
RE\791080LT.doc PE428.296v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Plenarinio posėdžio dokumentas

6.10.2009 B7-0000/2009

PASIŪLYMAS DĖL 
REZOLIUCIJOS
Pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7-0000/2009

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Laisvės, saugumo 
ir teisingumo erdvė piliečių labui“. Stokholmo programa

Luigi Berlinguer
Teisės reikalų komiteto vardu
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu
Carlo Casini
Konstitucinių reikalų komiteto vardu



PE428.296v01-00 2/10 RE\791080LT.doc

LT

B7-0000/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir 
Tarybai „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė piliečių labui“. Stokholmo programa.

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutartį, o ypač į jos nuostatas dėl laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės ir jos naują teisinį pagrindą siekiant stiprinti pagrindinių teisių apsaugą 
ir Europos Sąjungos pilietybę, į Lisabonos sutartimi iš dalies pakeistą Europos Sąjungos 
sutarties 2 straipsnį, į Lisabonos sutartimi į ES teisyną įtrauktą Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 8 dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – EŽTK) ir į Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija), kuri turi tokią pat teisinę galią kaip 
ir pačios Sutartys,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 10 d. Komisijos komunikatą „Laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvė piliečių labui“ (COM/2009/0262), kuriame išdėstyti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės prioritetai 2010–2014 m., Hagos programos ir veiksmų plano 
įvertinimas (COM(2009)0263) ir jų įgyvendinimo rezultatų suvestinė (SEC(2009)0765), 
taip pat į nacionalinių parlamentų, pilietinės visuomenės ir ES agentūrų bei organų įnašus,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo [...] d. klausimą Tarybai ir Komisijai dėl Komisijos 
komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė 
piliečių labui“. Stokholmo programa (O- 0000/2009 – B7- 0000/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė yra vienas 
pagrindinių Europos Sąjungos uždavinių; kadangi daugeliu atžvilgiu, ypač civilinės teisės 
srityje, pagal 2005 m. Hagos programą visgi neperimta 1999 m. Tamperės programoje 
numatyta aiški vizija, pagal kurią siekiama ambicingų tikslų, ir kadangi dėl šios 
priežasties labai svarbu grįžti prie pradinio minėtosios programos siekio, kuris apėmė 
visus teisės aspektus dar prieš saugumo dimensijai tampant politikos prioritetu tuo metu, 
kai imtasi dramatiškų ir skubių kovos su terorizmu veiksmų;

B. kadangi pagal Lisabonos sutartį, kuriai neseniai pritarė didžiulė airių tautos dauguma, bus 
suformuoti nauji su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve susijusios politikos pagrindai, 
tikslai ir priemonės; 

C. kadangi šia Lisabonos sutartimi nacionaliniams parlamentams pirmą kartą suteikiamos 
teisės ir institucinis vaidmuo turės teigiamą poveikį ypač laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvės (LSTE) plėtotei ir veikimui, visų pirma todėl, kad bus geriau užtikrinamas 
subsidiarumo principo laikymasis; 

D. kadangi Lisabonos sutartyje numatytas Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos 
žmogaus teisių apsaugos ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nepažeis 
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pagrindinių teisių Europos Sąjungoje apsaugos, kuri grindžiama Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija ir Teisingumo teismo jurisprudencija, ir sudarys labai svarbų 
papildomos apsaugos elementą, atsižvelgiant į tai, turės būti aiškiai atskirtos Europos 
žmogaus teisių teismo ir Teisingumo teismo kompetencijos sritys;

E. kadangi skaidrumas teisėkūros procese nepaprastai svarbus ir piliečiai, taip pat ir 
nacionaliniai parlamentai turėtų turėti galimybę stebėti su laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdve susijusios politikos apibrėžimą ir įgyvendinimą,

F. kadangi civilinės teisės srities prioritetuose kitais penkeriais metais turi atsispindėti 
pavienių piliečių ir verslo atstovų poreikiai;

