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Pakeitimas 1
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Lisabonos sutartyje
įtvirtintą svarbų laimėjimą – tai, kad
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija (toliau – Chartija) tapo privaloma, 
ir tai, kad pagal Europos Sąjungos sutarties 
6 straipsnio 2 dalį ES įpareigota prisijungti 
prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos (toliau –
Konvencija). Taip pat teigiamai vertina tai, 
kad netrukus, kaip numatoma 2010 m. 
birželio 1 d., įsigalios Konvencijos 
Protokolas Nr. 14, pagal kurį ES gali prie 
jos prisijungti;

1. pažymi, kad įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartija (toliau – Chartija) tapo 
privaloma, ir džiaugiasi, kad pagal 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 
dalį ES įpareigota prisijungti prie Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos (toliau – Konvencija), taip pat 
teigiamai vertina tai, kad netrukus, kaip 
numatoma 2010 m. birželio 1 d., įsigalios 
Konvencijos Protokolas Nr. 14, pagal kurį 
ES gali prie jos prisijungti;

Or. fr

Pakeitimas 2
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nors visos valstybės narės 
jau ratifikavo Konvenciją, ES, kaip teisės 
subjekto, prisijungimas prie Konvencijos 
(tai nepakeis valstybių narių statuso pagal 
Konvenciją) taps nauju, beveik dešimtmetį 
planuotu žingsniu į priekį. Tai turės 
didžiulę politinę ir teisinę svarbą kuriant 
Žmogaus teisių erdvę visame žemyne bei 
sustiprins ES ir „plačiosios Europos“
ryšius, suteiks žmogaus teisių apsaugai
visoje Europoje naujos dinamikos. 
Prisijungimas prie Konvencijos padidins
viso pasaulio pasitikėjimą ES žmogaus

2. pažymi, kad nors visos valstybės narės 
jau ratifikavo Konvenciją, ES, kaip teisės 
subjekto, pagal Lisabonos sutarties 
Protokolą Nr. 8 prisijungimas prie 
Konvencijos nepakeis valstybių narių 
statuso pagal Konvenciją, mano, kad tai
turės didžiulę politinę ir teisinę svarbą 
sutvirtinant ir didinant Žmogaus teisių
erdvę Europoje ir ypač Europos 
Sąjungoje bei padės sustiprinti ES ryšius 
su „plačiąja Europa“, suteiks žmogaus
teisių apsaugai naujos dinamikos. 
Prisijungimas prie Konvencijos turėtų 
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teisių apsaugos srityje; prisidėti prie viso pasaulio pasitikėjimą ES 
Žmogaus teisių apsaugos srityje 
padidinimo;

Or. fr

Pakeitimas 3
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad prisijungimas prie 
Konvencijos visų pirma padės kurti 
darnesnę žmogaus teisių sistemą ES. 
Prisijungimas prie Konvencijos sustiprins
piliečių pasitikėjimą ES žmogaus teisių 
apsaugos srityje – užtikrins visapusę ir 
veiksmingą pagarbą pagrindinėms teisėms 
visais ES teisės normų vykdymo atvejais;

3. pabrėžia, kad prisijungimas prie 
Konvencijos Europos Sąjungoje sumažins 
teisinį neužtikrintumą dėl Žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių ir taip padės kurti 
darnesnę teisinę erdvę, mano, kad šis 
prisijungimas prie Konvencijos prisidės 
stiprinant piliečių pasitikėjimą ES 
Žmogaus teisių apsaugos srityje – užtikrins 
visapusę ir veiksmingą pagarbą Žmogaus
teisėms ir pagrindinėms laisvėms visais ES 
teisės normų vykdymo atvejais;

Or. fr

Pakeitimas 4
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
 3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia EŽTK teksto ir jo protokolų 
pasaulinę reikšmę, taip pat kitų tekstų, 
susijusių su EŽTK, ypač 1961 m. Europos 
socialinės chartijos, pasaulinę reikšmę; 
primena, kad daugumą šių tekstų gali 
pasirašyti ir ratifikuoti Europos išorės 
partneriai;
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Or. fr

Pakeitimas 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. taip pat pabrėžia, kad ES 
prisijungimas prie Europos žmogaus 
teisių konvencijos reikš tai, kad į EŽTT 
kompetenciją pateks visi ES teisės ir teisės 
aktų aspektai, pirmiausia teisingumas ir 
vidaus reikalai, įskaitant ir išorės aspektą;

