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I. Įvadas

2009 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtinta 2010–2014 m. laikotarpio 
„Stokholmo programa. Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“ yra trečiasis 
daugiametis strateginis dokumentas, kuriuo reglamentuojama laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvės kūrimo veikla pasibaigus Tamperės ir Hagos programoms.

Dabar tikslinga pradėti vertinti iki šiol pasiektus laimėjimus ir nustatyti trūkumus. Tai dar 
svarbiau dėl to, kad Stokholmo programa yra pirmoji po Lisabonos sutarties įsigaliojimo 
patvirtinta programa, pagal kurią sustiprintos Parlamento galios, tačiau taip pat išsaugoti tam 
tikri iki Lisabonos sutarties galioję aspektai, pvz., penkerių metų trukmės įprastos tvarkos 
taikymo ankstesnėms trečiojo ramsčio priemonėms pereinamasis laikotarpis. Nors šioje 
programoje Komisijai buvo pavesta „iki 2012 m. birželio mėn. pateikti <...> laikotarpio 
vidurio apžvalgą“, ji to nepadarė. Vis dėlto Komisijos narės C. Malmström ir V. Reding 
pateikė Komisijos atlikto darbo apžvalgas ir dalyvavo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto šiuo klausimu rengtuose posėdžiuose. Taryba taip pat pradėjo rengti savo 
vertinimą ir 2012 m. gruodžio mėn. surengė diskusijas1.

Šiame dokumente nustatomi keli horizontalūs tikslai, kurių Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetas galėtų siekti atlikdamas savo vertinimą, ir įvertinama pažanga, 
padaryta įgyvendinant jo kompetencijos sričiai priskiriamas programos dalis. Šio dokumento 
paskirtis – prisidėti prie diskusijų Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete. 
Vėliau pagal Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį kartu su Konstitucinių reikalų komiteto ir 
Teisės reikalų komiteto pranešėjais bus pristatytas bendras pranešimo projektas.

II. Galimi Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vertinimo tikslai

A. Daugiausia dėmesio žmogui

Kadangi Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas atsakingas už pagrindinių 
teisių apsaugą, jam labai svarbu įvertinti šią programą piliečių, jų teisių ir įsipareigojimų 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje požiūriu. Šiuo kriterijumi vadovaujamasi ir šiuo metu 
teisiškai privalomoje Chartijoje, kurios preambulėje teigiama, kad, „įkurdama Sąjungos 
pilietybę ir plėtodama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, Sąjunga daugiausia dėmesio 
savo veikloje skiria žmogui.“

Taigi itin daug dėmesio reikėtų skirti piliečiams daromo poveikio būdui, jų saugomoms 
teisėms ir jiems suteiktos akivaizdžios naudos mastui. Kadangi, įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai, iki šiol nepakeistos pagal ankstesnįjį trečiąjį ramstį patvirtintos priemonės, reikės 
itin atidžiai įvertinti jų poveikį piliečiams.

Daugiausia dėmesio skiriant žmonėms, svarbesnis taps ir teisėjų mokymas. Priimant vis 
daugiau ES priemonių, labai svarbu, kad visiems praktikuojantiems teisininkams būtų 
rengiami tinkami mokymai.

                                               
1 Žr. Tarybos dok. 15921/12.
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B. Viešų diskusijų skatinimas

Kitaip nei Taryba, kurios diskusijos dėl šios programos įvertinimo vyko už uždarų durų, 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, būdamas atsakingas už su skaidrumu 
susijusius teisės aktus, pasiūlė skatinti plataus masto ir viešas diskusijas dėl laisvės, saugumo 
ir teisingumo erdvės.

Tai būtina ir dėl to, kad Sutarties pačiame pirmame straipsnyje reikalaujama, kad sprendimai 
būtų „priimami kuo atviriau ir kuo labiau priartinant juos prie piliečio“ (Europos Sąjungos 
sutarties 1 straipsnis). Būtent todėl visos ES institucijos, įskaitant Europos Vadovų Tarybą, 
turėtų suteikti „piliečiams ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybę skelbti nuomones 
<…> ir viešai jomis keistis“ bei palaikyti „atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su 
atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene“ (Europos Sąjungos sutarties 11 
straipsnis).

