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Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir asmeninis 
savarankiškumas

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų 
itin svarbūs siekiant, kad būtų skatinamas bendrasis Europos interesas, ypač 
srityje, už kurią būtumėte atsakingas (atsakinga)? Kas Jus motyvuoja? Kaip 
galėtumėte įtikinti Europos Parlamentą savo savarankiškumu? Kaip 
užtikrintumėte, kad dėl Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių 
abejonių dėl Jūsų pareigų vykdymo Komisijoje?

Kadangi užaugau Liuksemburge – mažoje, daug kaimynų turinčioje šalyje – labai anksti 
suvokiau praktinę Europos sienų reikšmę kasdieniam piliečių gyvenimui. Todėl man, kaip 
liuksemburgietei, Šengenas reiškia daug daugiau nei vien tik politinę sąvoką. Sienų 
panaikinimas fizine ir teisine prasme, kuriuo palengvinamas piliečių gyvenimas, 
sumažinamos verslo sandorių išlaidos ir suartinami europiečiai, buvo pagrindinis motyvas, 
mane paskatinęs imtis Europos politikos.

Ši asmeninė patirtis mane paskatino dirbti su teisingumu ir vidaus reikalais susijusiais 
klausimais, kai ėjau Europos Parlamento piliečių laisvių ir vidaus reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojo pareigas (1997–1999 m.). Jau tuomet pasisakiau už aktyvesnį Europos 
Parlamento ir Teisingumo Teismo dalyvavimą šioje svarbioje politikos srityje. Dabar 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tai tapo realybe. Todėl mane paskyrus už teisingumą, 
pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos nare tik tris dienas prieš naujos Sutarties 
įsigaliojimą grįžtu prie savo pagrindinių politinių įsitikinimų.

Mano pirmiausia kaip nacionalinio parlamento ir vėliau kaip Europos Parlamento narės 
patirtis turės didelės įtakos darbui man pavestoje srityje. Savo politinę karjerą pradėjau 
1979 m. kaip Liuksemburgo parlamento narė, kuria buvau dešimt metų. Tuomet dvi 
kadencijas nuo 1989 m. iki 1999 m. buvau Europos Parlamento nare.

Per visą politinę karjerą siekiau apčiuopiamų rezultatų piliečiams. Šiuo atžvilgiu labai svarbus
laikas buvo nuo 1981 m. iki 1999 m., kuomet buvau Ešo prie Alzeto miesto Liuksemburge 
vietos tarybos nare. Taip pat mano kaip Europos Parlamento peticijų komiteto pirmininkės 
(1989–1992 m.) patirtis padėjo man visapusiškai suprasti piliečių problemas ir jų lūkesčius, 
susijusius su Europos institucijomis. Tai turėjo didelio poveikio mano vėlesniam darbui 
Europos Komisijoje.

Dirbdama už švietimą ir kultūrą atsakinga Komisijos nare (1999–2004 m.) didelį dėmesį 
skyriau tiesiogiai piliečiams svarbioms iniciatyvoms (pavyzdžiui, studentų mainų programai 
„Erasmus Mundus“). Per mano antrąją kadenciją, kaip už informacinę visuomenę ir 
žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė (nuo 2004 m.), aktyviai palaikius Europos Parlamentui, 
telekomunikacijų teisės aktams suteikiau naują vartotojų ir piliečių teisių aspektą, įskaitant 
mažesnes tarptinklinio ryšio kainas, bendrą Europos pagalbos telefono numerį 112, 
griežtesnes asmens duomenų apsaugos nuostatas ir sustiprintas interneto vartotojų teises.

