai“, taigi šis žodis turėtų 
būti įtrauktas ir į kitus teisės aktus.

Pakeitimas 23

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto iii papunkčio 2 įtrauka

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

- nepareikalavo persvarstyti bylą per 
taikomą laikotarpį, kuris yra ne 
trumpesnis kaip [...]* dienos.

- nepareikalavo persvarstyti bylą per 
taikomą laikotarpį.

*Terminas bus nurodytas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas nėra reglamentuoti ar suderinti svarbius ar procedūrinius nacionalinius 
reikalavimus. Taikomas laikotarpis turėtų būti apibrėžtas atitinkamoje nacionalinėje teisėje.
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Pakeitimas 24

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
Priedo h skilties 3 punkto 2.1a papunktis (naujas)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

2.1a. asmuo, žinodamas apie numatytą 
teisminį nagrinėjimą, įgaliojo advokatą, 
kurį pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo 
atitinkamas asmuo ar advokatą paskyrė ir 
advokatui mokėjo valstybė pagal teisei į 
gynybą taikomus nacionalinius įstatymus, 
ir advokatas asmeniui atstovavo teisminio 
nagrinėjimo metu;

Pateikiama informacija apie tai, kaip 
įvykdyta ši sąlyga:
………………………………

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su teisės aktu dėl finansinių baudų 7 straipsnio 2 dalies i punkto ia 
papunkčio (naujo) pakeitimu.

Pakeitimas 25

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 1 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
2 straipsnio i punktas
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Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

i) „In absentia priimtas sprendimas“ –
c punkte apibrėžtas nutarimas konfiskuoti, 
kuris buvo priimtas asmeniui pačiam 
nedalyvaujant bylos, kurioje buvo priimtas 
šis sprendimas, nagrinėjime.

i) „In absentia priimtas sprendimas“ –
c punkte apibrėžtas nutarimas konfiskuoti, 
kuris buvo priimtas asmeniui pačiam 
nedalyvaujant teisminio nagrinėjimo 
metu, kai buvo priimtas šis sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pasiūlymas apima tik teisminio nagrinėjimo etapą.

Pakeitimas 26

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
8 straipsnio 2 dalies e punkto įvadinė dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

e) pagal 4 straipsnio 2 dalyje numatytą 
liudijimą sprendimas buvo priimtas in 
absentia, išskyrus atvejus, kai liudijime 
nurodyta, kad asmuo:

e) pagal 4 straipsnio 2 dalyje numatytą 
liudijimą sprendimas buvo priimtas in 
absentia, išskyrus atvejus, kai liudijime 
nurodyta, kad pagal sprendimą priėmusios 
valstybės nacionalinę teisę asmuo:

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas nėra reglamentuoti ar suderinti svarbius ar procedūrinius nacionalinius 
reikalavimus. Taigi reikėtų patikslinti, kad tie reikalavimai nustatomi remiantis nacionaline 
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teise. Be to, tokio pobūdžio nuostatose paprastai vartojama sąvoka „nacionalinė teisė“, kuri 
atrodo labiau dera su 4 konstatuojamoje dalyje išdėstytu teiginiu.

Pakeitimas 27

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
8 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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 
iš tiesų laiku kitomis priemonėmis gavo 
informaciją apie numatytą teisminio 
nagrinėjimo, kurio metu 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

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pasiūlymas apima tik teisminio nagrinėjimo etapą. 

Nuoroda į nacionalinę teisę išbraukiama ir įrašoma į šio straipsnio įvadinę dalį, taigi ji 
galios visiems toliau išvardytiems punktams. 