Or. en

Pakeitimas 6
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad prisijungus prie 
Konvencijos, ši Konvencija taps
būtiniausios apsaugos standartu tais 
atvejais, kai pagal Konvenciją suteikiama 
apsauga yra viršesnė už suteikiamą ES. 
Konvencija sustiprina Chartijoje pripažintų 
teisių, patenkančių į jos reglamentavimo 
sritį, apsaugą. Chartija yra platesnė ir 
įtvirtina ir kitas teises ir principus, tarp jų –
ekonomines ir socialines teises, teisę į 
duomenų apsaugą ir gerą valdymą;

4. pabrėžia, kad prisijungus prie 
Konvencijos, ši Konvencija nustatys
būtiniausios Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių Europoje apsaugos standartus, 
kurie iš esmės būtini tais atvejais, kai 
pagal Konvenciją suteikiama apsauga yra 
viršesnė už suteikiamą ES. Konvencija 
sustiprina Chartijoje pripažintų teisių, 
patenkančių į jos reglamentavimo sritį, 
apsaugą. Pabrėžia, kad Chartija pripažįsta 
ir kitas teises ir principus, tarp jų –
ekonomines ir socialines teises, teisę į 
duomenų apsaugą, gerą administravimą, 
teises biologinės etikos lygmeniu, EŽTK 
nenumatytas teises, tačiau apibrėžtas 
protokoluose ir su EŽTK susijusiose 
priemonėse;
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Or. fr

Pakeitimas 7
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad ES prisijungus prie 
Konvencijos, Sąjungos piliečiai įgis dar 
vieną savo teisių apsaugos priemonę –
galimybę pateikti skundą Europos žmogaus 
teisių teismui (EŽTT) dėl kurios nors iš ES 
institucijų arba valstybių narių veiksmų 
arba neveikimo įgyvendinant ES teisės 
normas srityje, kurią kartu reglamentuoja 
ir Konvencija. Tačiau pabrėžia, kad tai 
nekeičia dabartinės Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo (ETT) jurisdikcijos 
sistemos ir kad prieš teikiant bet kokį 
skundą pirma turės būti įvykdytas 
reikalavimas išnaudoti visas vidaus teisės 
gynimo priemones;

5. pažymi, kad ES prisijungus prie 
Konvencijos, Sąjungos piliečiai įgis dar 
vieną savo teisių apsaugos priemonę, kurią 
iš išorės kontroliuos Europos žmogaus 
teisių teismas – galimybę pateikti skundą 
Europos žmogaus teisių teismui (EŽTT) 
dėl kurios nors iš ES institucijų arba 
valstybių narių veiksmų arba neveikimo 
įgyvendinant ES teisės normas. Tačiau 
pabrėžia, kad tai nekeičia dabartinės 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
(ETT) jurisdikcijos sistemos ir Europos 
žmogaus teisių teismo sistemos, ir kad 
prieš teikiant bet kokį skundą pirma turės 
būti įvykdytas reikalavimas išnaudoti visas 
vidaus teisės gynimo priemones;

Or. fr

Pakeitimas 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad ES prisijungus prie 
Konvencijos, Sąjungos piliečiai įgis dar 
vieną savo teisių apsaugos priemonę –
galimybę pateikti skundą Europos žmogaus 
teisių teismui (EŽTT) dėl kurios nors iš ES 
institucijų arba valstybių narių veiksmų 
arba neveikimo įgyvendinant ES teisės 
normas srityje, kurią kartu reglamentuoja ir 

5. pažymi, kad ES prisijungus prie 
Konvencijos, Sąjungos piliečiai įgis dar 
vieną savo teisių apsaugos priemonę –
galimybę pateikti skundą Europos žmogaus 
teisių teismui (EŽTT) dėl kurios nors iš ES 
institucijų arba valstybių narių veiksmų 
arba neveikimo įgyvendinant ES teisės 
normas srityje, kurią kartu reglamentuoja ir 
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Konvencija. Tačiau pabrėžia, kad tai 
nekeičia dabartinės Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo (ETT) jurisdikcijos 
sistemos ir kad prieš teikiant bet kokį 
skundą pirma turės būti įvykdytas 
reikalavimas išnaudoti visas vidaus teisės 
gynimo priemones;

