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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūros

(2013/2024(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato 
Europos Parlamentui ir Tarybai „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė piliečių labui“ 
(Stokholmo programa)1,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos Stokholmo programą „Atvira ir saugi Europa 
piliečių labui ir saugumui“2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į bendrus Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto bei 
Moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2013),

I. Stokholmo programa ir Lisabonos sutartis

1. mano, kad patvirtinus Lisabonos sutartį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje atsirado 
svarbių palankiai vertintinų dalykų, tačiau apgailestauja dėl tam tikrų jos įgyvendinimo 
trūkumų; nebenori taikstytis su padėtimi, kai Taryba ir Komisija daugeliu atvejų toliau 
elgiasi taip, tarsi Lisabonos sutartis nebūtų įsigaliojusi; prašo įvykdyti pareigą Parlamentą 
„nedelsiant ir išsamiai“ informuoti visais procedūros, pagal kurią sudaromi tarptautiniai 
susitarimai, etapais; apgailestauja dėl nepriimtino vėlavimo derinant buvusio trečiojo 
ramsčio aktus su Lisabonos sutarties nuostatomis; ragina kiekvienu atveju atskirai įvertinti 
buvusio trečiojo ramsčio aktus jų poveikio pagrindinėms teisėms požiūriu, siekiant juos 
suderinti su nauja pagrindinių, deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų normų hierarchija;

Komisijos iniciatyvos teisė ir įprasta teisėkūros procedūra

2. mano, kad taikant įprastą teisėkūros procedūrą piliečiams atsirado galimybė labiau 
įsitraukti į teisėkūros procesą ir padidėjo Europos Parlamento – vienintelės demokratiškai 
renkamos Sąjungos institucijos – įtaka;

3. pažymi, kad Komisija savo 2010 m. balandžio 20 d. komunikate „Sukurti laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvę Europos piliečiams. Stokholmo programos įgyvendinimo 
veiksmų planas“3, pageidavo, kad būtų aktyviau siekiama spręsti ES piliečiams kasdien 

                                               
1 OL C 285 E, 2010 10 21, p. 12.
2 OL C 115, 2010 5 4, p. 1.
3 COM(2010) 0171.
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iškylančias problemas ir patenkinti jų poreikius, taip pat pabrėžė, kad Sąjunga privalo 
gebėti reaguoti į nenumatytus įvykius, greitai pasinaudoti naujomis galimybėmis ir 
numatyti būsimas tendencijas bei prie jų prisitaikyti;

4. primena, kad šioje srityje Komisija ne kartą pasinaudojo Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 76 straipsnyje nustatyta savo iniciatyvos teise;

5. mano, kad tarpvyriausybiniu požiūriu grindžiamų plataus masto daugiamečių programų 
laikas, jau praėjo, nes sutartyse numatyta daug įvairių teisinių pagrindų laisvės, saugumo 
ir teisingumo erdvės srityje, o Komisija gali ir ambicingai siekia įgyvendinti savo 
iniciatyvos teisę;

6. todėl ragina Komisiją atlikti savo vaidmenį formuojant politiką ir nustatant teisėkūros 
prioritetus ir visais reikiamais atvejais naudotis savo iniciatyvos teise; taip pat reiškia 
nepritarimą bet kokiam bandymui grįžti prie tarpvyriausybinės sistemos, kuri buvo 
būdinga prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai;

Nacionaliniai parlamentai

7. laikosi nuomonės, kad aktyvesnis nacionalinių parlamentų dalyvavimas Europos Sąjungos 
veikloje, įteisintas prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo pridedamuose protokoluose Nr.°1 (dėl nacionalinių parlamentų vaidmens 
Europos Sąjungoje) ir Nr.°2 (dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo), visų 
pirma padarė teigiamą poveikį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės vystymuisi ir 
veikimui ne tik dėl to, kad buvo geriau užtikrintas subsidiarumo principo taikymas, bet ir 
dėl to, kad visapusiškesnis ir intensyvesnis Europos tautų įtraukimas į demokratinius 
procesus yra svarbus indėlis į ES teisėkūrą ir politiką;