Be to, kiekviena valstybė narė turi ne tik asmeniško kvietimo formą, bet ir specialias asmens 
kvietimo formas. Pagrindų sprendimas, kuriuo siekiama užtikrinti kaltinamojo teises, turėtų 
būti lankstus ir apimti sistemas, pagal kurias šios teisės užtikrinamos, nors ir esama skirtingų 
kvietimo procedūrų. Kaltinamojo teisės užtikrinamos ne tik jam asmeniškai įteikus šaukimą. 
Valstybės narės turi papildomų procedūrinių nuostatų, kuriomis remiantis užtikrinamas 
asmens kvietimas, ir, jei atsiranda su kvietimo procedūra susijusių problemų, asmuo gali apie 
tai pranešti teismui. 
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Pakeitimas 28

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
8 straipsnio 2 dalies e punkto ia papunktis (naujas)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

ia) žinodamas apie numatytą teisminį 
nagrinėjimą, įgaliojo advokatą, kurį 
pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo 
atitinkamas asmuo ar advokatą paskyrė ir 
advokatui mokėjo valstybė pagal teisei į 
gynybą taikomus nacionalinius įstatymus, 
ir advokatas asmeniui atstovavo teisminio 
nagrinėjimo metu; arba

Or. en

Pagrindimas

Jei asmuo nusprendžia turėti teisėtą atstovą ir suteikia aiškų įgaliojimą jam (jai) atstovauti, 
laikoma, kad teisminio nagrinėjimo metu, kai dalyvavo šis atstovas, priimtas sprendimas nėra 
in absentia priimtas sprendimas. Todėl vykdančioji valstybė negali atsisakyti vykdyti 
sprendimą.

Taip pat reikėtų atsižvelgti į advokato paskyrimą ex-officio. Veiksmingos gynybos, kurią 
asmuo turėtų turėti, tikslu šias taisykles būtina nustatyti ir jų būtina laikytis remiantis 
išduodančiosios valstybės nacionalinėje teisėje nurodytais reikalavimais.

Pakeitimas 29

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
8 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunkčio 2 įtrauka
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Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

- nepareikalavo persvarstyti bylą per 
taikomą laikotarpį, kuris yra ne 
trumpesnis kaip [...]* dienos.

- nepareikalavo persvarstyti bylą per 
taikomą laikotarpį.

*Terminas bus nurodytas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas nėra reglamentuoti ar suderinti svarbius ar procedūrinius nacionalinius 
reikalavimus. Taikomas laikotarpis turėtų būti apibrėžtas atitinkamoje nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas 30

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
Priedo j skilties 2.1 punkto 1 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

2.1 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

2.1 asmuo buvo asmeniškai pašauktas 
atvykti arba pagal sprendimą priėmusios 
valstybės nacionalinę teisę iš tiesų kitomis 
priemonėmis laiku gavo informaciją apie 
numatytą teisminio nagrinėjimo, kurio 
metu 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 31

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
Priedo j skilties 2.1a punktas (naujas)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

2.1a. asmuo, žinodamas apie numatytą 
teisminį nagrinėjimą, įgaliojo advokatą, 
kurį pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo 
atitinkamas asmuo ar advokatą paskyrė ir 
advokatui mokėjo valstybė teisei į gynybą 
taikomus nacionalinius įstatymus, ir 
advokatas asmeniui atstovavo teisminio 
nagrinėjimo metu;

Pateikiama informacija apie tai, kaip 
įvykdyta ši sąlyga:
………………………………

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimą, susijusį su teisės akto dėl nutarimų konfiskuoti 8 straipsnio 2 
dalies e punkto i papunkčio (naujo) pakeitimu.

Pakeitimas 32

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 1 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
1 straipsnio e punktas
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Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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 
teisminio nagrinėjimo metu, kai buvo 
priimtas šis sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pasiūlymas apima tik teisminio nagrinėjimo etapą.

Pakeitimas 33

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
9 straipsnio 1 dalies f punkto įvadinė dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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 nurodyta, 
kad pagal sprendimą priėmusios valstybės 
nacionalinę teisę asmuo:

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas nėra reglamentuoti ar suderinti svarbius ar procedūrinius nacionalinius 
reikalavimus. Taigi reikėtų patikslinti, kad tie reikalavimai nustatomi remiantis nacionaline 
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teise. Be to, tokio pobūdžio nuostatose paprastai vartojama sąvoka „nacionalinė teisė“, kuri 
atrodo labiau dera su 4 konstatuojamoje dalyje išdėstytu teiginiu.

Pakeitimas 34

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
9 straipsnio 1 dalies f punkto i papunktis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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 
iš tiesų laiku kitomis priemonėmis gavo 
informaciją apie numatytą teisminio 
nagrinėjimo, kurio metu 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

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pasiūlymas apima tik teisminio nagrinėjimo etapą. 