Konvencija. Tačiau pabrėžia, kad tai 
nekeičia dabartinės Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo (ETT) jurisdikcijos 
sistemos ir kad prieš teikiant bet kokį 
skundą pirma turės būti įvykdytas 
reikalavimas išnaudoti visas vidaus teisės 
gynimo priemones; pabrėžia, kad šiomis 
sąlygomis bus būtina užtikrinti, kad 
valstybių narių teismai, spręsdami 
ginčytinus pagrindinių teisių klausimus, 
turėtų remtis ETT precedentinėmis 
bylomis;

Or. en

Pakeitimas 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad ES prisijungus prie 
Konvencijos, Europos Sąjungos piliečiai
įgis dar vieną savo teisių apsaugos 
priemonę – galimybę pateikti skundą 
Europos žmogaus teisių teismui (EŽTT) 
dėl kurios nors iš ES institucijų arba 
valstybių narių veiksmų arba neveikimo 
įgyvendinant ES teisės normas srityje, 
kurią kartu reglamentuoja ir Konvencija. 
Tačiau pabrėžia, kad tai nekeičia 
dabartinės Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo (ETT) jurisdikcijos sistemos ir kad 
prieš teikiant bet kokį skundą pirma turės 
būti įvykdytas reikalavimas išnaudoti visas 
vidaus teisės gynimo priemones;

5. pažymi, kad ES prisijungus prie 
Konvencijos, atsiras dar viena žmogaus
teisių apsaugos priemonė – galimybė
pateikti skundą Europos žmogaus teisių 
teismui (EŽTT) dėl kurios nors iš ES 
institucijų arba valstybių narių veiksmų 
arba neveikimo įgyvendinant ES teisės 
normas srityje, kurią kartu reglamentuoja ir 
Konvencija. Tačiau pabrėžia, kad tai 
nekeičia dabartinės Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo (ETT) jurisdikcijos 
sistemos ir kad prieš teikiant bet kokį 
skundą pirma turės būti įvykdytas 
reikalavimas išnaudoti visas vidaus teisės 
gynimo priemones. Primena, kad skundas 
tam tikrais atvejais galės būti susijęs su 
veiksmais, kurie padaryti arba kurie daro 
poveikį už Europos Sąjungos teritorijos;

Or. en



PE440.026v01-00 8/18 AM\810544LT.doc

LT

Pakeitimas 10
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. prašo Komisijos svarstyti problemą, 
kad nebėra teisinės gynybos, kuri 
užtikrintų skundų svarstymą 
konsultuojantis su Europos Sąjungos 
Teisingumo teismu ir Europos žmogaus 
teisių teismu; pabrėžia prejudicinio 
sprendimo procedūros Europos Sąjungoje 
svarstymo svarbą; prašo bet kuriuo atveju 
priimti tokį sprendimą, kuris užtikrintų 
ES piliečių teises teikti individualius 
skundus pagal EŽTT procedūras, ir kad 
piliečių pateikti skundai būtų svarstomi 
per pagrįstą laikotarpį;

Or. fr

Pakeitimas 11
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. prašo derybų šalių, sprendžiančių 
Europos Sąjungos prisijungimo prie 
EŽTK klausimus, kad EŽTK ir jos teisinė 
sistema būtų keičiama tik būtinais 
atvejais, kad nebūtų pažeistas EŽTK 
kontrolės veiksmingumas ir nesumažėtų 
svarba;

Or. fr
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Pakeitimas 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Nuomonės projektas
7 dalies įžanginė dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad liko neišspręsta ir, remiantis 
įgaliojimais, kurie bus suteikti pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
218 straipsnį, bei vedant derybas su 
Europos Taryba dėl prisijungimo prie 
Konvencijos, turės būti išspręsta nemažai 
teisinių, techninių ir institucinių klausimų. 
Svarbiausi jų:

7. pažymi, kad liko neišspręsta ir, remiantis 
įgaliojimais, kurie bus suteikti pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
218 straipsnį, bei vedant derybas su 
Europos Taryba dėl prisijungimo prie 
Konvencijos, turės būti išspręsta nemažai 
teisinių, techninių ir institucinių klausimų;
ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad:

Or. en

Pakeitimas 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Nuomonės projektas
7 dalies pirma įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– tai, kad prisijungimo prie Konvencijos 
mastas turėtų būti tiksliai apibrėžtas 
įgaliojime; ES taip pat turėtų prisijungti
bent jau prie visų tų papildomų 
Konvencijos protokolų, kurių nuostatos 
papildo Konvencijoje įtvirtintas teisės ir 
kuriuos jau ratifikavo visos ES valstybės 
narės – taigi jie jau sudaro ES žmogaus 
teisių teisės normų dalį. Be to, reikėtų 
atsižvelgti į prisijungimą prie persvarstytos 
Europos socialinės chartijos;