Natūralu, kad kaip politikė moteris nuolat skyriau dėmesį vienodam požiūriui į moteris ir 
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vyrus. Šią veiklą pradėjau būdama Liuksemburgo Moterų krikščionių socialisčių nacionalinė 
pirmininkė (1988–1993 m.). Aktyviau šia veikla užsiėmiau eidama Europos Parlamento 
socialinių reikalų, užimtumo ir darbo aplinkos komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas 
(1992–1994 m.). Ją tęsiau, kol pradėjau dirbti labiau techninėje informacinės visuomenės ir 
žiniasklaidos srityje, kur stengiausi paskatinti jaunas moteris aktyviau dirbti informacinių 
technologijų srityje. Man moterų lygybė, pasiekta į Romos sutartį įterpus Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 119 straipsnį (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 157 straipsnis) yra vienas didžiausių Europos integracijos srities visuomenės 
pasiekimų.

Vykdydama Komisijos pirmininko J. M. Barroso man suteiktus įgaliojimus kartu su juo 
prižiūrėti Komisijos komunikacinius veiksmus, galiu pasikliauti patirtimi, kurią įgijau 
dirbdama žurnaliste. Be to, veiksmingai informuoti piliečius apie ES politiką, turinčią jiems 
tiesioginės įtakos, palaipsniui tapo mano darbo prioritetu. Noriu Europą jos piliečiams 
padaryti suprantamesnę ir tikiuosi, kad netrukus, pasinaudodama minėta patirtimi, pasieksiu, 
kad informacija apie ES reikalus būtų veiksmingesnė ir labiau atitiktų vietos ir regionų 
žiniasklaidos lūkesčius.

Nuo 1999 m. eidama Komisijos nario pareigas sąžiningai laikiausi Sutarties nuostatų, visų 
pirma įsipareigojimo veikti Europos labui ir nesivadovauti jokiais savo šalies vyriausybės ar 
kitų institucijų nurodymais. Ir toliau dirbsiu laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
17 straipsnio 3 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 245 straipsnio nuostatų, 
kuriose atkreipiamas dėmesys į Komisijos įsipareigojimą veikti nepriklausomai. Taip pat 
įsipareigoju laikytis visų Komisijos narių elgesio kodekse nustatytų principų ir susilaikyti nuo 
bet kokių veiksmų, nesuderinamų su man pavestomis pareigomis. Vadovaudamasi Komisijos 
narių elgesio kodeksu prireikus atnaujinsiu savo interesų deklaraciją (susipažinti su ja galima 
internete).

Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
komitetais

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Kadangi esu paskirtoji Komisijos pirmininko pavaduotoja, o kolegijos nare tapau dar 1999 m., 
tvirtai ketinu ir toliau remtis darbo Komisijos narių kolegijoje patirtimi. Ir toliau tvirtai 
laikysiuosi kolegialumo principo, prisiimdama visišką politinę atsakomybę už veiklą, kurią 
vykdo mano atsakomybės sričiai priklausančios tarnybos. Be jokios abejonės, esu pasirengusi 
ir toliau bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir jo komitetais, reguliariai Parlamentui 
atsiskaityti ir dalytis su juo turima informacija. Be abejo, esu pasirengusi atlikti man skirtą 
institucinį vaidmenį – padėti Europos Parlamentui įgyvendinti su teisingumu, pagrindinėmis 
teisėmis ir pilietybe susijusius uždavinius, priskirtinus Lisabonos sutartyje numatytoms 
naujoms kompetencijos sritims. Labai vertinsiu visapusį Europos Parlamento 
bendradarbiavimą – jis padės užtikrinti, kad politikos tikslai atitiktų piliečių poreikius ir 
padėtų apsaugoti jų teises. Kaip ir anksčiau, Europos Parlamentas gali neabejoti, kad 
asmeniškai dalyvausiu svarbiose derybose ir debatuose.

3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengęs (pasirengusi) prisiimti, kad būtų 
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užtikrinta daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai 
įgyvendintos Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip 
pat Lisabonos sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengęs (pasirengusi) 
teikti Parlamentui, kaip ir Tarybai, informaciją ir dokumentus, susijusius su 
planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis procedūromis?