Vienodas rinkimų įstatymas

8. pabrėžia, kad net nesant susitarimo dėl vienodos rinkimų procedūros matyti laipsniško 
rinkimų sistemų suartėjimo požymių, kaip antai Europos Sąjungos masto politinių partijų 
steigimas1, veiksmai, kuriais siekiama sukurti Europos statutą, pagrįstą Komisijos 
pasiūlymu dėl Europos politinėms partijoms taikomų taisyklių reformos2, ir draudimas 
turėti dvigubą mandatą3, dėl kurio Europos Parlamento nario pareigos laikomos 
nesuderinamomis su nacionalinio parlamento nario pareigomis;

9. mano, kad Europos Parlamento atliekama demokratinė funkcija turėtų būti labiau 
pabrėžiama viešojoje nuomonėje ir kad jo naujosios kadencijos rinkimų kampanijose 
turėtų būti keliami tikrai su Europa susiję klausimai;

10. todėl mano, kad rinkimų procedūra ateityje turi būti reformuota siekiant padidinti 
Parlamento legitimumą ir jo darbo veiksmingumą stiprinant Europos Sąjungos 
demokratinį aspektą ir vadovaujantis sutartyse įtvirtintais principais užtikrinant 

                                               
1 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, 
reglamentuojančių politines Europos partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (OL L 297, 2003 11 15, p. 1), iš 
dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1524/2007.
2 COM(2012) 0499.
3 Tarybos sprendimas 2002/772/EB, Euratomas, 1 straipsnio 7 dalies b punktas.
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proporcingesnį Parlamento narių vietų paskirstymą valstybėms narėms; laikosi nuomonės, 
kad tokia reforma paskatins ES piliečius EP rinkimuose dalyvauti toje valstybėje narėje, 
kurioje jie gyvena ir kurios pilietybės jie neturi;

11. vis dėlto džiaugiasi, kad jau priimta 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2013/1/ES, 
kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 93/109/EB nuostatos dėl išsamių priemonių Europos 
Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės 
piliečiais, naudotis teise būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus1, nes ja 
įtvirtintos lankstesnės pareigos Europos Sąjungos piliečiams, kurie gyvena Europos 
Sąjungos šalyje nebūdami jos piliečiais, būti kandidatais Europos Parlamento rinkimuose;

Piliečių iniciatyva

12. džiaugiasi, kad priimtas Reglamentas dėl piliečių iniciatyvos2, pagal kurį piliečiams 
suteikti įgaliojimai reikšti politinę iniciatyvą, tapatūs įgaliojimams, suteiktiems Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

13. mano, kad iniciatyva gali tapti svarbia priemone nustatant, kokios temos turi būti įtrauktos 
į Europos Sąjungos darbotvarkę;

14. vis dėlto apgailestauja, kad įgyvendinant iniciatyvą organizatoriams iškilo techninių 
problemų, ir ragina Komisiją jas išspręsti;

II. Stokholmo programos ir jos įgyvendinimo vertinimas

Pagrindinės teisės

15. laikosi nuomonės, kad apskritai Stokholmo programos įgyvendinimo būdas neatitinka jos 
siekio skatinti piliečių teises;

16. ragina nedelsiant imtis priemonių, kad būtų išspręsta vadinamoji Kopenhagos dilema, kai 
Sąjunga šalims kandidatėms nustato aukštus standartus ir reikalauja jų laikytis, tačiau 
stokoja valstybėms narėms skirtų priemonių; praneša, kad Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitete ketina įsteigti Kopenhagos dilemos komisiją;

17. baiminasi, kad ekonomikos krizė gali pavirsti demokratijos krize, ir mano, kad 
demokratiniams laimėjimams apginti būtinas stiprus politinis vadovavimas;

18. pabrėžia, kad Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalyje numatytas Sąjungos 
prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos (EŽTK) dar labiau sustiprins pagrindinių teisių apsaugą Sąjungoje, kurią 
užtikrina Pagrindinių teisių chartija ir Teisingumo Teismo praktika;