– prisijungimo prie Konvencijos mastas 
yra tiksliai apibrėžtas įgaliojime; ES 
prisijungs prie visų tų papildomų 
Konvencijos protokolų, kurių nuostatos 
papildo Konvencijoje arba Pagrindinių 
teisių chartijoje įtvirtintas teisės– taigi jie 
jau sudaro ES žmogaus teisių teisės normų 
dalį. Šiuo požiūriu taip pat ragina 
valstybes nares pagreitinti pasirašymo ir 
ratifikavimo procesus ir iš naujo 
apsvarstyti savo deklaracijas ir išlygas, 
susijusius su Konvencija ir jos 
protokolais. Be to, reikėtų numatyti
prisijungimą prie persvarstytos Europos 
socialinės chartijos;

Or. en
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Pakeitimas 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
7 dalies pirma įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– tai, kad prisijungimo prie Konvencijos 
mastas turėtų būti tiksliai apibrėžtas 
įgaliojime; ES taip pat turėtų prisijungti 
bent jau prie visų tų papildomų 
Konvencijos protokolų, kurių nuostatos
papildo Konvencijoje įtvirtintas teisės ir 
kuriuos jau ratifikavo visos ES valstybės 
narės – taigi jie jau sudaro ES žmogaus 
teisių teisės normų dalį. Be to, reikėtų
atsižvelgti į prisijungimą prie persvarstytos 
Europos socialinės chartijos;

– tai, kad prisijungimo prie Konvencijos 
mastas turėtų būti tiksliai apibrėžtas 
įgaliojime; ES taip pat turėtų prisijungti 
bent jau prie visų tų papildomų 
Konvencijos protokolų, kurių nuostatos jau 
yra įtvirtintos ES teisėje (įskaitant 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartiją) ir kurios jau yra taikomos ES. 
Taigi reikia atsižvelgti į prisijungimą prie 
persvarstytos Europos socialinės chartijos 
ir kitų susijusių Europos Tarybos 
žmogaus teises reglamentuojančių 
sutarčių;

Or. en

Pakeitimas 15
Debora Serracchiani

Nuomonės projektas
7 dalies pirma įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– tai, kad prisijungimo prie Konvencijos 
mastas turėtų būti tiksliai apibrėžtas 
įgaliojime; ES taip pat turėtų prisijungti 
bent jau prie visų tų papildomų 
Konvencijos protokolų, kurių nuostatos 
papildo Konvencijoje įtvirtintas teisės ir 
kuriuos jau ratifikavo visos ES valstybės 
narės – taigi jie jau sudaro ES žmogaus 
teisių teisės normų dalį. Be to, reikėtų 
atsižvelgti į prisijungimą prie persvarstytos 
Europos socialinės chartijos;

– tai, kad prisijungimo prie Konvencijos 
mastas turėtų būti tiksliai apibrėžtas 
įgaliojime; ES taip pat turėtų prisijungti 
bent jau prie visų tų papildomų 
Konvencijos protokolų, kurių nuostatos 
papildo Konvencijoje įtvirtintas teisės –
taigi jie jau sudaro ES žmogaus teisių 
teisės normų dalį. Be to, reikėtų atsižvelgti 
į prisijungimą prie persvarstytos Europos 
socialinės chartijos;

Or. it
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Pakeitimas 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Nuomonės projektas
7 dalies antra įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– būtina paaiškinti atstovavimo ES ir 
dalyvavimo Europos Tarybos institucijose 
aspektus; nors prisijungusi prie 
Konvencijos ES netaps Europos Tarybos 
nare, jai turėtų būti atstovaujama visose 
institucijose, kuriose prisijungus prie 
Konvencijos nagrinėjami su ES susiję 
klausimai, o Europos Parlamentui turėtų 
būti atstovaujama renkant EŽTT teisėjus;