Esu tvirtai pasiryžusi visiškai įgyvendinti tiek bendrojo susitarimo su Europos Parlamentu dėl 
Komisijos ir Europos Parlamento informacijos mainų, tiek Sutarties nuostatas. Ketinu labai 
glaudžiai bendradarbiauti su Europos Parlamentu, jei jis kreiptųsi į Komisiją dėl teisės aktų 
pasiūlymų. Vykdydama man suteiktus įgaliojimus ketinu nedelsdama išsamiai informuoti 
Parlamentą (ir darbo komitetuose, ir plenarinių sesijų metu) apie vykdomas procedūras ir 
rengiamas naujas iniciatyvas. Mano nuomone, vykdant įprastas teisėkūros procedūras 
vienodai vertinti Parlamentą ir Tarybą reikia ne tik dėl teisinių priežasčių. Komisijos nariui, 
kuris turi už savo darbą atsiskaityti, visų pirma, tiesiogiai išrinktiems Europos Parlamento 
nariams, tai politiškai privalu.

Klausimai, susiję su politika

4. Kokius tris svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte prireikus 
atsižvelgdamas (atsižvelgdama) į finansų, ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į 
problemas, susijusias su tvariu vystymusi?

Europos Sąjungoje pagal Lisabonos sutartį numatytos naujos kompetencijos sritys, 
apimančios teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės reikalus ir Bendrijos metodo 
aprėpiamus reikalus. Mano bendrasis prioritetas – pasinaudoti visomis naujomis piliečiams 
naudos suteiksiančiomis galimybėmis, numatytomis Lisabonos sutartyje. Trys svarbiausi 
mano prioritetai (jiems visiems teikiu vienodą svarbą) – sukurti tikrą Europos teisingumo 
erdvę be sienų, sukurti tvirtą ir darnią Europos pagrindinių teisių erdvę ir piliečių Europą 
padaryti tvirtesnę.

Pagrindinis su pirmuoju prioritetu (teisingumas) susijęs tikslas, kurį sau keliu, – užtikrinti, 
kad nacionalinių teismų sistemų skirtumai netrukdytų piliečiams siekti teisingumo, o abipusis 
pripažinimas ir abipusis pasitikėjimas būtų skatinami visose 27 valstybėse narėse ir siejami su 
tinkamomis derinimo priemonėmis. Būdama atsakinga už civilinę ir komercinę teiseną dėsiu 
pastangas, kad mūsų vidaus rinkoje įsitvirtintų pastovesni ir nuoseklesni sutartiniai santykiai, 
visų pirma verslo atstovų ir vartotojų, padėsiantys supaprastinti tarpvalstybinių sandorių 
sudarymą. Todėl ketinu dirbti ties pirmosiomis trimis darnios Europos sutarčių teisės dalimis, 
t. y. standartinėmis sąlygomis bei nuostatomis, vartotojų teisėmis ir bendraisiais sutarčių 
teisės principais, ir taip paruošti dirvą Europos civiliniam kodeksui (tai būtų arba savanoriška 
priemonė nuoseklumui didinti, arba neprivaloma sutarčių teisės vykdymo tvarka (28-asis 
režimas), arba platesnio užmojo projektas), kuris, tikiuosi, vieną dieną bus parengtas. Be to, 
ketinu inicijuoti diskusijas apie tai, kaip geriau reguliuoti verslo teisę vidaus rinkoje, 
pavyzdžiui, pagal kokias bendras taisykles reikėtų rengti teisės aktus, reglamentuojančius 
bendrovių teisę, draudimo sutartis ir ieškinių perdavimą. Ketinu siūlyti imtis tam tikrų 
veiksmų, skirtų ekonominei veiklai paremti užtikrinant, kad teisiniai sprendimai (tokie kaip 
egzekvatūros panaikinimas) būtų įgyvendinami veiksmingiau, prireikus pasinaudojant 
šiuolaikinėmis technologijomis. Tarpvalstybiniai šeimos teisės klausimai taip pat bus svarbūs 
mano „teisingumo klausimų“ darbotvarkėje. Įgyvendindami baudžiamąją teiseną turėtume 
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skirti dėmesį priemonėms, kurios padėtų stiprinti piliečių teises tarpvalstybiniuose 
baudžiamuosiuose procesuose, ir pagalbai, skirtai atitinkamoms institucijoms padėti kovoti su 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu taikant reikiamas atgrasomąsias sankcijas. Tam reikia sukurti 
visapusę įrodymų, reikalingų tiriant tarpvalstybines baudžiamąsias bylas, rinkimo sistemą.
Stiprinti Eurojustą ir jo pagrindu įsteigti Europos prokuratūrą – pagrindinis Sutarties tikslas, 
kurio link, eidama man pavestas pareigas, viliuosi padaryti geroką pažangą.

