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PASIŪLYMAI

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

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;

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 teisių 
apsaugos srityje; 

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,

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; 

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;

6. pabrėžia, kad prisijungimas prie Konvencijos kartu pareikalaus glaudesnio nacionalinių 
teismų, ETT ir EŽTT bendradarbiavimo saugant pagrindines teises. Abiejų Europos 
teismų bendradarbiavimas paskatins plėtoti darnesnę teismų praktiką žmogaus teisių 
srityje;

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:
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– 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;

– 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 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;

– 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;

8. pabrėžia, kad, be politinio įsipareigojimo, itin svarbu į pagrindinius techninius klausimus 
rasti tinkamus atsakymus ir sprendimus, kad ES prisijungimu prie Konvencijos būtų 
galima pasinaudoti siekiant naudos piliečiams. Neišspręsti ir neaiškūs aspektai gali sukelti 
painiavos ir grėsmės pačiam prisijungimo prie Konvencijos tikslui. Tačiau tai neturėtų 
reikšti, kad techninės kliūtys turėtų pavėlinti procesą;

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;

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;

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.