Taip pat reikia užtikrinti glaudesnius nacionalinių parlamentų ryšius – ne tik dėl to, kad jie 
„aktyviai prisideda užtikrinant gerą Sąjungos veikimą“ (Europos Sąjungos sutarties 12 
straipsnis), bet ir dėl svarbesnio jų vaidmens vertinant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę1

bei ją įgyvendinant.

C. Nuoseklios ES politikos skatinimas

Pranešėjas mano, kad reikia rengtis kitai programai. Turint omenyje tai, kad 2014 m. baigsis 
su policijos ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusių priemonių 
taikymo pereinamasis laikotarpis, atėjo laikas iš naujo ir nuosekliau apibrėžti Europos 
Sąjungos ir valstybių narių viešąją politiką laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Remiantis 
viešomis diskusijomis ir daugiausia dėmesio skiriant piliečiams, būtų galima išplėtoti ateičiai 
skirtus sumanymus.

III. Iki šiol padaryta pažanga. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
perspektyvos

Iš toliau pateiktų metmenų matyti, kad likus metams iki teisės aktų galiojimo termino 
pabaigos dar reikia imtis nemažai veiksmų arba juos užbaigti. Turint tai galvoje, tenka 
apgailestauti, kad vėluojama įgyvendinti daugelį Komisijos pasiūlymų.

„Piliečių teisių propagavimas: teisių Europa“

Su pagrindinėmis teisėmis susijęs skyrius yra itin plataus užmojo. Vis dėlto matyti, kad iki 
šiol padaryta nedidelė pažanga ir kad šioje srityje reikia dėti konkrečias pastangas, visų pirma 
siekiant išspręsti vadinamąją Kopenhagos dilemą, t. y. padėties, kai Europos Sąjunga iš šalių 
kandidačių ir toliau labai griežtai reikalauja laikytis pagrindinių teisių standartų, tačiau neturi į 
ES įstojusioms valstybėms taikytinų priemonių, klausimą.

                                               
1 Žr. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 69, 70, 71, 81, 85 ir 88 straipsnius.
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Komisija siūlė imtis išties nemažai veiksmų, tačiau dėl įvairių priežasčių iki šiol jų nebuvo 
galima įgyvendinti. Tokie pasiūlymai būtų Šengeno erdvės plėtra įtraukiant Bulgariją ir 
Rumuniją ir teisės aktų, susijusių su galimybe susipažinti su dokumentais, peržiūra. Taip pat 
prireiks nemažai laiko, kol bus priimtas praėjusiais metais pasiūlytas duomenų apsaugos 
teisės aktų rinkinys. Nors ES jau atitinka JAV taikomus keitimosi PNR ir SWIFT duomenimis 
reikalavimus, nedidelė pažanga padaryta diskutuojant dėl bendrojo susitarimo su JAV dėl 
duomenų apsaugos. Būtų galima pagaliau baigti derybas dėl ES prisijungimo prie Europos 
žmogaus teisių konvencijos.

Taryba galėtų pagaliau priimti naują daugiametę Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros programą, tačiau labai neramu, kad ji nesutiko į šią programą įtraukti policijos ir 
teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose aspekto ir todėl nesilaiko Lisabonos 
sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

Taip pat buvo pristatyti keli politiniai dokumentai, įskaitant ES vaiko teisių darbotvarkę, 
Veiksmų planą dėl nelydimų nepilnamečių ir ES romų integracijos nacionalinių strategijų 
planą, ir pirmoji jų įgyvendinimo ataskaita, tačiau vis dar nėra kitų dokumentų, pvz., 
Pranešimo dėl rasizmo ir ksenofobijos.

