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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. su džiaugsmu pritaria būsimam Europos Sąjungos prisijungimui prie Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, nes tai yra puiki istorinė galimybė 
koordinuoti bendrą žmogaus teisių erdvę visame žemyne ir Europos Sąjungoje ir taip 
sudaryti sąlygas Europos Sąjungos ir valstybių narių piliečiams vienodai apsaugoti 
žmogaus teises ir pagrindines laisves, įdiegti papildomą žmogaus teisių išorės kontrolės 
sistemą Europos Sąjungoje ir užtikrinti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Europos 
žmogaus teisių teismo praktikos darnų plėtojimą; 

2. primena, kad pagarbos žmogaus teisėms – pamatinės ES vertybės, įtvirtintos jos steigimo 
sutartyje – skatinimas yra bendras jos santykių su trečiosiomis šalimis pagrindas; todėl 
laikosi nuomonės, kad minėtasis prisijungimas padės sustiprinti piliečių pasitikėjimą 
Europos Sąjunga ir padidins pasitikėjimą Sąjunga bendraujant su trečiosiomis šalimis 
žmogaus teisių klausimais; be to, pabrėžia, kad vienodas ir visapusiškas Pagrindinių teisių 
chartijos taikymas ES lygmeniu yra taip pat labai svarbus siekiant užtikrinti, kad būtų 
pasitikima Europos Sąjunga šiame dialoge;

3. teigiamai vertina dvigubų standartų panaikinimą Europos Sąjungos žmogaus teisių 
politikoje, nes prieš prisijungimą ES nebuvo teisiškai įpareigota gerbti žmogaus teises, o 
po prisijungimo bus vykdoma išorinė teisminė ES aktų kontrolė tikrinant, ar Europos 
Sąjungos teisės aktai suderinami su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencija;

4. atkreipia dėmesį į papildomą penkių Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos protokolų naudą, nes užtikrinamos ir apsaugomos tam tikros teisės 
ir laisvės konvencijos taikymo srityje ir už jos ribų, o Europos žmogaus teisių teismui 
suteikiama kompetencija teikti patariamąsias nuomones; mano, kad Europos Sąjunga, 
prisijungdama prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, 
turėtų prisijungti ir prie konvencijos protokolų bei prie 1961 m. priimtos Europos 
socialinės chartijos ir prie peržiūrėtos Socialinės chartijos; nepaisydamas Lisabonos 
sutarties protokolo Nr. 8 2 straipsnio, ragina to dar nepadariusias valstybes nares kuo 
skubiau pasirašyti ir ratifikuoti skirtingus prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos pridedamus protokolus, atsižvelgiant į jų nuolat pabrėžiamą 
įsipareigojimą laikytis demokratijos ir teisinės valstybės vertybių bei principų savo 
valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje;

5. teigiamai vertina ir tai, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 1 straipsniu būtų užtikrinama apsauga ne tik ES piliečiams ir kitiems 
asmenims Europos Sąjungos teritorijoje, bet ir visiems Europos Sąjungos jurisdikcijai 
priklausantiems asmenims už jos teritorijos ribų;

6. primena, kad pagal Lisabonos sutarties protokolą Nr. 8 reikia nustatyti aiškų mechanizmą, 
kuris būtinas norint užtikrinti, kad ne valstybių narių ieškiniai ir asmenų skundai būtų 
deramai pateikiami valstybėms narėms ir (arba) Sąjungai;
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7. pabrėžia, kad, kai pateikiamas ieškinys pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 34 straipsnį, ieškovas turi būti nustatytas remiantis Europos 
Sąjungos teisės aktais ir vėliau kontroliuojant Teisingumo Teismui, o tai turėtų būti 
daroma nepažeidžiant piliečių teisių pareikšti individualius ieškinius;

8. mano, kad dėl teisinio tikrumo ir tarptautinių santykių skaidrumo asmenys ir ne valstybės 
narės turėtų būti tinkamai informuojami apie klausimus, kurie priklauso valstybių narių 
kompetencijai, ir apie klausimus, kurie priklauso Sąjungos kompetencijai, prireikus 
sudarant kompetencijos deklaraciją, pridedamą prie susitarimo dėl prisijungimo; pabrėžia, 
kad šiomis aplinkybėmis būtina įdiegti informavimo mechanizmą, pagal kurį būtų 
atsižvelgiama į tai, kad Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos pasiskirstymas kinta;

