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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dėl Lisabonos sutarties skaidrumo svarba pakilo į naują lygmenį, nes Europos Sąjungos 
sutarties 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad: „Kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti 
demokratiniame Sąjungos gyvenime. Sprendimai priimami kuo atviriau ir kiek įmanoma 
labiau juos priartinant prie piliečių“.

Sutartyje aiškiai išplėsta šio reglamento taikymo sritis. Anksčiau buvo reikalaujama 
skaidrumo tik iš Parlamento, Tarybos ir Komisijos, o dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 15 straipsnyje numatyta, kad „Visi Sąjungos piliečiai ... turi teisę ... susipažinti su 
Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų dokumentais bet kokiu pavidalu“.

Komisijos pasiūlyme COM(2011)137 Sutarties tekstas, susijęs su reglamento taikymo 
apimties institucijoms išplėtimu, perkeliamas į reglamentą. Šis veiksmas yra reikalingas ir 
tinkamas siekiant teisinio tikrumo, tačiau jis neatitinka Lisabonos sutarties, ypač Pagrindinių 
teisių chartijos, esmės. Visgi šį pakeitimą reikėtų patvirtinti kuo greičiau, nes Lisabonos 
sutartis galioja nuo 2099 m. gruodžio 1 d. ir dauguma ES institucijų ir įstaigų jau pakeitė savo 
taisykles ir praktiką taip, kad jos atitiktų Sutartį.

Komisijos pasiūlyme keičiama ne tik Reglamento Nr. 1049/2001 institucinė apimtis, bet ir 
siūlomi du nedideli redakcijos pakeitimai atitinkamose dalyse. Kadangi Komisijos pasiūlyme 
siekiama tik padaryti techninius pakeitimus institucinei reglamento apimčiai, taigi suderinti jį 
šiuo požiūriu su Lisabonos sutartimi, siūloma nekeisti dabartinio teksto, kad nekiltų klausimų 
dėl šio pakeitimo tikslų.

Parlamentas, atsižvelgdamas į teisinio pagrindo pasikeitimą įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir 
pakeisdamas 2008 m. ir 2011 m. pasiūlymus, keletą kartų prašė Komisijos pateikti naują ir 
išsamų pasiūlymą dėl Reglamento Nr. 1049/2001 naujos redakcijos parengimo. Labai gaila, 
tačiau Komisija naujo pasiūlymo nepateikė. Ankstesnis Komisijos pasiūlymas 
(COM(2008)0229)) būtų žingsnis atgal skaidrumo požiūriu. Iš tiesų, būtų daug geriau laikytis 
dabartinio Komisijos pasiūlymo ir išsaugoti galiojantį reglamentą atliekant tik būtinus 
techninius pakeitimus, negu susilpninti reglamentą patvirtinus pirmą Komisijos pasiūlymą.

Skaidrumas, kuris yra pagrindinis elementas siekiant tinkamo administravimo, kaip numatyta 
SESV 298 straipsnyje ir Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, labai svarbus, kad būtų 
vykdoma veiksminga demokratinė ES institucijų kontrole (SESV 15 straipsnis). 
Atsižvelgdama į tai nuomonės referentė pabrėžia, kad skaidrumą sudaro ne tik pasyvi ES 
institucijų reakcija, skaidrumas taip pat reikalauja aktyvių veiksmų. Kaip numatyta 
galiojančiame reglamente, skaidrumas užtikrina didesnį valdymo legitimumą ir 
veiksmingumą bei aukštesnį atskaitomybės piliečiui mastą demokratinėje sistemoje. 

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Dėl Lisabonos sutarties Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija 
tampa teisiškai privaloma. Pagal 
Chartijos 41 ir 21 straipsnius Sąjungos 
institucijos privalo vykdyti gerą 
administravimą ir leisti Sąjungos 
piliečiams susipažinti su institucijų bet 
kurios formos dokumentais.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001
1 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 15 straipsnio 3 dalyje numatytos 
visuomenės teisės susipažinti su Europos 
Sąjungos institucijų, kaip apibrėžta 3 
straipsnio c punkte, dokumentais principus, 
sąlygas ir viešaisiais ar privačiaisiais 
interesais grindžiamus apribojimus, kad 
visuomenei būtų užtikrinta kuo platesnė 
susipažinimo su dokumentais galimybė,“

a) nustatyti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 15 straipsnio 3 dalyje numatytos 
teisės susipažinti su Europos Sąjungos 
institucijų, kaip apibrėžta 3 straipsnio c 
punkte, dokumentais principus, sąlygas ir 
viešaisiais ar privačiaisiais interesais 
grindžiamus apribojimus, kad būtų 
užtikrinta kuo platesnė susipažinimo su 
dokumentais galimybė,“

Or. en

Pagrindimas

SESV 15 straipsnio 3 dalyje neminima visuomenė, kalbama tik apie teisę susipažinti su 
dokumentais. Ši nuostata taip pat taikoma Pagrindinių teisių chartijos 42 straipsniui. Taigi 
siūloma išbraukti du naujus žodžius „visuomenės“ ir „visuomenei “. 
(Šis pagrindimas susijęs su  pakeitimu, kuris tekstui lietuvių kalba įtakos neturi).
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