Be to, siekdama sukurti tvirtą ir darnią Europos pagrindinių teisių erdvę, noriu atkreipti 
dėmesį, kad šiuo metu Europos Sąjungoje naudojamos trys pagrindinių teisių sistemos (ES 
pagrindinių teisių chartija, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 
ir valstybių narių konstitucijose numatytos pagrindinės teisės) yra veiksmingai taikomos kartu 
ir kad jos papildo ir sustiprina viena kitą kiekvieno Europos Sąjungos gyventojo labui.
Svarbiausia užduotis, kurią turiu atlikti, – užtikrinti, kad visi siūlomi ES teisės aktai atitiktų 
ES pagrindinių teisių chartiją (kuri skirta visų pirma ES institucijoms ir įstaigoms), įskaitant 
su žmogaus orumu, saviraiškos laisve, teise į privatumą, teise į nuosavybę, laisve užsiimti 
verslu, lygybe prieš įstatymą, nediskriminavimu, taip pat teise kreiptis į teismą ir siekti 
teisingumo teisme susijusias pagrindines teises. Ypatingą dėmesį skirsiu kitų Komisijos 
departamentų rengiamiems poveikio vertinimams ir pasiūlymams, kad užtikrinčiau visišką jų 
atitiktį ES pagrindinių teisių chartijai. Be to, ketinu tobulinti ES teisės aktus, kuriais 
saugomos vaiko teisės, ir užtikrinti, kad būtų parengta šiuolaikinė ir nuosekli politinė 
strategija, skirta kovai su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos (plg. su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 10 ir 19 straipsniais). Duomenų apsauga – ypatingos svarbos klausimas.
Teisė į privatumą (ES pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnis) – ypač svarbi užtikrinant 
asmens laisvę. Šiandien, kai šiuolaikinės dalijimosi duomenimis ir duomenų saugojimo 
technologijos tampa įprastos tiek versle (ypač naudojant naujus prekybos internetu būdus), 
tiek valstybės valdyme (ypač kovojant su nusikalstamumu ir užtikrinant teisėsaugą), teisei į 
privatumą užtikrinti būtinas ypatingas dėmesys. Esu tikra, kad piliečiai pasitikės Europa tik 
jeigu ir ateityje gebėsime užtikrinti, kad asmens duomenys būtų naudojami tik teisėtai, ir 
manau, kad piliečiai turi teisę patys spręsti, ar jų duomenys turi būti tvarkomi, ar ne. Todėl ES 
duomenų apsaugos taisykles ketinu pertvarkyti taip, kad jos taptų išsamiu šiuolaikiniu teisės 
aktu. Kad padėčiau užtikrinti atitiktį Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijai, atsižvelgdama į skirtingas kompetencijos sritis glaudžiai bendradarbiausiu su 
Europos Taryba ir taip sieksiu suderinti su pagrindinėmis teisėmis susijusius Komisijos ir 
Europos Tarybos veiksmus. Bendradarbiausiu su Komisijos pirmininku, kad jo pavedimu 
būtų galima kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl derybų įgaliojimų, susijusių su ES 
prisijungimu prie Strasbūro konvencijos, kaip numatyta Lisabonos sutartyje. Kad pagrindinės 
teisės būtų įgyvendinamos ir nacionaliniu lygmeniu, ketinu atidžiai stebėti konstitucinius 
pakeitimus, domėtis nacionalinių konstitucinių ir aukščiausiųjų teismų praktika, skatinti 
keistis teismine patirtimi nacionaliniu ir Europos lygmenimis ir taip padėti puoselėti pagarbos 
Europos pagrindinėms teisėms kultūrą. Prašysiu Vienoje įsikūrusios Pagrindinių teisių 
agentūros padėti Komisijai atlikti šią užduotį.

