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PR_COD_1amOther

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos tyrimo orderio 
baudžiamosiose bylose priėmimo
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktą valstybių narių grupės iniciatyvą 
(09288/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnio b punktą ir 
82 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal kuriuos buvo pateiktas teisės akto projektas (C7-
0185/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 ir 15 dalis,

– atsižvelgdamas į [pagrįstas nuomones, kurias nacionaliniai parlamentai atsiuntė 
Parlamento pirmininkui,/pagrįstą nuomonę, kurią nacionalinis parlamentas atsiuntė 
Parlamento pirmininkui,] dėl to, ar iniciatyva atitinka subsidiarumo principą,

– atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę ...,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 44 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Direktyvos projektas
1 konstatuojamoji dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą 
puoselėti ir plėtoti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę.

(1) Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą 
puoselėti ir plėtoti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, kurioje gerbiamos 
pagrindinės teisės bei skirtingos valstybių 
narių teisinės bei konstitucinės sistemos ir 
tradicijos.
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Or. pt

Pagrindimas

Tekstas keičiamas, atsižvelgiant į SESV 67 straipsnio 1 dalį, kurioje teigiama: „Sąjunga 
sukuria laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės bei 
skirtingos valstybių narių teisinės sistemos ir tradicijos“. Pakeitimu taip pat siekiama, kad 
šioje pirmojoje konstatuojamoje dalyje būtų užtikrinta visokeriopa pagarba įvairių valstybių 
narių teisiniams ir konstituciniams skirtumams, be ko negali būti pasiektas šios direktyvos 
tikslas.

Pakeitimas 2

Direktyvos projektas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 
pirmą kartą Europos Sąjungos 
baudžiamosios teisės aktais pradedama 
taikyti atitinkama parlamentinė 
subsidiarumo principo kontrolė 
pasitelkiant Europos Parlamentą kaip 
vieną iš teisės aktų leidėjų ir 
nacionalinius parlamentus. Įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai 
privalomu dokumentu ir taip buvo 
pradėtas naujas žmogaus teisių apsaugos 
etapas Europos Sąjungoje, į 
baudžiamąsias bylas įtraukiant
pagrindines teises, pvz. teisę į gyvybę (2 
straipsnis), teisę į asmens neliečiamybę (3 
straipsnis), kankinimo ir nežmoniško ar 
žeminančio elgesio arba baudimo 
uždraudimą (4 straipsnis), teisę į laisvę ir 
saugumą (6 straipsnis), teisę į privatų ir 
šeimos gyvenimą (7 straipsnis), teisę į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą
bylos nagrinėjimą (47 straipsnis), 
nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą 
(48 straipsnis), teisėtumo ir nusikalstamos 
veikos bei bausmės proporcingumo 
principus (straipsnis49) ir teisę nebūti du 
kartus teisiamam ar baudžiamam už tą 
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pačią nusikalstamą veiką (50 straipsnis).

Or. pt

Pagrindimas

Įsigaliojus  Lisabonos sutarčiai, pasitelkiant Europos Parlamentą ir nacionalinius 
parlamentus,  pradėta taikyti geresnė demokratinė kontrolė. Tuo pat metu visos 
baudžiamosios teisės srityje priimtos priemonės turi visiškai atitikti Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją kaip teisiškai privalomą dokumentą, kuris turi didesnę teisinę 
vertę: taikydamos Sąjungos teisę, Europos institucijos ir valstybės narės dabar privalo paisyti 
piliečius ginančių pagrindinių teisių.

Pakeitimas 3

Direktyvos projektas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Europos žmogaus teisių konvencijos 
ir Europos žmogaus teisių teismo praktika 
padėjo iš esmės pagerinti žmogaus teises, 
įskaitant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą 
Europoje. Sutartys ir chartija konvencijos 
mechanizmui nustato specialią funkciją, 
įtvirtintą Europos Sąjungos sutarties 6 
straipsnyje, kuriuo suteikiama galimybė 
naudotis konvencija visoje ES ir kuriuo 
pagrindinės konvencijos teisės 
apibrėžiamos kaip bendrieji ir 
pagrindiniai Sąjungos teisės principai, ir  
chartijos 52 straipsnyje, kuriuo 
garantuojamas suderintas šių teisių 
aiškinimas.

Or. pt

Pagrindimas

Kadangi, kaip pabrėžė Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra vertindama Europos 
tyrimo orderį, Direktyva dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose galėtų turėti 
rimtų pasekmių, reikia pabrėžti, kad chartijoje šių teisių supratimas tiesiogiai siejamas su 
Europos žmogaus teisių konvencija.
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Pakeitimas 4

Direktyvos projektas
2 konstatuojamoji dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 82 straipsnio 1 dalį teisminis 
bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose 
Sąjungoje grindžiamas nuosprendžių ir 
teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo 
principu, kuris nuo 1999 m. spalio 15–
16 d. Tamperėje įvykusio Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo visuotinai laikomas 
Sąjungoje vykdomo teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
kertiniu akmeniu.

