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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos institucinių aspektų

(2009/2241(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalį, Sutarties dėl Europos 
sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalį ir Protokolą dėl Europos Sąjungos sutarties 6 
straipsnio 2 dalies dėl Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos,

– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2010 m. sausio 14 d. sprendimą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 ir 50 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto, Užsienio reikalų komiteto ir Peticijų komiteto nuomones 
(A7-0000/2010),

A. kadangi Teisingumo Teismas, remdamasis nuo 8-ojo dešimtmečio nusistovėjusia teismo 
praktika, konstatavo, kad pagrindinės teisės sudaro neatsiejamą dalį bendrųjų teisės 
principų, kurių laikymąsi užtikrina Teismas;

B. kadangi vykdydamas šiuos savo įgaliojimus Teismas vadovaujasi visoms valstybėms 
narėms bendromis konstitucinėmis tradicijomis ir tarptautinėmis  žmogaus teisių apsaugos 
sutartimis, prie kurių yra prisijungusios valstybės narės, kaip antai Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – EŽTK);

C. kadangi 1993 m. Mastrichte pasirašyta Europos Sąjungos sutartimi šios teismo praktikos 
esmė įtraukta į pirminę teisę,

D. kadangi Teisingumo Teismas skiria ypatingą dėmesį Europos žmogaus teisių teismo 
praktikos raidai, ir tai rodo didėjantis sprendimų, kuriuose pateikiamos nuorodos į EŽTT 
nuostatas,

E. kadangi Europos žmogaus teisių teismas iš principo vadovaujasi prezumpcija, kad 
Sąjungos valstybių narių veikla atitinka EŽTK nuostatas, kai valstybė narė tik įgyvendina 
Bendrijos teisę,

F. kadangi savo 1996 m. kovo 28 d. pateiktoje nuomonėje Teisingumo Teismas konstatavo, 
kad Europos Bendrija neturi įgaliojimų prisijungti prie EŽTK, prieš tai iš dalies 
nepakeitus Sutarties;

G. kadangi Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Sąjunga prisijungs 
prie EŽTK, o Lisabonos sutarties Protokole Nr. 8 išvardyti klausimai, kurie prisijungiant 
prie sutarties turi būti išsiaiškinti;  kadangi šios nuostatos reiškia ne tik galimybę Sąjungai 
prisijungti prie sutarties, bet ir Sąjungos institucijų pareigą imtis atitinkamų veiksmų,
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H. kadangi sudarius Protokolą Nr. 14, kuriuo iš dalies keičiama EŽTK, Sąjunga įgijo 
galimybę prisijungti prie EŽTK valstybių narių, kurios jau yra EŽTK šalys, vardu, ir 
kadangi dėl prisijungimo sąlygų ir tvarkos turi susitarti Sąjunga ir valstybės narės, kurios 
jau yra EŽTK šalys, prisijungimo metu,

I. kadangi šiame susitarime taip pat turėtų būti aptarti administraciniai ir techniniai 
klausimai, kaip antai principas dėl Sąjungos įnašo į Europos Tarybos einamąjį biudžetą, ir 
detales šiuo klausimu dar reikia suderinti su Europos Taryba;

J. kadangi prisijungdama prie EŽTK Sąjunga bus įtraukta į šios konvencijos pagrindinių 
teisių apsaugos sistemą ir galės naudotis vidinę šių teisių apsaugą, kurią užtikrina 
Teisingumo Teismo praktika, papildančia išorine tarptautinio pobūdžio apsaugos 
institucija,

1. pabrėžia šias pagrindines priežastis, dėl kurių Sąjunga turėtų prisijungti prie EŽTK:

– Sąjungos pagrindinių teisių apsaugos sistemą papildo ir stiprina į jos pirminę teisę 
įtraukta Pagrindinių teisių chartija, o jos prisijungimas prie EŽTK duos stiprų ženklą, 
kad Sąjunga veikia išvien su „didžiąja Europa“, kuriai atstovauja Europos Taryba ir 
jos visai Europai taikoma žmogaus teisių sistema; be to, šis prisijungimas sustiprins 
Sąjungos patikimumą trečiųjų šalių akyse, iš kurių ji dvišaliuose santykiuose nuolat 
reikalauja laikytis EŽTK,