Trečiojo prioriteto srityje (piliečių Europa) noriu sutelkti dėmesį į konkrečias priemones, 
kuriomis būtų skatinamos ir ginamos piliečių teisės jų kasdieniame gyvenime. Šioje srityje 
galima ir reikia nuveikti daugiau, kaip pabrėžta 2008 m. birželio 8 d. Alain Lamassoure 
ataskaitoje "Le citoyen et l'application du droit communautaire" („Pilietis ir Bendrijos teisės 
taikymas“). Ketinu glaudžiai bendradarbiauti su Europos Parlamentu, kad dėtume daugiau 



PE431.139v02-00 6/9 CM\800797LT.doc

LT

pastangų siekdami užtikrinti, kad piliečiai būtų geriau informuoti apie jų teises ir kad būtų 
užpildytos esamos teisės aktų sistemos spragos. Mano manymu, reikėtų ypač stengtis 
užtikrinti, kad Europos teisės aktai, kuriais suteikiamos teisės piliečiams, būtų įgyvendinami 
ir taikomi greitai ir veiksmingai. Toliau taikysiu dvilypį metodą – bendradarbiausiu su 
valstybėmis narėmis, siekdama užtikrinti greitą ES teisės atitiktį, tačiau šiam metodui 
nepasiteisinus, nedvejodama laikysiuosi griežto požiūrio valstybėms narėms pažeidus ES 
teisės aktus, kuriais reglamentuojamos piliečių teisės, ypatingą dėmesį skirdama veiksmingam 
Direktyvos 2004/38/EB dėl laisvo judėjimo įgyvendinimui visose 27 ES valstybėse narėse.
Panašus dėmesys bus skiriamas išsamių nediskriminavimo teisės aktų įgyvendinimui. Be to, 
norėčiau pradėti svarstymus, kaip ES būtų galima geriausiai panaikinti diskriminaciją dėl 
pilietybės, įskaitant diskriminaciją dėl gyvenamosios vietos, kuri kol kas neįtraukta į esamus 
nediskriminavimo teisės aktus Piliečių Europos dvasia taip pat ketinu (bendradarbiaudama su 
kitais Komisijos nariais) išnaudoti naujas Lisabonos sutarties teikiamas galimybes, kad 
piliečių teisės į diplomatinę ir konsulinę apsaugą taptų veiksmingesnės.

Siekdama šių trijų prioritetų naudosiu Komisijos turimas priemones, įskaitant internetą, kad 
užtikrinčiau veiksmingesnį informavimą apie ES politiką ir jos konkretų poveikį piliečiui. Be 
to, kartu su Komisijos pirmininku užtikrinsiu, kad apie visus piliečiams svarbius klausimus 
būtų pranešama įtaigiai ir profesionaliai. Bendradarbiaudama su Parlamentu ketinu atlikti 
savo vaidmenį ir užtikrinti, kad visi piliečiai būtų gerai informuoti apie jų teises bei pareigas 
ES ir žinotų, ką ES veikia ir kam ji atstovauja.

5. Kokias specifines teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas 
rengiatės pateikti? Kokiu tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius 
konkrečius Jūsų atsakomybės sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję 
su komitetų prioritetais ir raginimais, galite prisiimti? Kaip asmeniškai 
užtikrintumėte aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę?

Netrukus po to, kai darbą pradės naujos kadencijos Komisija, ketinu (kartu su Komisijos nare, 
atsakinga už vidaus reikalus) pateikti veiksmų planą Stokholmo programai įgyvendinti.
Siekiant plėtoti ir stiprinti Europos teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę, kad ji tarnautų 
piliečiams, į šį planą bus įtraukta išsami konkrečių būsimų ES veiksmų apžvalga. Stokholmo 
programą sudaro apie 170 iniciatyvų, todėl ši teisėkūros programa daugeliu požiūrių panaši į 
1992 m. bendrosios rinkos programą. Siekiant veiksmingai įgyvendinti Stokholmo programą 
bus būtina sutelkti dėmesį į prioritetus.