9. pabrėžia, kad, kadangi ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos yra nevalstybinio subjekto prisijungimas prie valstybėms 
sukurtos teisinės priemonės, Europos Sąjungos prisijungimas prie konvencijos turėtų vykti 
nekeičiant konvencijos požymių ir stengiantis kuo mažiau pakeisti jos teismų sistemą; 
mano, kad, siekiant užtikrinti bylų šalių iš ES ir trečiųjų šalių interesus, pirmenybę svarbu 
teikti tokioms prisijungimo sąlygoms, kurios turės mažiausios įtakos Europos žmogaus 
teisių teismo darbo krūviui; 

10. griežtai priešinasi bet kokiems būdams, skirtiems išvengti Europos žmogaus teisių teismo 
ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos skirtumų, nes bylų šalims tai reikštų 
ilgesnę proceso trukmę;

11. pabrėžia, kad ryšiai su Europos Taryba, ypač klausimai, susiję su Europos Sąjungos 
dalyvavimu Ministrų Komitete ir Parlamentinėje Asamblėjoje, reguliuojami Europos 
Tarybos statuto, ir todėl būtina padaryti šio statuto pakeitimus arba bent jau priimti 
statutinę rezoliuciją, kurioje būtų pateikti siūlomi pakeitimai, kad būtų atsižvelgta į 
pokyčius įsigaliojus Lisabonos sutarčiai;

12. primygtinai ragina tinkamai paisyti Europos Parlamento teisės vykdyti demokratinę 
kontrolę skiriant Europos Sąjungos atstovus į Ministrų Komitetą ir Vadovaujantįjį 
žmogaus teisių komitetą ir apskritai į bet kurį Europos Tarybos organą, kuriame, kaip bus 
susitarta susitarime dėl prisijungimo, dalyvaus Europos Sąjunga;

13. mano, kad Parlamentas turėtų visų pirma atsižvelgti į komitetus, atsakingus už narių, kurie 
bus siunčiami į Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją, skyrimą;

14. laikosi nuomonės, kad piliečių, demokratijos ir žmogaus teisių labui Europoje ir Europos 
Sąjungoje ir siekiant, kad žmogaus teisės būtų užtikrintos ir jų būtų paisoma, reikėtų 
stiprinti Europos Sąjungos institucijų ir specialiųjų Europos Tarybos organų 
bendradarbiavimą siekiant prisidėti prie didesnės darnos ir didesnio papildomumo 
žmogaus teisių srityje visos Europos mastu;

15. ragina Europos Sąjungą prisijungti prie Europos Tarybos organų, pvz., Europos komiteto 
prieš kankinimą, Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija ir Europos 
veiksmingo teisingumo komisijos (angl. CEPEJ); taip pat pabrėžia, jog būtina, kad 
Sąjunga dalyvautų žmogaus teisių komisaro, Europos socialinių teisių komiteto, Chartijos 
tarpvyriausybinio komiteto ir Europos migracijos komiteto darbe, ir ragina jį tinkamai 
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informuoti apie šių organų išvadas ir priimamus sprendimus;

16. mano, kad, kadangi Europos žmogaus teisių teismas pripažino ne teritorinį Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymą, Europos Sąjunga turi 
stengtis visapusiškai vykdyti šį įsipareigojimą savo išorės santykiuose ir veikloje;

17. atsižvelgdamas į svarbų vaidmenį, kuris pagal Sutartį suteikiamas Europos Parlamentui 
pasirašant susitarimą dėl prisijungimo, primygtinai reikalauja, kad Europos Parlamentas 
būtų tinkamai informuojamas apie prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos derybų įgaliojimų apibrėžimą ir įtraukiamas 
glaudžiai bendradarbiauti vykstant išankstinėms diskusijoms ir derantis dėl konvencijos 
teksto, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio nuostatomis.
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