G. kadangi Europos teisinė erdvė turi būti grindžiama Europos teisininkų ir teismo 
darbuotojų – ypač pirmosios instancijos teisėjų – teisine kultūra, kuri ne tik remiasi 
Bendrijos teise, bet ir kuriama nacionalinių teisinių sistemų savitarpio supratimo ir 
išmanymo, esminio ir nuodugnaus universitetinių programų peržiūrėjimo, mainų, studijų 
vizitų ir bendrų mokymų, aktyviai remiant įvairių Europos teisinės sistemos sektorių 
tinklus, pagrindu;

Žvilgsnis į laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę įsigaliojus Lisabonos sutarčiai

1. pažymi, kad naujoji daugiametė laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės programa 
tikriausiai bus priimta ir įgyvendinama remiantis naujuoju Lisabonos sutartyje apibrėžtu 
teisiniu pagrindu, todėl į ją būtina įtraukti visas Lisabonos sutartimi nustatytas naujoves, 
pagal kurias:

–  patvirtinama, kad Šengeno bendradarbiavimas yra laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvės pagrindas;

– Europos Sąjungos pilietybė ir pagrindinių teisių apsauga taps esminiu su laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdve susijusios politikos elementu, o ES institucijos bus 
raginamos laikytis visų ES piliečių lygybės principo;

– bus panaikintas dabartinis Mastrichto sutartimi nustatytas įprastos valstybinės ir 
tarpvyriausybinės valdymo sistemų padalijimas, parodant didesnį valstybių narių 
tarpusavio pasitikėjimą;

– bus patobulintas sprendimų priėmimo procesas Taryboje dažniau taikant balsavimą 
kvalifikuota balsų dauguma, o tai leis patvirtinti panašių sričių ar susijusius veiksmus 
taikant tą pačią balsavimo sistemą;

– papildomomis apsaugos priemonėmis bus prižiūrima, kad laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės srityje būtų griežtai laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo 
principų, užtikrinant, kad palyginti nedaug nacionalinių parlamentų galėtų pradėti 
vadinamąją įspėjamąją procedūrą, ir suteikiant pavienei valstybei narei teisę panaudoti 
būtino sustabdymo sistemą, kai ji mano, kad teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose teisinės priemonės projektas gali paveikti esminius jos vidinės 
teisinės sistemos elementus;
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2. palankiai vertina tai, kad Lisabonos sutartimi nustatoma bendro sprendimo procedūra 
kaip įprastoji teisėkūros procedūra tose LSTE srityse, kuriose iki šiol ši procedūra 
netaikoma; mano, kad svarbaus vaidmens ratifikuojant tarptautinius susitarimus 
suteikimas Europos Parlamentui yra ne kas kita, kaip būtinas Parlamento kompetencijos 
srities išplėtimas, Europos Sąjungai suteikiant Parlamentui kompetenciją visų pirma 
sprendžiant dabartinio trečiojo ramsčio klausimus;

3. pabrėžia Teisingumo teismo kompetencijos srities išplėtimo be apribojimų svarbą tiek 
priimant prejudicinius sprendimus visais su LSTE susijusiais klausimais, tiek leidžiant 
Komisijai inicijuoti procedūras dėl nusikalstamos veikos1;

4. mano, kad valstybių narių savitarpio ir valstybių narių bei Europos Sąjungos solidarumo 
principas įgauna ypatingą reikšmę LSTE ir kad jis turėtų padėti  aktyviai siekti 
solidarumo visų pirma sienų kontrolės, imigracijos, civilinės saugos ir solidarumo 
sąlygos klausimais;

Vientisesnė, skaidresnė ir demokratiškesnė daugiametė programa

5. mano, kad įgyvendinant Stokholmo programą prioritetinis tikslas vykdant lojalų 
bendradarbiavimą turėtų būti siekis užtikrinti, kad piliečiai galėtų naudotis atitinkamo 
lygio žmogaus teisių apsauga nepriklausomai nuo to, ar jie susiduria su Europos 
Sąjungos, ar su valstybių narių valdžios institucijų veikla, ir kad nė vienas asmuo neturėtų 
nepalankesnių sąlygų teisiniuose santykiuose su kitais dėl to, kad pasirinko teisę naudotis 
pagrindinėmis laisvėmis, kurios pripažįstamos Europos Sąjungos piliečiams pagal 
žmogaus teisių tradicijas ir valstybėms narėms būdingus įstatymus;