– ES yra tinkamai atstovaujama ir 
dalyvauja Europos Tarybos institucijose; 
nors prisijungusi prie Konvencijos ES 
netaps Europos Tarybos nare, jai bus
tokiomis pat sąlygomis kaip ir kitoms 
šalims atstovaujama visose institucijose, 
kuriose prisijungus prie Konvencijos 
nagrinėjami su ES susiję klausimai, tokiose 
kaip Ministrų Taryba (bent jau prižiūrint, 
kaip vykdomi spendimai) ir bent Europos 
komitetas prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir 
baudimą (CPT), Europos veiksmingo 
teisingumo komisija (CEPEJ), Europos 
komisija kovai su rasizmu ir netolerancija
(ECRI) ir Žmogaus teisių iniciatyvinis 
komitetas (CDDH), o Europos 
Parlamentas bus raginamas duoti 
sutikimą nominuoti tris ES kandidatus 
EŽTT teisėjo vietai užimti ir būti 
atstovaujamai Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje būtent ES 
teisėjo EŽTT išrinkimo proga; ES 
nuolatinis visą etatą turintis teisėjas 
vienodomis sąlygomis dalyvaus EŽTT 
veikloje, o tuo tarpu turi būti sukurtas 
atitinkamas mechanizmas siekiant, kad 
ES teisė būtų aiškinama nepriklausomai;

Or. en

Pakeitimas 17
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
 7 dalies antra įtrauka
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Nuomonės projektas Pakeitimas

– būtina paaiškinti atstovavimo ES ir 
dalyvavimo Europos Tarybos institucijose 
aspektus; nors prisijungusi prie 
Konvencijos ES netaps Europos Tarybos 
nare, jai turėtų būti atstovaujama visose 
institucijose, kuriose prisijungus prie 
Konvencijos nagrinėjami su ES susiję 
klausimai, o Europos Parlamentui turėtų 
būti atstovaujama renkant EŽTT teisėjus;

– būtina paaiškinti atstovavimo ES ir 
dalyvavimo Europos Tarybos institucijose 
aspektus; nors prisijungusi prie 
Konvencijos ES netaps Europos Tarybos 
nare, jai turėtų būti atstovaujama visose 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
laikymosi ir skatinimo kontrolės, 
pagrindinių Chartijos teisių ir Europos 
Sąjungos tikslų ir principų (socialinės 
teisės, kankinimo draudimas, kova su 
rasizmu ir t. t.) kontrolės institucijose, o 
Europos Parlamentas turėtų dalyvauti
renkant EŽTT teisėjus;

Or. fr

Pakeitimas 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Nuomonės projektas
7 dalies trečia įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– būtina sustiprinti ETT ir EŽTT ryšius, 
kad abu teismai būtų pakankamai lankstūs 
ir galėtų nustatyti, kaip geriausia 
bendradarbiauti, kad būtų užmegztas 
nuolatinis, glaudesnis dialogas. Be to, tai 
galėtų padėti plėtoti pirmiau minėtą teismų 
praktikos sistemą;

– ETT ir EŽTT ryšiai yra stiprinami 
siekiant, kad abu teismai būtų pakankamai 
lankstūs ir galėtų nustatyti, kaip geriausia 
bendradarbiauti, kad būtų užmegztas 
nuolatinis, glaudesnis dialogas. Be to, tai 
galėtų padėti plėtoti pirmiau minėtą teismų 
praktikos sistemą;

Or. en

Pakeitimas 19
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
7 dalies ketvirta įtrauka
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Nuomonės projektas Pakeitimas

– būtina spręsti problemas, su kuriomis 
susiduria EŽTT; ES prisijungimas prie 
Konvencijos turėtų padėti sukurti 
tobulesnę subsidiarumo principo 
įgyvendinimo sistemą, o ne susilpninti jos 
veiksmingumą, taigi užtikrinti, kad EŽTT 
būtų pateikiama mažiau pasikartojančių 
skundų; tai savo ruožtu palengvintų paties 
EŽTT naštą. Itin svarbu pasiekti reikiamą 
teisės kreiptis į EŽTT, papildomų teisės 
gynimo priemonių ir būtinybės siekti 
neperkrauti EŽTT pusiausvyrą. Tačiau 
teigiamai vertina tai, kad ES
prisijungimas prie Konvencijos sutaps su 
EŽTT reforma;