– prisijungimas prie EŽTK užtikrins piliečiams apsaugą nuo Sąjungos veiksmų, 
analogišką tai, kuria jie jau naudojasi visų valstybių narių atžvilgiu. Tai yra ypač 
svarbu, kadangi valstybės narės perdavė Sąjungai svarbius įgaliojimus,

– prisijungimas prisidės prie darnios dviejų Europos teismų praktikos raidos žmogaus 
teisių srityje, ypač dėl išaugusio dialogo poreikio,

– prisijungimas jokiu būdu nekels abejonių dėl Sąjungos teisės savarankiškumo, nes 
Teisingumo Teismas liks vienintelis aukščiausias teismas, sprendžiantis klausimus, 
susijusius su Sąjungos teise ir jos aktų galiojimu, o Žmogaus teisių teismas turi būti 
laikomas ne aukštesne instancija, o veikiau specializuotu teismu, atliekančiu išorinę 
Sąjungos prisiimtų įsipareigojimų, kylančių iš jos prisijungimo prie EŽTK, laikymosi 
priežiūrą; Teisingumo Teismas tuomet turės statusą, analogišką tam, kurį dabar turi 
valstybių narių aukščiausieji teismai Žmogaus teisių teismo atžvilgiu;

2. primena, kad prisijungimas, pagal sutartį, nenumato jokių Sąjungos galių išplėtimo ir 
nesukuria bendrosios Sąjungos kompetencijos žmogaus teisių srityje;

3. tvirtina, kad pagal Lisabonos sutarties protokolo Nr. 8 2 straipsnį Sąjungos prisijungimo 
prie EŽTK susitarimas neturi daryti poveikio valstybių narių padėčiai EŽTK ir jos 
protokolų bendrai paėmus atžvilgiu, o taip pat galimų nukrypstančių priemonių ir išlygų, 
kurias numatė konkrečios valstybės narės, atžvilgiu, ir kad tokios aplinkybės nedaro 
poveikio Sąjungos teisinei padėčiai EŽTK atžvilgiu;

4. pažymi, kad EŽTK sistema buvo papildyta visa eile papildomų protokolų, susijusių su 
teisių, kurių neapima EŽTK, apsauga, ir siūlo Sąjungai prisijungti prie visų protokolų, 
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kurie bent iš dalies siejasi su sritimis, kuriose Sąjunga turi kompetencijų (Nr. 1, 4, 7 ir 12);

5. pabrėžia, kad prisijungdama prie EŽTK Sąjunga netampa Europos Tarybos nare, bet tam 
tikras Sąjungos dalyvavimas konvencijos organuose yra būtinas, kad būtų užtikrinta gera 
Sąjungos integracija į Konvencijos sistemą, ir todėl Sąjunga turėtų joje turėti tam tikras 
teises, o būtent:

– teisę pateikti trijų kandidatų sąrašą teisėjo pareigoms, kurių vienas išrenkamas 
Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje nuo Sąjungos ir dalyvauja Teismo darbe 
lygiomis teisėmis su kitais teisėjais,

– teisę dalyvauti ir balsuoti Ministrų komiteto posėdžiuose, kai šis vykdo Europos 
žmogaus teisių teismo sprendimų vykdymo kontrolės organo veiklą arba kai sprendžia 
dėl reikalingumo prašyti Teismo nuomonės, o taip pat teisę būti atstovaujamai 
Vadovaujančiame žmogaus teisių komitete (pagalbiniame Ministrų komiteto organe),

– teisę Europos Parlamentui skirti/siųsti tam tikrą skaičių atstovų į Europos Tarybos 
Parlamentinę Asamblėją, kai ši renka teisėjus į Europos žmogaus teisių teismą;

6. mano, kad valstybės narės tarp savęs ir abipusiuose santykiuose su Sąjunga neturėtų turėti 
teisės kreiptis dėl padaryto tarpvalstybinio nuostatų pažeidimo pagal EŽTK 33 straipsnį, 
kadangi tai prieštarautų tam tikrų įsipareigojimų, kylančių iš Lisabonos sutarties, dvasiai;