19. teigia, kad prisijungus prie Konvencijos Sąjungos veiksmais piliečiams bus užtikrinta 
tokia pat apsauga, kokią jiems jau suteikia kiekviena valstybė narė; primena, kad 
pasirašyti Konvenciją tikslinga ir turint omenyje, kad valstybės narės yra perdavusios 

                                               
1 OL L 26, 2013 1 26, p. 27.
2 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos 
(OL L 65, 2011 3 11, p. 1).
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Sąjungai kompetenciją svarbiose srityse, visų pirma tokiose kaip laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvė;

20. džiaugiasi, kad prisijungus prie Konvencijos bus užtikrinama didesnė papildoma apsauga, 
būtent kalbant apie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę;

21. mano, kad nepriimtina nuolat stabdyti Teisės susipažinti su dokumentais reglamento 
peržiūrą;

Teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose

22. pažymi, kad Stokholmo programa siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvam Europos 
Sąjungos piliečių judėjimui ginant ir gerbiant visas su Europos teisingumo erdve 
susijusias teises ir kad teisminis bendradarbiavimas yra pagrindinė priemonė šiam tikslui 
pasiekti;

23. pripažįsta, kad šiuo požiūriu itin svarbios iniciatyvos teisinės situacijos, teismų sprendimų 
ir dokumentų tarpusavio pripažinimo srityje, nes dėl tarpusavio pripažinimo valstybių 
narių teisinės sistemos nesikeičia, bet sumažėja dėl reguliavimo skirtumų pavieniams 
piliečiams kylančių nepatogumų;

24. mano, jog norint užtikrinti tarpusavio pripažinimą reikia, kad piliečiai ir teisininkai 
pasitikėtų vieni kitų teisiniais institutais; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti tarpusavio 
pripažinimą ir pasitikėjimą labai svarbu stiprinti tikrai europinę teisinę kultūrą, pagal kurią 
be išlygų laikomasi subsidiarumo ir teismų nepriklausomumo principų, nustatyti bendrus 
standartus ir suprasti kitas teisės sistemas; atkreipia dėmesį į tai, kad užtikrinus tarpusavio 
pripažinimą ir pasitikėjimą galima laipsniškai keisti nacionalinės civilinės teisės tradicijas 
valstybėms narėms keičiantis geriausios patirties pavydžiais;

25. pažymi, kad pateiktuose civilinės teisės srities pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų iki šiol daugiausia dėmesio skiriama materialinei teisei, o tai nenaudinga 
proceso teisės atžvilgiu; ragina ateityje daugiau dėmesio skirti proceso teisei;

26. pripažįsta, kad įgyvendinat procesinių teisių baudžiamosiose bylose veiksmų planą 
padaryta pažanga, tačiau apgailestauja, kad trūksta svarbiausių pasiūlymų dėl teisinės 
pagalbos ir pažeidžiamų įtariamųjų ir kad Tarybos užmojo lygis, atrodo, vis labiau 
mažėja;

27. yra tvirtai įsitikinęs, kad principų, taikomų kuriant ES baudžiamosios teisenos erdvę, 
nuoseklumui reikėtų teikti pirmenybę ir kad šioje srityje ES institucijos turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti tarpusavyje, kaip nurodyta Parlamento rezoliucijoje dėl ES požiūrio į 
baudžiamąją teisę1;

28. mano, kad privalu stiprinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą ir kad neįmanoma 
padaryti pažangos ES baudžiamosios teisės aktų tarpusavio pripažinimo ir suderinimo 
srityse, jeigu nebus grįžtamosios informacijos apie šių taisyklių įgyvendinimą valstybių 
narių lygmeniu;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0208.
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29. mano, kad veiksminga teisingumo sistema yra stipri klestinčios ekonomikos varomoji 
jėga;