6. nurodo, kad pagal naująjį Lisabonos sutartimi nustatytą teisinį ir institucinį pagrindą 
tolesni veiksmai LSTE srityje gali būti rengiami tik glaudžiai tinkamu būdu 
bendradarbiaujant Europos Parlamentui, nacionaliniams parlamentams ir pilietinei 
visuomenei siekiant vykdyti atvirą ir besitęsiantį dialogą;

7. ragina skaidrinti teisėkūros procesą ES ir nacionaliniu lygmenimis, ypač tais atvejais, kai 
pasiūlymas dėl teisės akto gali paveikti asmens ar piliečių teises, neatsižvelgiant į tai, ar 
pasiūlymas teikiamas Komisijos ar valstybių narių grupės iniciatyva;

8. džiaugiasi tuo, kad Lisabonos sutartimi sukurtas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 
politikos vertinimo pagrindas, ir ragina glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
Parlamentu ir nacionaliniais parlamentais parengti konkrečią vertinimo sistemą, kuri 
apimtų teisingumo veiklos kokybę, efektyvumą ir sąžiningumą;

9. ragina periodiškai vertinti rezultatus, pasiektus vykdant daugiametę programą, ir aptarti 
juos metiniame Europos Parlamento svarstyme, kuriame daugiausia dėmesio reikėtų 
skirti pagrindinių teisių apsaugai ES ir kuris turėtų remtis Tarybos, Komisijos ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (angl. FRA) pranešimais;

Teisių Europa
                                               
1 atsižvelgiant į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 10 straipsnį ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 276 straipsnį.



RE\791080LT.doc 5/10 PE428.296v01-00

LT

10. yra tvirtai įsitikinęs, jog reikia imtis veiksmų, kad ES piliečiai geriau žinotų savo 
pagrindines teises;

11. mano, kad įvairovė praturtina Europos Sąjungą ir kad ES turi būti saugi erdvė, kurioje 
gerbiami skirtumai ir ginami pažeidžiamiausieji visuomenės nariai; primygtinai 
reikalauja, kad, pasinaudojant visomis esamų priemonių teikiamomis galimybėmis, 
įskaitant finansavimo programas, būtų nuodugniai taikomos priemonės, kuriomis 
kovojama su diskriminacija, rasizmu, antisemitizmu, ksenofobija ir homofobija, ginami 
vaikai, mažumos ir pažeidžiami asmenys, kartu dedant pastangas gerinti piliečių žinias 
apie nediskriminacijos įstatymus;

12. primena, kad kartu su Lisabonos sutartimi tampa privaloma, kaip ir Sutartys, visa 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir tampa taikytina visoms LSTE srityje 
įgyvendinamoms priemonėms , ir kad Teisingumo Teismas kontroliuos kaip jos 
laikomasi;

13. be to primena, kad Europos Sąjunga prisijungia prie Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) ir kad, atsižvelgiant į šį prisijungimą, 
nedelsiant turėtų prasidėti derybos; be to, primena, kad turėtų būti sudaryti 
bendradarbiavimo susitarimai su tarptautinėmis už pagrindinių teisių apsaugą 
atsakingomis institucijomis ir organais;

14. ragina atlikti kiekvienos naujos politikos, pasiūlymo dėl teisės akto ar programos 
poveikio vertinimą pagrindinių teisių požiūriu; vertinime turėtų būti aiškiai nurodyta, 
kokios pagrindinės teisės gali būti paveiktos ir kokios priemonės numatytos joms 
apsaugoti laikantis proporcingumo ir būtinumo principų; 

15. ragina, kad FRA rinktų ir kauptų patikimą, palyginamą duomenų apie diskriminaciją 
statistiką, ją skelbtų lengvai suprantama forma, ir pritaria trijų Tarybai pirmininkavusių 
šalių (Prancūzijos, Čekijos ir Švedijos) nuomonei, kad iki 2009 m. gruodžio 31 d. reikėtų 
peržiūrėti FRA įgaliojimus ir kad tokia peržiūra suteiktų galimybę pagerinti 
bendradarbiavimą su Europos Taryba;