Pirmąją mano kadencijos dalį (2010–2012 m.) ketinu daug laiko ir dėmesio skirti visų pirma 
šioms iniciatyvoms:

- Noriu pasiekti didelę pažangą Europos sutarčių teisės srityje, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos tarpvalstybiniams, ypač įmonių ir vartotojų, sandoriams. Todėl 
2010 m. ketinu (su visos Europos mokslininkų pagalba) užbaigti bendros principų 
sistemos srities darbą ir šią sistemą vėliau įtraukti į tinkamai paviešintą teisinę priemonę.
Taip pat norėčiau paspartinti standartinių sąlygų ir nuostatų, kurios yra esminė priemonė 
siekiant patikimesnių ir mažiau kainuojančių įmonių ir vartotojų santykių, rengimo darbą.
Be to, norėčiau glaudžiai bendradarbiauti su Parlamentu ir Taryba, kad būtų sėkmingai 
baigta vykdoma Vartotojų teisių direktyvos teisėkūros procedūra. Ši direktyva nepaprastai 
svarbi tiek siekiant tvirtai užtikrinti vartotojų teises, tiek sukurti vienodas sąlygas 



CM\800797LT.doc 7/9 PE431.139v02-00

LT

įmonėms. Vienas mano prioritetų bus užtikrinti, kad tolesnis šios direktyvos rengimas 
derėtų su platesniu Europos sutarčių teisės darbu, ir kad direktyva būtų apskritai 
stiprinamos vartotojų teisės, taip užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį. Visais su 
vartotojais susijusiais klausimais glaudžiai bendradarbiausiu su Komisijos nariu, atsakingu 
už sveikatos ir vartotojų politiką.

- Noriu, kad skubiai būtų pasiekta pažanga pasiūlymo dėl taikytinos teisės su santuoka 
susijusiose bylose (Roma III) srityje. Tvirtai tikiu visų valstybių narių dalyvavimu visose 
ES politikos srityse. Tačiau taip pat esu įsitikinusi, kad šio pasiūlymo – kuris galėtų 
panaikinti didelį teisinį netikrumą vaikams ir jų tėvams dažnai tarpusavyje 
prieštaraujančiose situacijose, susijusiose su skirtingomis pilietybėmis – žmogiškasis 
aspektas neleidžia mums daugiau laukti. Jei nėra kito sprendimo, esu pasirengusi per 
pirmuosius savo kadencijos mėnesius pateikti pasiūlymą dėl tvirtesnio bendradarbiavimo 
Roma III srityje. Tvirtesnis šios srities bendradarbiavimas visoms valstybėms narėms 
duotų aiškų ženklą. Žinoma, nuoširdžiai tikiuosi, kad gerai parengtas Komisijos 
pasiūlymas, kurį paremtų daugelis valstybių narių, netrukus pritrauktų prie jo prisidėti 
visas valstybes nares.

- Kalbant apie ES teise suteiktų teisių įgyvendinimą, manau, kad turime skubiai esamoms 
kolektyvinių teisių gynimo priemonių, kurios egzistuoja arba yra siūlomos įvairiose ES 
politikos srityse, formoms suteikti procedūrinio nuoseklumo. Todėl 2010 m. ketinu siūlyti 
už sveikatos ir vartotojų politiką ir už konkurenciją atsakingiems Komisijos nariams su 
jais bendradarbiaujant surengti konsultacijas su visais susijusiais suinteresuotaisiais 
subjektais, kuriomis būtų siekiama užtikrinti civilinio proceso teisės nuoseklumą ir 
įvertinti galimus sprendimus, kaip išvengti nesuderintų teisės aktų.