Vidaus saugumas

30. džiaugdamasis atkreipia dėmesį į pažangą, kurią padarė valstybės narės ir Komisija, 
įgyvendindamos vidaus saugumo strategiją ir ES kovos su organizuotais ir sunkiais 
tarptautiniais nusikaltimais politikos ciklą; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad reikia toliau 
daryti pažangą, pvz., kovos su elektroniniais nusikaltimais, ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos ir kovos su korupcija, pinigų plovimu, teroristų 
finansavimu ir prekyba nelegaliais šaunamaisiais ginklais srityse;

31. primena, kad dabar sprendžiant saugumo politikos klausimus Parlamentas yra visateisis 
institucinis veikėjas, todėl jis turi teisę aktyviai dalyvauti nustatant vidaus saugumo 
strategijos ypatumus ir prioritetus, taip pat vertinant šias priemones, įskaitant nuolatinę 
vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo stebėseną, kurią pagal SESV 70 ir 71 straipsnius 
bendrai vykdo Europos Parlamentas, nacionaliniai parlamentai ir Taryba;

32. mano, kad norint veiksmingai įgyvendinti vidaus saugumo strategiją būtina tinkamai 
išanalizuoti naikintinas saugumo grėsmes;

33. atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. nustos galioti dabartinė vidaus saugumo strategija; 
ragina Komisiją pradėti rengti naują 2015–2019 m. vidaus saugumo strategiją, kurioje 
būtų atsižvelgiama į Lisabonos sutarties įsigaliojimą ir ES pagrindinių teisių chartijos 
nuostatų įtraukimą į Sąjungos teisę; ragina Tarybą prieš tvirtinant naująją vidaus saugumo 
strategiją tinkamai atsižvelgti į Parlamento indėlį į ją;

34. pripažįsta, kad Europos Sąjungoje didėja tarpvalstybinio nusikalstamumo lygis, todėl 
pabrėžia, kaip svarbu, kad Europos teisėsaugos institucijos keistųsi informacija; mano, 
kad dabartinis skirtingų dokumentų, šaltinių ir priemonių rinkinys yra sudėtingas ir 
padrikas, todėl Europos Sąjungos lygmeniu turimomis priemonėmis naudojamasi 
neveiksmingai ir trūksta demokratinės priežiūros; ragina sukurti į ateitį orientuotą viziją, 
kaip būtų galima formuoti ir optimizuoti teisėsaugos institucijų keitimosi duomenimis 
Europos Sąjungoje procedūras, kartu užtikrinant patikimą duomenų apsaugą;

35. ragina Komisiją skubiai pateikti pasiūlymus, pagal kuriuos remiantis buvusiu trečiuoju 
ramsčiu patvirtintos tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo priemonės, pvz., Priumo 
sprendimas ir Švedijos iniciatyva, būtų įtrauktos į Lisabonos sutarties teisinę sistemą;

36. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl naujojo Europolo reglamento ir tikisi, kad 
tvirtinant šį svarbų teisinį dokumentą bus greitai padaryta pažanga, kad Europolo veiklą 
būtų galima kuo greičiau suderinti su Lisabonos sutarties nuostatomis;

Sienos ir vizos

37. palankiai vertina tai, kad baigtos derybos dėl Šengeno erdvės valdymo dokumentų 
rinkinio; ragina Komisiją visapusiškai atlikti savo, kaip Šengeno vertinimų koordinatorės 
ir Sutarčių sergėtojos, vaidmenį, kad būtų išvengta bet kokios padėties, galinčios kelti 
pavojų Šengeno erdvės veikimui; primena savo poziciją, kad Šengeno erdvę reikėtų 
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nedelsiant išplėsti įtraukiant Rumuniją ir Bulgariją;

38. mano, kad vidaus sienų kontrolės panaikinimas yra vienas iš didžiausių Europos 
integracijos laimėjimų; prašo Komisijos itin daug dėmesio skirti vidaus sienų kontrolės 
panaikinimui ir griežtai atmeta bet kokius mėginimus riboti asmenų judėjimo laisvę;

39. pripažįsta, kad Šengeno erdvė yra lyg tam tikra iki šiol laipsniškai kuriama laboratorija; 
vis dėlto laikosi nuomonės, kad reikalingi svarstymai apie tolesnę jos plėtrą ilgalaikiu 
aspektu; mano, kad ateityje Šengeno išorės sienas turėtų saugoti Europos Sąjungos 
pasieniečiai;