Tvirtesnės teisės, susijusios su Europos Sąjungos pilietybe

16. pageidauja, kad būtų parengtas vienodos rinkimų tvarkos įstatymas ir pakartoja savo 
poziciją, kad, siekiant paskatinti Europos piliečius dalyvauti Europos Parlamento 
rinkimuose jų gyvenamosiose valstybėse narėse, kurių pilietybės jie neturi, sprendimus 
dėl tam tikrų priemonių priimti raginama Taryba turėtų apsiriboti tik tuo, kas 
neišvengiamai būtina siekiant užtikrinti teisę balsuoti ir būti renkamu; atidžiai išnagrinės 
Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento rinkimų paankstinimo ir perkėlimo į 
gegužės 9 d. savaitę;

17. ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti su Europos Sąjungos pilietybe susijusias 
teises, kad ES piliečiai kartu su savo šeimomis galėtų pasinaudoti laisvo judėjimo teise ir 
galėtų be apribojimų keliauti, dirbti, studijuoti, išeiti į pensiją ir gyventi kartu su šeima 
bet kurioje Europos Sąjungos šalyje;
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18. ragina valstybes nares sąžiningai ir nuosekliai laikytis įsipareigojimo užtikrinti Europos 
Sąjungos piliečių konsulinę ir diplomatinę apsaugą;

Savo piliečius ginanti Europa

19. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būsimais ES veiksmais šioje srityje būtų išlaikyta 
saugumo ir laisvės pusiausvyra;

20. tais atvejais, kai dėl dabartinio viebalsiškumo reikalavimo negalima imtis veiksmingų 
tolesnių veiksmų, ragina Komisiją, rengiant ES baudžiamųjų bylų teisinį pagrindą, 
sutelkti pastangas ES piliečių laisvei remti;  įsitikinęs, kad piliečių apsaugos nuo 
terorizmo ir organizuotų nusikaltimų būtinybė turėtų būti aiškiai apibrėžta teisės aktuose, 
kurie suteiktų ES piliečiams veiksmingų priemonių ginčijant neadekvačias ar neaiškias 
taisykles;

21. mano, kad būtina taikyti besinaudojančių šiomis teisėmis žmonių apsaugą už nacionalinių 
valstybių ribų ir kad ES piliečiai turi turėti galimybę naudotis visomis savo išskirtinėmis 
teisėmis net ir už Europos Sąjungos ribų;

22. mano, kad, numačius ES veiksmus šioje srityje, turėtų būti nustatyti pagrindinių teisių 
apribojimų proporcingumo ir būtinumo vertinimo kriterijai;

Solidarumo Europa

23. ragina, kad integracijos, imigracijos ir prieglobsčio politika būtų rengiama kuo labiau 
atsižvelgiant į pagrindines teises ir kad Bendrijos įstatymai būtų suderinami su 
tarptautinėmis šios srities teisinėmis priemonėmis, kad būtų užtikrintas nuoseklus 
požiūris ir imamasi darnių veiksmų, ne tik kovojama su nelegalia imigracija, bet ir 
padedama nelaimės ištiktiems pabėgėliams;

24. ragina valstybes nares aktyviai įsijungti į šią veiklą ir prisiimti visus įsipareigojimus 
bendradarbiauti persikėlimo į kitą gyvenamąją vietą ES viduje mechanizmo pagrindu;

25. šiuo požiūriu ragina kuo skubiau formalizuoti vadinamąją privalomo ir neatšaukiamo 
solidarumo sistemą ir kartu labiau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kaip numatyta 
Sutartyse;

26. ragina patvirtinti išsamaus integruoto Europos Sąjungos sienų valdymo strategijos 
bendrųjų tikslų ir struktūros plano projektą;