– būtina spręsti problemas, su kuriomis 
susiduria EŽTT; ES prisijungimas prie 
Konvencijos privalo sukurti tobulesnę 
EŽTT sistemą. Prašo Europos Sąjungos 
prisijungiant prie EŽTK aktyviai 
dalyvauti EŽTT reformoje, siekiant 
pagerinti jo veiklą ir sutrumpinti teismui 
pateikiamų skundų svarstymo terminus; 
prašo Europos Sąjungos ir valstybių narių 
stebėti, kad parengus Žmogaus teises ir 
pagrindines laisves ir su jomis susijusius 
aktus, būtų jų laikomasi, ir kad vidaus 
skundai būtų svarstomi pagrįstais 
terminais, pagal subsidiarumo principą, 
nustatytą 1969 m. Vienos konvencijoje dėl 
tarptautinių sutarčių teisės, siekiant 
išvengti pernelyg didelio bylų skaičiaus 
Europos žmogaus teisių teisme;

Or. fr

Pakeitimas 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Nuomonės projektas
7 dalies ketvirta įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– būtina spręsti problemas, su kuriomis 
susiduria EŽTT; ES prisijungimas prie 
Konvencijos turėtų padėti sukurti tobulesnę 
subsidiarumo principo įgyvendinimo
sistemą, o ne susilpninti jos 
veiksmingumą, taigi užtikrinti, kad EŽTT 
būtų pateikiama mažiau pasikartojančių 
skundų; tai savo ruožtu palengvintų paties 
EŽTT naštą. Itin svarbu pasiekti reikiamą 
teisės kreiptis į EŽTT, papildomų teisės 
gynimo priemonių ir būtinybės siekti
neperkrauti EŽTT pusiausvyrą. Tačiau 
teigiamai vertina tai, kad ES prisijungimas 
prie Konvencijos sutaps su EŽTT reforma;

– problemos, su kuriomis susiduria EŽTT, 
yra sprendžiamos ir mažinamos ES 
teikiant pagalbą; ES prisijungimas prie 
Konvencijos, užuot silpninęs jos 
veiksmingumą, turėtų padėti sukurti 
tobulesnę sistemą, pagal kurią valstybės 
narės ir ES greitai ir visiškai vykdytų 
EŽTT sprendimus užtikrintų, kad 
remdamosi subsidiarumo principu, 
valstybės narės ir ES institucijos tinkamai 
laikysis su žmogaus teisėmis susijusių 
įsipareigojimų, kuriuos jos prisiėmė 
prisijungdamos prie Konvencijos, o 
struktūrines problemas sprendžia reformų 
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būdu; taip EŽTT būtų pateikiama mažiau 
pasikartojančių skundų; tai savo ruožtu 
palengvintų paties EŽTT naštą siekiant 
neperkrauti EŽTT. Tačiau teigiamai vertina 
tai, kad ES prisijungimas prie Konvencijos
sutaps su EŽTT reforma;

Or. en

Pakeitimas 21
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. prašo, kad dėl Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir Bendrijos 
darbuotojų pagrindinių socialinių teisių 
chartijoje apibrėžtų socialinių teisių 
Europos Sąjunga prisijungtų prie 1961 m. 
Europos socialinės chartijos ir prie 
peržiūrėtos Socialinės chartijos; prašo, 
kad Komisija stebėtų Europos žmogaus 
teisių komisaro, Europos socialinių teisių 
komiteto ir Socialinės chartijos 
vyriausybės komiteto darbą;

Or. fr

Pakeitimas 22
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad EŽTK 1 straipsniu 
užtikrinama, kad kiekvienas asmuo, 
kuriam taikoma Europos Sąjungos 
jurisdikcija, galės pirmiausia taikyti 
EŽTK nuostatas, o ne Europos Sąjungos 
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aktus, įskaitant aktus, susijusius su išorės 
santykiais, ir galės kreiptis į Europos 
žmogaus teisių teismą; taip pat pabrėžia, 
kad EŽTK 1 straipsniu užtikrinama ne tik 
ES piliečių ir kitų ES teritorijoje esančių 
asmenų apsauga, bet ir visų asmenų, 
besikreipiančių į Europos Sąjungos 
jurisdikciją, net jei jie yra iš išorės, 
apsauga;

Or. fr

Pakeitimas 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad kadangi prisijungimas prie 
Konvencijos svarbus ne tik ES 
institucijoms, bet ir Sąjungos piliečiams, 
reikėtų konsultuotis su Europos Parlamentu 
ir jį įtraukti į procesą vedant derybas, taip 
pat nedelsiant suteikti išsamią informaciją 
visais derybų etapais, kaip numatyta 
Europos Sąjungos sutarties 218 straipsnio 
10 dalyje;