40. palankiai vertina FRONTEX įgaliojimų reformą ir susitarimą dėl Europos sienų stebėjimo 
sistemos (EUROSUR); mano, kad reikia kuo greičiau susitarti dėl naujų jūrų sienų 
stebėjimo taisyklių, kad pirmenybę reikėtų teikti migrantų gyvybių gelbėjimui ir kad 
reikia visapusiškai laikytis negrąžinimo principo;

41. palankiai vertina sėkmingą perėjimą prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos, 
nuolatinį Vizų informacinės sistemos plėtojimą ir agentūros „eu-LISA“ įsteigimą šių 
sistemų veikimo valdymui užtikrinti; pabrėžia, kad dabar šios naujos sistemos turi 
išlaikyti kasdienio naudojimo bandymą; primena savo prašymą, kad „tol, kol turimos 
priemonės nebus visiškai veiksmingos, saugios ir patikimos, nebūtų pradėtos taikyti 
naujos sienų valdymo priemonės ar plataus masto duomenų saugojimo sistemos“; laukia 
atitinkamuose teisiniuose dokumentuose numatytų įdiegti sistemų vertinimų;

42. ragina daug geriau įgyvendinti vizų acquis nuostatas ir labiau suderinti vizų išdavimo 
procedūras bei praktiką; mano, kad bendri prašymų išduoti vizas centrai turėtų tapti 
standartu; ragina surengti institucijų diskusijas bendros vizų politikos tikslų klausimu;

Prieglobstis ir migracija

43. primena, jog Europos Vadovų Tarybos Stokholmo programoje pabrėžta, kad „gerai 
valdoma migracija gali būti naudinga visiems suinteresuotiesiems subjektams“; 
apgailestauja, kad tvirtinant teisėtos migracijos srities teisės aktus padaryta nedidelė 
pažanga, ir ragina ateityje dėti daugiau pastangų atsižvelgiant į demografines problemas ir 
ekonomikos poreikius; kartu mano, kad migrantų integracijos klausimui reikia skirti 
daugiau dėmesio;

44. palankiai vertina prieglobsčio teisės aktų rinkinio patvirtinimą; ragina Komisiją nuo šio 
teisės aktų rinkinio taikymo pradžios stebėti, ar valstybės narės jį įgyvendina tinkamai;

45. labai apgailestauja, kad SESV 80 straipsnyje nustatytų solidarumo ir teisingo atsakomybės 
pasidalijimo principų nepavyko paversti tikrove; mano, kad ateityje prireiks išskirtinių ir 
konkretesnių priemonių; 

46. mano, kad reikėtų išplėsti prieglobsčio teisės išorės aspektą, ypač perkėlimo atžvilgiu;

Metodai, priemonės ir procesai

47. labai apgailestauja dėl prastos politikos formavimo proceso kokybės; pastebi, kad taikant 
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problemų nustatymo, diskusijų dėl galimų sprendimo būdų ir rinkimosi iš galimų variantų 
procedūras paprastai nesilaikoma tinkamos eilės tvarkos ir kad šios procedūros neretai 
vykdomos vienu metu; ragina Komisiją pirmiausia teikti pranešimus dėl spręstinų 
problemų, po to – kviesti aptarti galimus sprendimo būdus ir galiausiai pristatyti 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų; 

48. apgailestauja, kad nėra objektyvaus pažangos, padarytos kuriant laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, vertinimo ir kad trūksta patikimos informacijos apie tai, kaip valstybės 
narės įgyvendina acquis nuostatas;

49. siūlo atlikti sisteminius ir nepriklausomus naujų teisės aktų ex post vertinimus, kuriais taip 
pat reikėtų nustatyti nuolatinį šios srities teisės aktų poreikį;

50. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą parengti ES teisingumo rezultatų suvestinę, kuria 
siekiama užtikrinti aukštos kokybės civilinės, komercinės ir administracinės teisės srities 
teisingumo sistemą, nes galiausiai praktinio teisės aktų taikymo klausimas priskiriamas 
teismų kompetencijos sričiai; ragina rengiant teisingumo rezultatų suvestinę įvertinti visas 
teisingumo sritis, įskaitant baudžiamąją teiseną ir visus horizontalius klausimus; taip pat 
siūlo į ją įtraukti ir duomenis apie teisinės valstybės, demokratijos bei pagrindinių teisių 
padėtį ir Europos Sąjungos vertybių laikymąsi (Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 
2 straipsnis) visose valstybėse narėse;

51. prašo Komisijos daugiau dėmesio skirti praktinio ES teisės aktų įgyvendinimo valstybėse 
narėse priežiūrai ir užtikrinimui; pažymi, kad, kai teisės aktas susijęs su piliečių teisėmis, 
tai reikia daryti nuo pirmosios jo įsigaliojimo dienos; mano, kad šioje srityje dar reikia 
daug nuveikti ir kad reikėtų nustatyti bet kokio ES teisės aktų neįgyvendinimo priežastis;

52. laikosi nuomonės, kad norint pagerinti laisvės, saugumo ir teisingumo srities ES teisės 
aktų kokybę reikalingos bendros valstybių narių ir Europos Sąjungos institucijų pastangos, 
kad būtų patobulintas keitimasis informacija apie kiekvieną nacionalinę sistemą ir 
teikiama tiksli teisinė informacija (apie nacionaliniu ir (arba) regionų lygmenimis
taikomus teisės aktus bei standartus), taip pat informacija apie teisės aktų įgyvendinimą 
bei praktiką;

53. apgailestauja, kad Taryba dažnai naudojasi Parlamentui nedalyvaujant patvirtintais 
strateginiais dokumentais, pvz., kovos su narkotikais strategija ir vidaus saugumo 
strategija;

54. mano, kad Europos teisminės kultūros ugdymas yra viena iš svarbiausių būtinų sąlygų, 
kad laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė piliečiams taptų tikrove; atsižvelgdamas į tai, 
ragina visų ES teisės specialistų mokymui skirti daug daugiau dėmesio ir užtikrinti jo 
finansavimą; pažymi, kaip svarbu rengiant teisėjų mokymo programas taikyti principą „iš 
apačios į viršų“, užtikrinti didesnes galimybes naudotis Europos teisinės informacijos 
ištekliais pasitelkiant interneto technologijas (pavyzdžiui, e. teisingumo portalą), gilinti 
teisėjų žinias apie Europos Sąjungos teisę ir tobulinti praktikuojančių teisininkų kalbinius 
įgūdžius, taip pat megzti ir palaikyti ryšius šioje srityje; ; pažymi, kad taip pat svarbu 
mokyti policijos pajėgas atsižvelgiant į Europos perspektyvą;

III. Tolesni veiksmai
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55. laikosi nuomonės, kad laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei reikalingas vadovavimas, 
nuoseklumas ir gairės ir kad juos reikėtų užtikrinti vadovaujantis ES sutarties 
17 straipsnio 1 dalies nuostatomis; siūlo trims institucijoms pagal šią ES sutarties nuostatą 
susitarti dėl daugiamečio programavimo; tikisi, kad Komisija imsis deramos iniciatyvos 
šiuo aspektu ir pateiks atitinkamai pagrįstą pasiūlymą;

56. reikalauja, kad bet kokios būsimos programos būtų rengiamos atsižvelgiant į Lisabonos 
sutarties nuostatas ir kad jas kartu rengtų Parlamentas, Taryba ir Komisija; atkreipia 
dėmesį į šių metų birželio 27–28 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose teigiama, 
kad „2014 m. birželio mėn. susitikime Europos Vadovų Taryba surengs diskusiją, 
siekdama apibrėžti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės teisėkūros ir veiksmų planavimo 
strategines gaires (pagal SESV 68 straipsnį)“, ir mano, kad numatytas laikas netinkamas;

57. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