27. primygtinai reikalauja, kad tol, kol vykdomos priemonės yra visiškai veiksmingos, 
saugios ir patikimos, nebūtų pradėtos taikyti naujos priemonės ar sistemos, ir ragina 
nuodugniai įvertinti naujų priemonių, susijusių su atvykimu ar išvykimu, registruoto 
keleivio programa ir iš anksto išduodamų kelionės leidimų sistema, proporcingumą ir 
būtinumą;
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28. mano, kad Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių 
išorės sienų valdymo agentūra (angl. FRONTEX) yra pagrindinė bendrosios ES 
imigracijos strategijos priemonė ir pritaria agentūros įgaliojimų peržiūrai – įskaitant aiškų 
grąžinimo veiksmų pagrindą, kuris atitiktų tarptautinius žmogaus teisių standartus –
siekiant stiprinti agentūros vaidmenį;

29. primena, kad be galo svarbu, jog FRONTEX, koordinuodama ir pavienius bendrus 
veiksmus, ir nuolatines misijas, galėtų pasikliauti galimybe naudotis valstybių narių jai 
skiriamais ištekliais;

Civilinė ir komercinė šeimos, piliečių ir verslo teisė

Geresnės piliečių ir verslo atstovų galimybė naudotis civiline teisena

30. mano, kad civilinės teisės srities prioritetais visų pirma turėtų būti siekis patenkinti 
pavienių piliečių ir verslo atstovų poreikius bei siekis nuolat paprastinti teisingumo 
mechanizmus ir kurti aiškesnes, labiau prieinamas procedūras; siekdamas šio tikslo, nors 
ir palankiai vertina Komisijos sprendimą teikti pasiūlymą dėl paveldėjimų ir testamentų ir 
sprendimą pateikti Žaliąją knygą dėl sutuoktinių turto režimų atsiskyrimo ir skyrybų 
atvejais, ragina:

– toliau dėti pastangas skatinant alternatyvų ginčų sprendimą, ypač siekiant 
gerinti vartotojų galimybę naudotis teisingumo sistema; pabrėžia, kad 
kolektyvinio ieškinio priemonės Bendrijos lygmeniu privalo be reikalo 
neskaldyti nacionalinės proceso teisės;

– teikti pasiūlymus dėl paprastos ir autonomiškos Europos banko sąskaitų arešto 
ir laikino banke laikomų lėšų užšaldymo sistemos, dėl autentiškų aktų abipusio 
pripažinimo ir vykdymo, dėl nuostatų, kurios užpildytų Romos II reglamento1

dėl asmens teisių ir garbės bei orumo pažeidimo spragas, galutinio dvišalių 
susitarimų dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų pripažinimo bei vykdymo 
problemos sprendimo ir nuostatų, kurios užpildytų Teisingumo Teismo 
nurodytas bendrovių teisės spragas; teikti pasiūlymą dėl pažeidžiamų 
suaugusiųjų apsaugos ir pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo būtų nustatomas 
įstatymas, taikomas su santuoka ir tėvų pareigomis susijusiose bylose, ir kuris 
prireikus galėtų būti priimtas taikant glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą;

– nuodugniai apsvarstyti, kokios formos turėtų būti laikinoji Bendrijos priemonė, 
kuri papildytų nacionalinių teismų numatytas priemones, taip pat apsvarstyti 
skirtingus nacionalinius teisinius metodus, taikomus nuosavybės teisei 
išsaugoti ir kitiems panašiems mechanizmams, tarptautinio įvaikinimo 
pripažinimą ir bendrą nacionalinių civilinio statuso dokumentų savitarpio 
pripažinimo klausimą; 

                                               
1 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms 
prievolėms taikytinos teisės ( Roma II ) (OL L 199, 2007 7 31, p. 40).
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– išnagrinėti daugybės naujoviškų, iki šiol priimtų Europos civilinio proceso 
srities teisės aktų praktinio taikymo galimybes, siekiant, kur įmanoma, juos 
supaprastinti ir kodifikuoti sudarant bendrą teisyną iš visų priimtų šios srities 
Bendrijos teisės aktų;

Visų bendrosios rinkos teikiamų galimybių panaudojimas pasitelkiant Europos bendrovių 
teisę

