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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad norint išsaugoti pasitikėjimą Europos Sąjungos institucijomis ir 
išvengti dvigubų standartų, depolitizacijos procesas ir tolesnis esamų procedūrų 
tobulinimas1 turi vykti vadovaujantis sutartimis; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi jurisdikciją 
reikalams, susijusiems su sutartimis ir antriniais teisės aktais, įskaitant Pagrindinių Teisių 
Chartijos taikymą ir užimtumo sritį2, ir, kad jis turi spręsti ginčus tinkamai, skaidriai ir 
sąžiningai ("teisė į nešališką teismą"), ypač bylose, kuriose įstatymai šiurkščiai ir nuolat 
pažeidžiami, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnyje, ir, kad Teismas gali 
būti naudojamas, kaip būdas šalims narėms išreikšti technines pozicijas su deramu 
atstovavimu, tinkamu būdu ir per tinkamą laikotarpį, jeigu jos nesutinka su Europos 
Komisijos aiškinimu; patvirtina, kad Europos Parlamentas negali užimti Europos 
Komisijos ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vietos, atsižvelgiant į tai, kad 
Europos Parlamentas nėra teisėsaugos institucija;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad pats Europos Parlamentas pabrėžė, jog dabar galiojančios 
sutartys ES jau suteikia plačią kompetenciją pagrindinių teisių srityje3; atkreipia dėmesį į 
tai, kad pagal Europos Sąjungos pagrindinio teisių chartijos 51 straipsnį Chartijos 
nuostatos, susijusios su šios Chartijos įgyvendinimu, skirtos valstybėms narėms visais 
atvejais, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę;

4. primena Europos Sąjungos institucijoms, kad siekiant apsaugoti ir taikyti žmogaus teises, 
tai yra įmanoma tik numatant nuoseklų ir tikslų įgyvendinimą, jei esamos procedūros gali 
būti sustiprintos ES teisės lygmeniu kartu su garantijomis, kurios turi būti įtvirtintos 
sutarčių lygmeniu.

                                               
1 II darbo dokumentas dėl 2012 m. pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje, pranešėjas Louis Michel, 3 
puslapis.
2 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 22 straipsniai, 2013 m. balandžio 16 d. Teismo sprendimas 
byloje C-202/11, Anton Las v PSA Antwerp NV.
3 II darbo dokumentas dėl 2012 m. pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje, pranešėjas Louis Michel, 2 
puslapis.