Nuoroda į nacionalinę teisę išbraukiama ir įrašoma į šio straipsnio įvadinę dalį, taigi ji 
galios visiems toliau išvardytiems punktams. 

Be to, kiekviena valstybė narė turi ne tik asmeniško kvietimo formą, bet ir specialias asmens 
kvietimo formas. Pagrindų sprendimas, kuriuo siekiama užtikrinti kaltinamojo teises, turėtų 
būti lankstus ir apimti sistemas, pagal kurias šios teisės užtikrinamos, nors ir esama skirtingų 
kvietimo procedūrų. Kaltinamojo teisės užtikrinamos ne tik jam asmeniškai įteikus šaukimą. 
Valstybės narės turi papildomų procedūrinių nuostatų, kuriomis remiantis užtikrinamas 
asmens kvietimas, ir, jei atsiranda su kvietimo procedūra susijusių problemų, asmuo gali apie 
tai pranešti teismui. 
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Pakeitimas 35

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
9 straipsnio 1 dalies f punkto ia papunktis (naujas)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

ia) žinodamas apie numatytą teisminį 
nagrinėjimą, įgaliojo advokatą, kurį 
pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo 
atitinkamas asmuo ar advokatą paskyrė ir 
advokatui mokėjo valstybė pagal teisei į 
gynybą taikomus nacionalinius įstatymus, 
ir advokatas asmeniui atstovavo teisminio 
nagrinėjimo metu; arba

Or. en

Pagrindimas

Jei asmuo nusprendžia turėti teisėtą atstovą ir suteikia aiškų įgaliojimą jam (jai) atstovauti, 
laikoma, kad teisminio nagrinėjimo metu, kai dalyvavo šis atstovas, priimtas sprendimas nėra
in absentia priimtas sprendimas. Todėl vykdančioji valstybė negali atsisakyti vykdyti 
sprendimą.

Taip pat reikėtų atsižvelgti į advokato paskyrimą ex-officio. Veiksmingos gynybos, kurią 
asmuo turėtų turėti, tikslu šias taisykles būtina nustatyti ir jų būtina laikytis remiantis 
išduodančiosios valstybės nacionalinėje teisėje nurodytais reikalavimais.

Pakeitimas 36

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
9 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio 2 įtrauka



PR\714304LT.doc 33/39 PE404.491v01-00

LT

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

- nepareikalavo persvarstyti bylą per 
taikomą laikotarpį, kuris yra ne 
trumpesnis kaip [...]* dienos.

- nepareikalavo persvarstyti bylą per 
taikomą laikotarpį.

*Terminas bus nurodytas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas nėra reglamentuoti ar suderinti svarbius ar procedūrinius nacionalinius 
reikalavimus. Taikomas laikotarpis turėtų būti apibrėžtas atitinkamoje nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas 37

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2002/…/TVR
Priedo k skilties 1 punkto b.1 papunkčio 1 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos 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 pagal sprendimą priėmusios 
valstybės teisę iš tiesų kitomis 
priemonėmis laiku gavo informaciją apie 
numatytą teisminio nagrinėjimo, kurio 
metu 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 38

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
Priedo k skilties 1 punkto b.1a papunktis (naujas)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

b.1a asmuo, žinodamas apie numatytą 
teisminį nagrinėjimą, įgaliojo advokatą, 
kurį pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo 
atitinkamas asmuo ar advokatą paskyrė ir 
advokatui mokėjo valstybė pagal teisei į 
gynybą taikomus nacionalinius įstatymus, 
ir advokatas asmeniui atstovavo teisminio 
nagrinėjimo metu;

Pateikiama informacija apie tai, kaip 
įvykdyta ši sąlyga:
………………………………

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimą, susijusį su teisės akto dėl laisvės atėmimo bausmių 9 straipsnio 1 
dalies f punkto ia (naujo) papunkčio pakeitimu.
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Pakeitimas 39

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5a straipsnis (naujas)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos 
Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos 

Karalystės, Slovakijos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos siūlomas tekstas 