31. ragina Komisiją paspartinti darbą Europos bendrovių teisės srityje, kuris atliekamas 
remiantis teoriniu Bendros principų sistemos projektu, ir iš esmės įtraukti Parlamentą į 
atvirą ir demokratinį procesą, kurio rezultatas turi būti politinės Bendros principų 
sistemos patvirtinimas; pabrėžia, kad politinė Bendra principų sistema turėtų tapti 
savanoriška ir tiesiogiai taikoma priemone, kuri leistų sutarties šalims, be kita ko, 
bendrovėms ir vartotojams, laisvai rinktis Europos bendrovių teisę kaip jų sandorį 
reglamentuojančią teisę;

Kova su nusikalstamumu ir piliečių teisių apsauga

Baudžiamosios teisenos prioritetai

32. ragina sukurti ES baudžiamosios teisenos erdvę, grindžiamą pagarba pagrindinėms 
teisėms; tokiai erdvei sukurti reikėtų:

 plataus užmojo, nekaltumo prezumpcija pagrįstos, teisinės procesinės apsaugos 
baudžiamosiose bylose priemonės, kurią taikant būtų užtikrinama galimybė naudotis 
visomis teisėmis į gynybą,

 išsamaus teisinio pagrindo, pagal kurį nusikaltimo aukoms būtų suteikiama, kiek 
įmanoma didesnė apsauga, įskaitant deramą žalos atlyginimą ir liudininkų apsaugą,

 minimalių reikalavimų, susijusių su sąlygomis kalėjimuose ir sulaikymo įstaigose, ir 
bendrųjų ES kalinių teisių rinkinio,

 išsamaus baudžiamųjų bylų įrodymų rinkimo ir jų leistinumo teisinio pagrindo;

Nuosekli daugiasluoksnė saugumo strategija

33. mano, kad tolesni kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu veiksmai turėtų būti 
labiau nukreipti į pagrindinių teisių apsaugą ir turėtų deramai apsaugoti liudininkus, 
skatinti tuos, kurie bendradarbiauja atskleidžiant teroristų tinklus, vykdyti prevencijos ir 
integracijos politiką, daugiausia dėmesio kreipiant rizikos grupėms priklausantiems 
asmenims;

34. ragina kasmet paskelbti išsamų pranešimą apie nusikalstamumą ES, apibendrinantį 
pranešimus, susijusius su tam tikromis konkrečiomis sritimis, kaip antai organizuoto 
nusikalstamumo grėsmės vertinimas ir Eurojusto metinis pranešimas, ir pabrėžia, kad 
kovai su tokiais nusikaltimais kaip prekyba žmonėmis ir elektroniniai nusikaltimai bei jų 
prevencijai reikalingas įvairias sritis apimantis požiūris ir išsami strategija;

35. primygtinai ragina parengti išsamią Europos saugumo strategiją, pagrįstą valstybių narių 
saugumo planais, sukurti tvirtesnį solidarumo principą ir objektyvų ES agentūrų, tinklų ir 
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keitimosi informacija papildomai gaunamos naudos vertinimą; ketina kartu su 
nacionaliniais parlamentais atidžiai stebėti visą Tarybos veiklą, operatyviai 
bendradarbiaudamas ES vidaus saugumo klausimais;

Veikiantys organai ir agentūros

36. mano, kad Eurojustas ir Europolas nepaprastai svarbūs, ir įsipareigoja aktyviai dalyvauti 
kartu su nacionaliniais parlamentais apibrėžiant, vertinant ir kontroliuojant šių institucijų 
veiklą;

37. ragina nacionalines administracines institucijas, ES agentūras ir jungtines operatyvines 
komandas artimiau ir glaudžiau bendradarbiauti naudojantis specialiaisiais tinklais (pvz., 
antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (angl. SIS II), Vizų informacinę sistemą, 
Muitinės informacinę sistemą ir teisminius tinklus); ragina nacionalinio ir Europos 
lygmens informacijos ir policijos tarnybas specialiai bendradarbiauti kovojant su 
terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu;

Europos teisminės kultūros kūrimas

38. ragina sukurti Europos teisminę kultūrą, į kurią įeitų visi teisės aspektai; siekiant šio 
tikslo nurodo, kad:

– nepaprastai daug naudos gali duoti ES aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklas, 
Europos teismų tarybų tinklas, Europos Sąjungos valstybių tarybų ir aukščiausiųjų 
administracinių teismų asociacija, Europos generalinių prokurorų tinklas, teismo 
pareigūnai ir teisininkai, koordinuodami ir remdami teismo darbuotojų profesinius 
mokymus ir skatindami valstybių narių teisės sistemų savitarpio supratimą, 
palengvindami tarptautinių ginčų ir problemų sprendimą; jų veikla privalo būti 
remiama ir gauti pakankamą finansavimą; į tai atsižvelgiant turėtų būti sudarytas 
visiškai finansuojamas Europos teisės profesinių mokymų planas, parengtas kartu su 
minėtais teismo darbuotojų tinklais ir Europos teisėjų mokymo tinklu;

– turi būti rengiama aktyvi politika, skirta užsienio teisės išmanymui ir savitarpio 
supratimui skatinti tam, kad būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas ir ugdomas 
savitarpio pasitikėjimas, būtinas savitarpio pripažinimui; ši politika turi sudaryti 
galimybę keistis patirtimi, vykdyti mainus, vykti su vizitais, keistis informacija ir 
rengti teisininkams ir teismo darbuotojams skirtus kursus, o taip pat  profesinėms 
organizacijoms sudaryti sąlygas sukurti bendrą teisininkų mokymų taškų arba kreditų 
sistemą kartu su ES teisės mokymo institucijų, akredituotų rengti teisininkams ir 
teisėjams skirtus supažindinimo su nacionaline teise kursus, tinklu;

E-teisingumas – piliečiams, teisininkams ir teismo darbuotojams skirta priemonė

39. ragina dėti daugiau pastangų ir remti bei kurti e-teisingumo sistemą Bendrijos lygmeniu, 
kad piliečiai ir verslo atstovai turėtų prieigą prie teisingumo, ir mano, kad:

– įgyvendinant dvišalius projektus bendradarbiaujančios valstybės narės turėtų užtikrinti 
tokio pobūdžio veiklą, kad ją būtų galima perkelti į Bendrijos lygmenį, siekiant 



PE428.296v01-00 10/10 RE\791080LT.doc

LT

išvengti nereikalingo dubliavimo;

– dabartiniai Bendrijos civilinės teisės teisės aktai, o ypač proceso teisė, turėtų būti 
labiau suderinami su informacinių technologijų naudojimu, ypač Europos mokėjimo 
įsakymo ir nedidelių sumų reikalavimų tvarka, įrodymų rinkimo civilinėse bylose 
reglamentas1 ir alternatyvus ginčų sprendimas; turėtų būti imamasi veiksmų dėl 
elektroninių dokumentų ir skolininkų turto skaidrumo; turėtų būti siekiama, kad 
civilinis tarptautinių bylų procesas taptų paprastesnis, pigesnis ir spartesnis;

– turėtų būti toliau tobulinamos tokios elektroninės priemonės kaip Europos 
nuosprendžių registrų informacinė sistema ir Šengeno informacinė sistema;

Skubūs klausimai

40. ragina palaipsniui sudaryti nuoseklų teisyną iš maždaug 1200 skirtingų nuo 1993 m. 
priimtų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės priemonių, atsižvelgiant į naują Europos 
Sąjungos misiją ir vaidmenį bei naują Lisabonos sutartyje numatytą teisinį pagrindą, 
pradedant tomis sritimis, kurios, suderinus su Europos Parlamentu, laikomos 
prioritetinėmis;

41. mano, kad tai atvejais, kai teisėkūros procedūra pradėta pagal Nicos sutarties nuostatas, 
kuriomis numatoma tik paprasta Parlamento konsultacija, kaip yra daugelio sričių, kurias 
apima LTSE, atvejais, ir pateikta Parlamento nuomonė, teisėkūros procedūra pagal 
Lisabonos sutartį turėtų būti pradėta iš naujo pirmojo skaitymo metu, kad Parlamentui 
būtų suteikta galimybė pareikšti nuomonę atsižvelgiant į savo prerogatyvas; 

42. pasilieka teisę teikti konkrečius pasiūlymus, kai bus kreipiamasi į Parlamentą dėl 
konsultacijos teisėkūros programos klausimu;

o
o      o

43. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams.

                                               
1 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio 
bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1).