9. pabrėžia, kad kadangi prisijungimas prie 
Konvencijos svarbus ne tik ES 
institucijoms, bet ir Sąjungos piliečiams, 
reikėtų konsultuotis su Europos Parlamentu 
ir jį įtraukti į procesą vedant derybas, taip 
pat veikti išvien ir nedelsiant suteikti 
išsamią informaciją visais derybų etapais, 
kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 
218 straipsnio 10 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 24
Debora Serracchiani

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad kadangi prisijungimas prie 
Konvencijos svarbus ne tik ES 
institucijoms, bet ir Sąjungos piliečiams, 
reikėtų konsultuotis su Europos 

9. pabrėžia, kad kadangi prisijungimas prie 
Konvencijos svarbus ne tik ES 
institucijoms, bet ir Sąjungos piliečiams, 
reikia konsultuotis su Europos Parlamentu 
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Parlamentu ir jį įtraukti į procesą vedant 
derybas, taip pat nedelsiant suteikti išsamią 
informaciją visais derybų etapais, kaip 
numatyta Europos Sąjungos sutarties 218 
straipsnio 10 dalyje;

ir jį įtraukti į procesą vedant derybas, taip 
pat nedelsiant suteikti išsamią informaciją 
visais derybų etapais, kaip numatyta 
Europos Sąjungos sutarties 218 straipsnio 
10 dalyje; 

Or. it

Pakeitimas 25
Debora Serracchiani

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad svarbu turėti neoficialią 
instituciją, kuri koordinuotų Europos 
Parlamento ir Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos informacijos 
dalijimąsi;

Or. en

Pakeitimas 26
Debora Serracchiani

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. siekdamas perduoti prisijungimo prie 
Konvencijos pridėtinę vertę piliečiams, 
siūlo Europos Tarybai ir ES apsvarstyti 
galimybę parengti gaires, kuriose būtų 
aiškiai išdėstyti visi prisijungimo prie 
Konvencijos padariniai ir poveikis;

10. siekdamas perduoti prisijungimo prie 
Konvencijos pridėtinę vertę piliečiams, 
siūlo Europos Tarybai ir ES apsvarstyti 
galimybę parengti gaires ir 
rekomendacines piliečių informavimo 
programas, kuriose būtų aiškiai išdėstyti 
visi prisijungimo prie Konvencijos 
padariniai ir poveikis;

Or. it
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Pakeitimas 27
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. tikisi, kad Komisija ir valstybės narės 
Europos Sąjungos piliečiams vykdys 
informavimo kampaniją, kad piliečiai 
galėtų visiškai naudotis savo naujomis 
skundų, susijusių su žmogaus teisėmis, 
pateikimo teisėmis;

Or. fr

Pakeitimas 28
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. teigiamai vertina Ispanijos, šiuo metu 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės, 
įsipareigojimą prisijungimą prie 
Konvencijos laikyti skubiu klausimu ir 
Europos Tarybos teigiamą požiūrį ir norą 
bendradarbiauti šiuo aspektu. Pagaliau 
ragina pirmininkausiančias valstybes 
Belgiją ir Vengriją visomis išgalėmis
stengtis kuo greičiau užbaigti prisijungimo 
prie Konvencijos procedūras.

11. teigiamai vertina Ispanijos, šiuo metu 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės, 
įsipareigojimą prisijungimą prie 
Konvencijos laikyti skubiu klausimu ir 
Europos Tarybos teigiamą požiūrį ir norą 
bendradarbiauti šiuo aspektu. Pagaliau 
ragina pirmininkausiančias valstybes 
Belgiją ir Vengriją visomis išgalėmis 
stengtis kuo greičiau, kuo paprasčiau ir 
kuo priimtiniau užbaigti prisijungimo prie 
Konvencijos procedūras, kad Europos 
Sąjungos piliečiai galėtų kuo greičiau 
turėti naudos dėl Europos Sąjungos 
prisijungimo prie EŽTK.

Or. fr
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Pakeitimas 29
Wim van de Camp

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia, kad ES prisijungus prie 
Europos žmogaus teisių konvencijos gali 
pasirodyti, kad kai kurios bylos patenka į 
abiejų – Europos žmogaus teisių teismo 
(EŽTT) ir Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo (ETT) – teismų jurisdikciją ir 
nurodo, kad turėtų būti neleidžiama 
tokias bylas iškelti dviejuose teismuose.

Or. en