Pakeitimas

5a straipsnis
Pamatinio sprendimo 2008/…/TVR¹ 

pakeitimai
Pamatinis sprendimas 2008/.../TVR iš 
dalies keičiamas taip:
1) 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
h) „In absentia priimtas sprendimas“ –
a punkte apibrėžtas teismo sprendimas, 
kuris buvo priimtas asmeniui 
nedalyvaujant teisminio nagrinėjimo metu 
priimant šį sprendimą.
2) [9 straipsnio 1 dalies]² h punktas 
pakeičiamas taip:
h) pagal [6a] straipsnyje nurodytą 
liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo 
teisminio nagrinėjimo metu priimant 
sprendimą, išskyrus atvejus, kai liudijime 
nurodyta, kad remiantis sprendimą 
priėmusios valstybės nacionaline teise tas 
asmuo:
i) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba 
iš tiesų laiku kitomis priemonėmis gavo 
informaciją apie numatytą teisminio 
nagrinėjimo, kurio metu 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 teisminį 
nagrinėjimą, įgaliojo advokatą, kurį 
pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo 
atitinkamas asmuo ar advokatą paskyrė ir 
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advokatui mokėjo valstybė pagal teisei į 
gynybą taikomus nacionalinius įstatymus, 
ir advokatas asmeniui atstovavo teisminio 
nagrinėjimo metu; arba
iii) jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai 
informavus apie teisę į bylos persvarstymą
bei teisę dalyvauti tame persvarstyme:
- aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo;
arba
- nepareikalavo persvarstyti bylos per 
taikomą laikotarpį.
3) I priedo („liudijimas“) i skilties 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 sprendimą priėmusios 
valstybės narės nacionalinę teisę iš tiesų 
laiku gavo informaciją kitomis 
priemonėmis apie numatytą teisminio 
nagrinėjimo, kurio metu 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 
teisminį nagrinėjimą, įgaliojo advokatą, 
kurį pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo  
atitinkamas asmuo ar advokatą paskyrė ir
advokatui mokėjo valstybė pagal teisei į 
gynybą taikomus nacionalinius įstatymus, 
ir advokatas asmeniui atstovavo teisminio 
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nagrinėjimo metu;
Pateikiama informacija apie tai, kaip 
įvykdyta ši sąlyga:
……………………………………………
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 jam buvo suteikta 
teisė į bylos persvarstymą sprendimą 
priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios 
sąlygos:
- 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.
________________________________
¹Teisės akto numeris bus įrašytas, kai jį 
patvirtins Taryba.
2Straipsnio numeris bus įrašytas, kai jį 
patvirtins Taryba.

Or. en

Pagrindimas

Šis naujas straipsnis dėl Pamatinio sprendimo dėl lygtinio nuteisimo buvo įrašytas siekiant 
įtraukti dokumentą į šio pamatinio sprendimo taikymo sritį. Kiti pakeitimai suderinti su 
pasiūlymo dėl keturių kitų teisės aktų, susijusių su in absentia priimtais sprendimais, tekstu. 
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Teisė į teisminį nagrinėjimą – tai pagrindinė teisė, apibrėžta JT tarptautiniame pilietinių ir 
politinių teisių pakte. Tačiau tai nėra absoliuti teisė. Tam tikromis aplinkybėmis sprendimai 
gali būti priimami teisminio nagrinėjimo, kai atitinkamas asmuo nedalyvauja, metu, ir tai yra 
vadinamieji teismo sprendimai in absentia. 

Taikant abipusio pripažinimo principą vienos valstybės narės teisminė institucija vykdo kitos 
valstybės narės teisminės institucijos priimtą sprendimą. Tačiau esama išimčių ir viena jų 
susijusi su atveju, kai teismo sprendimas priimamas in absentia.

Šiuo metu keli ES teisės aktai (juos Taryba priėmė ar dar priims) yra susiję su teismo 
sprendimų priėmimu in absentia. Tačiau juose aptariamas klausimas sprendžiamas skirtingai 
ir tai sudaro kliūtis abipusiam pripažinimui. Dėl to ES lygmeniu nėra nuoseklios sistemos ir 
atsiranda (nepageidaujamas) teisinis netikrumas. 7 valstybės narės, siekdamos ištaisyti tokią 
padėtį, pateikė pasiūlymą dėl kriterijų, susijusių su in absentia priimtų sprendimų 
nepripažinimo pagrindais, suderinimo šiuose keturiuose teisės aktuose:

1) Pagrindų sprendime 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių 
narių tvarkos,

2) Pamatiniame sprendime 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo 
finansinėms baudoms,

3) Pamatiniame sprendime 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo 
nutarimams konfiskuoti,

4) Pamatiniame sprendime 2008/…/TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose 
tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės 
atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje.