- Duomenų apsaugos srityje planuoju išsamiai persvarstyti ES duomenų apsaugos acquis, 
siekiant jį greitai modernizuoti. Atsižvelgdama į informacinės visuomenės srityje sparčiai 
vykstančius pokyčius ketinu galiojančias teisines priemones (visų pirma, 1995 m. 
Bendrąją duomenų apsaugos direktyvą ir 2008 m. Pagrindų sprendimą, taikomą policijos 
ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose) sujungti į šiuolaikinę išsamią 
teisinę priemonę, atspindinčią su Lisabonos sutartimi susijusius pokyčius ir visapusiškai 
suderintą su ES pagrindinių teisių chartijos 7 straipsniu.

- ES piliečiai vis dar patiria pernelyg daug kliūčių siekdami pasinaudoti laisvo judėjimo 
teise arba įsigyti prekių ar paslaugų kitoje ES valstybėje narėje. Jiems turėtų būti 
sudarytos galimybės pasinaudoti ES piliečių teisėmis tokiu pačiu būdu, kaip jie gali 
naudotis valstybių narių piliečių teisėmis. Mano pirmasis šios srities prioritetas bus 
užtikrinti visapusišką Direktyvos 2004/38/EB dėl laisvo judėjimo įgyvendinimą visose 
27 valstybėse narėse. Be to, 2010 m. noriu parengti išsamią ataskaitą apie tolesnes 
tiesiogines ar netiesiogines kliūtis, kurias kasdieniam piliečių gyvenimui ir veiksmingam 
naudojimuisi jų teisėmis, susijusiomis su Sąjungos pilietybe, sukuria nacionalinės sienos.
Remdamasi šia ataskaita ketinu pateikti pasiūlymus, kuriais būtų sudaromos dar 
palankesnės sąlygos (be jau galiojančių teisės aktų) ES piliečiams naudotis jų teisėmis ir 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 21 straipsnio 2 dalimi. Taip pat noriu išnagrinėti galimą papildomą 
naudą, kuri būtų sukurta pasinaudojus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
18 straipsnio 2 dalimi siekiant, jei tai tikslinga ir praktiška, panaikinti diskriminaciją dėl 
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pilietybės, įskaitant diskriminaciją dėl gyvenamosios vietos, kuri vis dar trukdo 
visapusiškai naudotis Europos pilietybės teikiamomis teisėmis.

- Civilinių bylų srityje ketinu peržiūrėti Reglamentą „Briuselis I“ dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo siekiant panaikinti 
civiliniams ir komerciniams sprendimams taikomą exequatur procedūrą ir abipusio 
pripažinimo principą taikyti sritims, kuriose jis dar netaikomas.

- Kovos su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos (plg. su Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 10 ir 19 straipsnius) srityje esu pasirengusi atlikti man skirtą institucinį vaidmenį 
siekiant priimti teisės aktų pasiūlymus, kuriuos Komisija pateikė 2008 m. (dėl kovos su 
diskriminacija ne darbo vietoje, motinystės atostogų ir savarankiškai dirbančių 
darbuotojų). Taip pat sieksiu, kad vienodas požiūris į moteris ir vyrus būtų veiksmingai 
taikomas visoje ES ir būtų geriau matomi jo praktiniai rezultatai, be kita ko, remdama su 
Moterų chartija susijusį darbą, 2010 m. minint 15-ąsias Pekino konferencijos metines, 
kaip savo kalboje Europos Parlamento plenariniame posėdyje 2009 m. rugsėjo mėn. siūlė 
pirmininkas J. M. Barroso. Teikiu didelę reikšmę Europos lyčių lygybės institutui ir 
ketinu teikti visą paramą, kad iki 2010 m vasaros jis pradėtų savo veiklą Vilniuje. Taip pat 
turime parengti šiuolaikišką strategiją, kuria būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė, ir 
2010 m. šiuo tikslu ketinu pateikti daugiametę strategiją. Per pirmuosius mano kadencijos 
metus taip pat bus pateikta strategija dėl negalios, skirta laikotarpiui nuo 2010 m.
Apskritai noriu geriau informuoti plačiąją visuomenę apie socialinę pažangą, kurią kovos 
su diskriminacija srityje ES pasiekė per praėjusius dešimtmečius. Visais kovos su 
diskriminacija klausimais – visų pirma dėl romų situacijos ES – ir su socialinėmis 
teisėmis susijusiais klausimais ketinu glaudžiai bendradarbiauti su Komisijos nariu, 
atsakingu už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį.

