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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja, kad valstybėse narėse ne tik vartotojams ir įmonėms, bet ir teisininkams bei 
vartotojų apsaugos sąjungoms daugiausia yra žinoma tik nacionalinė teisinė pagalba, bet ne 
Europos Sąjungos lygmens;

2. mano, kad kitos ES lygmens procedūros, pavyzdžiui, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų 
nagrinėjimo procedūra1, taip pat nėra žinomos ir, jei bus vykdoma dabartinė informavimo 
politika, netaps labai žinomos;

3. ragina sudaryti ES teisinę pagalbą teikiančių advokatų bazę, kurioje būtų galima paprastai 
rasti advokatą pagal kalbą (-as), kuria (-iomis) jie kalba, ir teisinę (-es) sistemą (-as), kurią 
(-ias) jie išmano;

4. mano, kad tikslinga kiekvienoje valstybėje narėje nurodyti pagrindinę instituciją, kuri 
priima ir persiunčia teisinės pagalbos prašymus;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ir Europos teisminio atlaso civilinėse bylose interneto svetainėje, 
ir Europos e. teisingumo portale nėra galimybės nei parsisiųsti, nei tinkamai atsispausdinti 
nei reikiamos teisinės pagalbos formos, nei kitų formų, o tai labai neparanku vartotojams; 
ragina Komisiją tai nedelsiant pakeisti;

6. pabrėžia, kad nors ataskaitoje nurodytame Europos teisminiame tinkle civilinėse ir 
komercinėse bylose pateikiama informacija apie teisinę pagalbą, tačiau paskutinį kartą ji 
buvo atnaujinta 2007 m. liepos 12 d.;

7. mano, kad nustatant ekonominius teisinės pagalbos teikimo kriterijus reikia atsižvelgti į 
pragyvenimo išlaidų skirtumus valstybėse narėse;

8. priešingai nei Komisija, mano, kad valstybės narės turi dėti daugiau pastangų siekdamos 
įgyvendinti Direktyvos 2003/8/EB 18 straipsnį (informavimas);

9. ragina Komisiją vartotojus ir įmones geriau informuoti apie ES lygmens priemones ir 
galimybes, susijusias su civiliniais ir komerciniais ginčais, ir visoje Europoje skatinti ir 
remti informavimo kampanijas;

10. ragina Komisiją pateikti persvarstytą pasiūlymą, kuriame būtų pašalinti jos ataskaitoje 
nurodyti trūkumai ir aiškinimo netikslumai bei aptartos dar nereglamentuotos situacijos, ir 
imtis veiksmų siekiant dar labiau suvienodinti valstybių narių taisykles, kad būtų išvengta 
kitų nesusipratimų ir teisės aktų spragų.

                                               
1 Reglamentas (EB) Nr. 861/2007.