„Teisės ir teisingumo Europa“

Bendradarbiavimo baudžiamosios teisės srityje pažanga padaryta priėmus Veiksmų planą, 
skirtą įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti, 
tačiau dar daug ką reikia nuveikti: priimta Direktyva dėl teisės į informaciją (Direktyva 
2012/13/ES) ir Direktyva dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas (Direktyva 
2010/64/ES), pateikti pasiūlymai dėl teisės turėti advokatą ir dėl teisės susisiekti po 
sulaikymo, tačiau trūksta svarbių pasiūlymų, pvz., dėl teisinės pagalbos ir pažeidžiamų 
įtariamųjų.

„Saugi Europa“

Kaip buvo numatyta, priimta vidaus saugumo strategija, tačiau trūksta nuoseklaus ir išsamaus 
jos įgyvendinimo metodo.

Tam tikra pažanga padaryta būtinųjų priemonių srityje. Atrodo, gerėja tarpvalstybinis 
policijos bendradarbiavimas, įskaitant Europolo ir valstybių narių teisėsaugos institucijų 
bendradarbiavimą. Vis dar yra problemų, susijusių su keitimusi informacija ir geriausiu 
saugumo bei pagrindinių teisių apsaugos, pvz., duomenų apsaugos, derinimo būdu. Komisija 
pateikė pasiūlymą dėl ES PNR sistemos, be to, būtų galima sudaryti susitarimą su Australija, 
o susitarimas su Kanada, atrodo, netrukus bus sudarytas. Taip pat baigtos derybos dėl 
Direktyvos dėl atakų prieš informacines sistemas. Į neseniai pateiktus pasiūlymus įtrauktas 
kibernetinio saugumo teisės aktų rinkinys ir pasiūlymas sujungti Europolą ir Europos 
policijos koledžą (CEPOL).

Patvirtinti keli itin svarbūs dokumentų tekstai, visų pirma persvarstyta Direktyva, kuria 
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nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai
(Direktyva 2012/29/ES), Direktyva dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų 
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija (Direktyva 2011/92/ES) ir Direktyva dėl 
prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos (Direktyva 2011/36/ES), o 
pasiūlymą dėl nusikalstamumo statistikos Parlamentas atmetė.

Kalbant apie kovą su terorizmu, pasiektas sutarimas dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų 
naudojimo ir dėl ES ir JAV susitarimo dėl Terorizmo finansavimo sekimo programos. Toliau 
dirbama narkotinių medžiagų pirmtakų ir pajamų iš nusikaltimų konfiskavimo srityse. 
Patvirtinta nauja 2013–2020 m. kovos su narkotikais strategija.

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos srityje nepadaryta beveik jokia pažanga.

„Galimybė atvykti į Europą globalizuotame pasaulyje“

Šengeno erdvė – tai tebekuriama sritis, kurioje, pateikus pasiūlymų dėl pažangiai valdomų 
sienų teisės aktų rinkinio, būtų galima išplėtoti naują aspektą. Tačiau vis dar trūksta išsamaus 
plano.

Iki šiol patvirtintas persvarstytas FRONTEX reglamentas (Reglamentas (ES) Nr. 1168/2011) 
ir labiau išplėtotas šios agentūros vaidmuo, tačiau dar reikės surengti diskusijas dėl ilgalaikio 
jos veiklos tobulinimo. Šiuo metu vyksta derybos dėl pasiūlymo dėl Europos sienų stebėjimo 
sistemos (EUROSUR), be to, neseniai pateiktas pasiūlymas dėl išorės jūros sienų stebėjimo 
taisyklių.

Vis dar vyksta derybos dėl Šengeno erdvės valdymo teisės aktų rinkinio, tačiau pagaliau 
pradėjo veikti antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II). Nuo 2011 m. Šiaurės 
Afrikoje sėkmingai veikia Vizų informacinė sistema (VIS), kuri vėliau išplėtota ir kituose 
regionuose. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1077/2011 šių sistemų, taip pat sistemos EURODAC 
valdymą perėmė IT agentūra.