7. mano, kad bet koks Sąjungos piliečio pareiškimas dėl Sąjungos institucijos ar organo 
veiksmo ar pažeidimo turi būti nukreiptas išskirtinai prieš ją pačią; taip pat bet koks 
pareiškimas, kurio pagrindas yra priemonė, kuria valstybė narė įgyvendina Sąjungos teisę, 
turi būti nukreiptas iškirtinai prieš pastarąją, nepažeidžiant principo, kad, kai atsakomybės 
pasidalinimas dėl konkretaus veiksmo tarp Sąjungos ir valstybės narės nėra aiškiai 
apibrėžtas, pareiškimas gali būti pateiktas vienu metu prieš Sąjungą ir valstybę narę;

8. mano esant tinkama, siekiant tinkamai vykdyti teisingumą, visose Europos žmogaus teisių 
teisme iškeltose bylose prieš valstybę narę, galinčiose iškelti Sąjungos teisės klausimų, 
kad Sąjunga galėtų, Teismui davus leidimą, dalyvauti kaip gynėja ir kad visose bylose 
iškeltose Sąjungai, kiekviena valstybė narė galėtų, Teismui davus leidimą, dalyvauti kaip 
gynėja;

9. mano, kad būtų neišmintinga įforminti Teisingumo Teismo ir Žmogaus teisių teismo 
santykius įvedant prejudicinio sprendimo priėmimo procedūrą pastarajame teisme arba 
įsteigiant organą ar grupę, kurie nuspręstų, kai vienas iš teismų numato priimti EŽTK 
interpretaciją, neatitinkančią kito teismo interpretacijos; šiame kontekste primena Europos 
Sąjungos sutarties Deklaraciją Nr. 2 dėl 6 straipsnio 2 dalies, kurioje pažymima, kad tarp 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo vyksta nuolatinis 
dialogas, o Sąjungos prisijungimas prie EŽTK šį dialogą galėtų sustiprinti;

10. pažymi, kad EŽTK atlieka svarbų vaidmenį interpretuojant Pagrindinių teisių chartiją, 
kadangi teisės, užtikrinamos chartijos ir atitinkančios teises, pripažįstamas EŽTK, turi būti
interpretuojamos pagal pastarąją, ir kad pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 3 
dalį EŽTK yra įkvėpimo šaltinis Teisingumo Teismui formuluojant bendruosius Sąjungos 
teisės principus; taip pat pažymi, kad pagal 53 EŽTK straipsnį jokia konvencijos nuostata 
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negali būti suprantama kaip ribojanti ar neigiamai veikianti teises, pripažįstamas 
Pagrindinių teisių chartijos, todėl pastaroji išlaiko visą teisinę galią;

11. suvokia, kad prisijungimas pats savaime neišspręs ypatingai rimtų problemų, su kuriomis 
susiduria EŽTT sistema, t. y., viena vertus, dėl pernelyg didelio darbo krūvio, ypatingai 
išaugus individualių pareiškimų skaičiui ir, kita vertus, dėl Teismo struktūros ir veikimo 
reformos, siekiant susitvarkyti su šiuo darbo krūviu; pažymi, kad neradus šių problemų 
sprendimo būdų sistema gali žlugti, ir kad protokolo Nr. 14 įsigaliojimas, iki šiol 
vilkinamas dėl vienos valstybės, Konvencijos šalies, neratifikavimo, išties padės 
sumažinti nebaigtų procedūrų skaičių, bet jų visų neužbaigs;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgiant į Sąjungos 
prisijungimo prie EŽTK konstitucinę svarbą, kelia jam griežtas sąlygas: Taryba turi 
vienbalsiai priimti sprendimą dėl susitarimo sudarymo po Europos Parlamento pritarimo, 
o susitarimas įsigalioja tik po to, kai kiekviena valstybė narė jam pritaria pagal joje 
galiojančią konstitucinę tvarką;

13. pažymi, kad Sąjungos prisijungimas prie EŽTK yra esminis žingsnis, kuris vėliau turėtų 
būti papildytas Sąjungos prisijungimu prie Europos socialinės chartijos, pasirašytos 
Turine 1961 m. spalio 18 d. ir peržiūrėtos Strasbūre 1996 m. gegužės 3 d., atsižvelgiant į 
Pagrindinių teisių chartijoje ir Sąjungos socialinėje teisėje įtvirtintus pasiekimus;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