- Esu įsitikinusi, kad smurtas prieš moteris yra svarbi mūsų visuomenės problema, susijusi 
su Europos vertybėmis ir rūpinti visoms 27 valstybėms narėms. Todėl noriu siekti 
ryžtingo bendro atsako į šį reiškinį ir sukurti politikos sistemą, kuria remdamosi ES 
institucijos ir valstybės narės galėtų bendrai kovoti su smurtu prieš moteris.

- Bendradarbiausiu su Komisijos pirmininku, kad kuo greičiau 2010 m. jo pavedimu būtų 
galima pateikti pasiūlymą, siekiant pasirengti ES prisijungimui prie Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 
2 dalis) ir pateikti rekomendacijas pradėti derybas su Europos Taryba.

- Bendradarbiaudama su Komisijos pirmininku ir pirmininko pavaduotoju, atsakingu už 
institucijų ryšius ir administravimą, vadovaujant Komisijos pirmininkui, remdamasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 straipsnio 1 dalimi ir 2009 m. pradėtų viešųjų 
konsultacijų rezultatais, parengsiu reglamentą dėl tvarkos ir sąlygų, būtinų naujai piliečių 
iniciatyvai, numatytai Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnyje.

- Taip pat per pirmąją kadencijos dalį stengsiuosi stiprinti darbą, atliekamą e. teisingumo 
srityje – tai veiksminga priemonė, užtikrinanti nesudėtingą ir nebiurokratišką galimybę 
susipažinti su teisės aktais visose 27 valstybėse narėse; taip pat stengsiuosi toliau 
išnagrinėti konkrečias priemones, kaip būtų galima pagerinti teisėjų mokymą ir tarp 
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valstybių narių teisininkų sukurti europinę teisinę kultūrą (pavyzdžiui, parengus naują 
programą „Erasmus teisėjams“).

- Norėčiau atnaujinti galiojančią programą „Europa piliečiams“, kuri nustos galioti 2013 m.
Kitos kartos programa pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas praktinėms programoms, 
kuriomis stiprinama europinė tapatybė (pavyzdžiui, miestų giminiavimosi programos), 
skatinami kultūrų ir kalbų mainai, taip pat konkreti bendrų Europos vertybių patirtis.

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į du projektus, kuriuos norėčiau vykdyti vidutinės trukmės 
laikotarpiu:

- nuo pirmųjų Europos sutarčių teisės dalių (bendros principų sistemos, standartinių sąlygų 
bei nuostatų ir vartotojų teisių) pereiti prie Europos civilinio kodekso (tai būtų arba 
savanoriška priemonė nuoseklumui didinti, arba neprivaloma sutarčių teisės vykdymo 
tvarka (28-asis režimas), arba platesnio užmojo projektas);

- iš Eurojusto suformuoti Europos prokuratūrą, kaip numatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 86 straipsnyje.

Mano manymu, svarbias Europos pilietybės aspektas yra galimybė piliečiams gauti 
informaciją apie ES institucijas ir ES teisę. Todėl visapusiškai remsiu Leidinių biuro (kuris 
yra bendras visoms ES institucijoms) pastangas per mano kadenciją sukurti bendros prieigos 
Europos Sąjungos teisės portalą, kuris apimtų visus sprendimų priėmimo procedūrų etapus, 
įskaitant ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę, taip pat Teisingumo Teismo ir ES teisę 
taikančių nacionalinių teismų praktiką.

Horizontaliuoju mano atsakomybės srities uždaviniu bus poreikis užtikrinti gerą teisės aktų 
pasiūlymų kokybę. Geros kokybės pasiūlymai yra pirmas žingsnis sėkmingo acquis
įgyvendinimo ir veiksmingo vykdymo užtikrinimo link. Tokiu būdu Europa pasieks 
konkrečių rezultatų, kurie bus naudingi piliečiams.