Kiek tai sietina su vizų politika, iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 539/2001 priedai, visų 
pirma dėl Vakarų Balkanų šalių, ir pateiktas kitas pasiūlymas. Nors vis dar esama 
abipusiškumo principo nesilaikymo atvejų, ypač kai kuriose naujose valstybėse narėse, 
Komisija taip pat pasiūlė persvarstyti Reglamente (ES) Nr. 539/2001 nustatytą abipusiškumo 
mechanizmą ir įdiegti sustabdymo mechanizmą, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos. Taip pat 
patvirtinti keli vizų režimo supaprastinimo susitarimai, o kiti susitarimai dar tik rengiami.

Pristačius komunikatą dėl vizų politikos poveikio ekonomikai, pradėtos diskusijos dėl tolesnio 
bendros vizų politikos plėtojimo, o kitais metais tikimasi pristatyti komunikatą dėl galimybių 
nustatyti bendrą Europos mechanizmą trumpalaikėms vizoms išduoti.

„Europa už atsakomybę, solidarumą ir partnerystę migracijos ir prieglobsčio srityje“

Patvirtinus Vieno leidimo direktyvą (Direktyva 2001/98/ES) buvo galima pasiekti konkrečių 
rezultatų teisėtos migracijos srityje. Toliau dirbama rengiant pasiūlymus dėl sezoninių 
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darbuotojų ir bendrovės viduje perkeliamų asmenų. Buvo pristatytas pasiūlymas dėl studentų 
ir mokslininkų atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų.

Toliau plėtojamas visuotinis požiūris į migraciją.

Vykdant kitus šios srities darbus labai daug dėmesio skiriama diskusijoms ir keitimuisi 
geriausios patirties pavyzdžiais. Tai visų pirma pasakytina apie integraciją.

Toliau dirbama dėl readmisijos susitarimų, nes tai yra kovos su neteisėta migracija dalis, o 
Komisija pristatė šių susitarimų įvertinimą.

Didelė pažanga padaryta užbaigus visas derybas dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos
(BEPS). Patvirtinus Priskyrimo direktyvą (Direktyva 2011/95/ES) taip pat pasiektas sutarimas 
dėl persvarstytų Dublino ir EURODAC reglamentų ir dėl Priėmimo sąlygų direktyvos bei
Prieglobsčio procedūros direktyvos. Išorės aspektas sustiprintas patvirtinus ES bendrąją 
pabėgėlių perkėlimo programą (Sprendimas Nr. 281/2012/ES).

Įsteigus Europos prieglobsčio paramos biurą (Reglamentas (ES) Nr. 439/2010) atsiranda vis 
daugiau galimybių teikti praktinę pagalbą.

Dabar šioje srityje daugiausia dėmesio bus skiriama įgyvendinimui, konkrečių solidarumo
nuostatų užtikrinimui (remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 80 straipsniu) ir 
tolesnėms diskusijoms, nes dar nepatvirtinti keli šios politikos dokumentai, pvz., dėl 
prisijungimo prie Ženevos konvencijos, bendro prašymų nagrinėjimo ar perkėlimo.

IV. Padarytos pažangos vertinimas

Per ateinančius mėnesius aptarsime, kaip įvertinsime iki šiol padarytą pažangą. Per diskusijas, 
be kita ko, būtų galima aptarti šiuos klausimus.

– Kokius teigiamus pokyčius, visų pirma piliečių atžvilgiu, reikėtų pabrėžti ir ko dar trūksta?

– Jei tikslai nepasiekti, kokios priežastys tai lėmė? Ar pakanka politinės valios? Ar netrūksta 
priemonių ir, visų pirma, išteklių? Ar laikotarpis nebuvo pernelyg trumpas? Kokį poveikį daro 
vėlavimas įgyvendinti Komisijos iniciatyvas? Kokios iniciatyvų stabdymo Taryboje 
priežastys? Ar veikia vadinamasis tarpinstitucinis mechanizmas, ypač trišalė sistema?

– Ar Parlamentas buvo tinkamai įtrauktas į įvairią veiklą? Ar jis galėjo pritaikyti savo darbo 
metodus prie naujų įgaliojimų?

– Kokias iniciatyvas, mūsų nuomone, reikia įgyvendinti ateityje?