Pranešėjas mano, kad į pasiūlymą reikia įtraukti ir penktąjį teisės aktą, t. y. Pamatinį 
sprendimą 2008/…/TVR dėl nuosprendžių vykdymo atidėjimo, alternatyvių sankcijų ir 
lygtinių nuosprendžių pripažinimo ir priežiūros.

Atlikus tokį suderinimą taisyklės taptų aiškesnės, būtų daugiau teisinio tikrumo ir būtų galima 
lengviau vykdyti teisminį bendradarbiavimą. Be to, remiantis pasiūlymu sustiprinama 
pagrindinių procedūrinių teisių apsauga, pvz., teisė į gynybą ir teisė į teisminį nagrinėjimą. 

Pasiūlymo tikslas – suderinti in absentia priimtų sprendimų nepripažinimo pagrindus, bet 
jame nesiekiama suvienodinti sąvokas, o įvairių sistemų klausimas sprendžiamas taikant 
horizontalųjį metodą. Pasiūlyme apibrėžiami teisminio bendradarbiavimo aspektai arba 
bendra koncepcija in absentia priimtų sprendimų atveju.

Pagrindiniai pasiūlymo aspektai 
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1. Atitinkamo asmens kvietimas

Pasiūlyme pabrėžiama asmens adekvataus kvietimo svarba. Svarbu, kad atitinkamas asmuo 
būtų laiku informuojamas apie savo teisminio nagrinėjimo datą ir vietą. Tik įvykdžius šiuos 
reikalavimus, galima pripažinti ir vykdyti in absentia priimtus sprendimus. Tokiu būdu 
užtikrinama teisė į teisminį nagrinėjimą. 

Tačiau pranešėjas mano, kad svarbu atsižvelgti į valstybių narių teisės sistemų, kuriose 
numatytos savitos asmens kvietimo formos, skirtumus. Kaltinamojo teisės užtikrinamos ne tik 
jam asmeniškai įteikus šaukimą. Valstybės narės turi papildomų procedūrinių nuostatų, 
kuriomis remiantis užtikrinamas asmens kvietimas, ir, jei atsiranda su kvietimo procedūra 
susijusių problemų, asmuo gali apie tai pranešti teismui. 

2. Didesnis dėmesys teisei į bylos persvarstymą 

Pasiūlyme pabrėžiama bylos persvarstymo svarba užtikrinant deramą teisės į teisminį 
nagrinėjimą apsaugą. Jei atitinkamas asmuo nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu 
buvo priimtas sprendimas in absentia, vykdančioji valstybė narė galėtų tokį sprendimą 
vykdyti tuomet, jei inter alia, sprendimą priėmusioje valstybėje numatyta atitinkama teisė į 
bylos persvarstymą. Tačiau ne visose valstybėse narėse numatytas bylos persvarstymas. 
Pranešėjo nuomone, pasiūlyme reikėtų patikslinti, kad tokiais atvejais bylos nagrinėjimas iš 
naujo galėtų būti vykdomas kaip apeliacinis nagrinėjimas (ir tai aiškiai turėtų būti paminėta 
pasiūlymo tekste). 

3. Teisė būti atstovaujamam advokato

Atitinkamas asmuo turi teisę nuspręsti, kad jam atstovaus advokatas. Tokiais atvejais, kai 
advokatas atstovauja asmeniui pagal to asmens įgaliojimą, neturėtų būti atsisakoma pripažinti 
ir vykdyti minėtųjų sprendimų. Visgi, pranešėjo nuomone, reikėtų aiškiai pabrėžti, kad teisė 
būti atstovaujamam advokato realizuojama ir tada, kai advokatą skiria ir jam moka valstybė.
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