(2) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 82 straipsnio 1 dalį teisminis 
bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose 
Sąjungoje grindžiamas nuosprendžių ir 
teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo 
principu, kuris nuo 1999 m. spalio 15–
16 d. Tamperėje įvykusio Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo visuotinai laikomas 
Sąjungoje vykdomo teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
pagrindu. Nekvestionuojant jo teigiamo 
poveikio ir pagrindinio vaidmens, abipusis 
pripažinimas turi būti taikomas teisės 
srityse, kurios nėra suderintos ir kuriose 
vadovaujamasi skirtingomis teisinėmis 
tradicijomis ir baudžiamojo proceso 
sistemomis, bet dėl to gali susidaryti 
teisinių anomalijų, pažeidžiančių 
įtariamųjų teises, kaip parodė patirtis 
taikant Europos arešto orderį. Turi būti 
nustatytos priemonės, kuriomis remiantis 
nacionaliniam teismui būtų leidžiama iš 
esmės įsikišti į bylas, kai gali susidaryti 
tokios anomalijos. Be to, abipusio 
pripažinimo sąvokos taikymas taip pat turi 
užtikrinti Pagrindinių teisių chartijoje ir 
Europos žmogaus teisių konvencijoje 
įvirtintas pagrindines teises. Bet koks 
teismo įsikišimas, grindžiamas 
pagrindinių teisių išimtimi, turi būti 
išimtinis, kai yra aiškių ir prima facie 
įrodymų, kad pagrindinės procesinės 
teisės, įtvirtintos chartijoje arba Europos 
žmogaus teisių konvencijoje, buvo 
pažeistos arba kai priemonės taikymas 
pažeistų pagrindines nacionalinės ar 
konstitucines teises.

Or. pt
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Pakeitimas 5

Direktyvos projektas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Konstitucijos ir teisės srityje tarp 
valstybių narių yra esminių skirtumų, 
ypač dėl prokurorų vaidmens ir įrodymų 
priimtinumo, ką būtinai turi apimti 
Europos tyrimo orderis. Taigi, Europos 
tyrimo orderis negali šių skirtumų 
pašalinti, juo reikalaujant mažiau, nei 
vykdančioje valstybėse yra būtina, o tai, 
kad gali būti pažeistos tos valstybės narės 
pagrindinės konstitucinės normos gali 
sudaryti papildomą pagrindą atmesti.

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant išvengti konstitucinių problemų tam tikrose valstybėse narėse, yra būtina procedūra, 
pagal kurią teismas galėtų patvirtinti priemonę prieš perduodant Europos tyrimo orderį. Tai 
padės užtikrinti priimamos priemonės teisėtumą ir taip pat jos suderinamumą su įvairiomis 
konstitucinėmis sistemomis bei pasekmes administracijai ir teisės taikymui.

Pakeitimas 6

Direktyvos projektas
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Reikia atsižvelgti į tai, kad, nepaisant 
to, jog dvigubo baudžiamumo 
patikrinimas iš esmės buvo atmestas dėl 
32 nusikaltimų sąrašo abipusio 
pripažinimo srityje, vis dar yra esminių 
skirtumų tarp šių nusikaltimų 
nacionalinių apibrėžimų. Valstybės narės 
turi vengti Europos tyrimo orderio ypač 
tada, kai gali būti taikomos 
ekstrateritorinės jurisdikcijos sąlygos, kai 
valstybė narė pradeda baudžiamąjį 
procesą prieš šalies piliečius (arba 
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gyventojus) dėl veiksmų, padarytų už jos 
nacionalinės teritorijos ribų, arba, kur už 
tuos veiksmus negali būti baudžiama 
pagal vykdančiosios valstybės teisę. 
Procesai, susiję su mokesčių, muitų ir 
valiutos keitimo nusikaltimais į šią 
kategoriją nepatenka.

Or. pt

Pakeitimas 7

Direktyvos projektas
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) Policijos institucijos negali būti 
laikomos teisminėmis institucijomis, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 82 straipsnio 1 dalies a punkte. 
Bet koks policijos prašymas išduoti ETO 
išduodančioje valstybėje turi būti 
patvirtintas prokuroro, magistrato arba 
teisėjo, atsižvelgiant į pagrindinius 
vykdančiosios valstybės reikalavimus. 
Tyrimo baudžiamosiose bylose institucija, 
kompetentinga nurodyti rinkti įrodymus, 
yra institucija, kuri vykdo teisminę 
valdžią, t. y. institucija, kuri įstatymo
nustatyta tvarka priima privalomus 
sprendimus, kurie laikomi „teismo 
sprendimais“.

Or. pt

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis yra labai svarbi siekiant užtikrinti, kad kiekvieną ETO prašymą 
įvertintų prokuroras, magistratas arba teisėjas, laikantis teisėtumo principo. SESV 82 
straipsnio 1 dalyje aiškiai ribojamas abipusio pripažinimo principo taikymas sprendimams 
dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir nenumato jo taikymo policijos 
bendradarbiavimo veiksmams pagal SESV 87 straipsnį.
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Pakeitimas 8

Direktyvos projektas
6 konstatuojamoji dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) gruodžio 11 d. priimtoje Stokholmo 
programoje Europos Vadovų Taryba 
nusprendė, kad reikėtų tęsti išsamios 
sistemos, skirtos įrodymų rinkimui 
tarpvalstybinio pobūdžio bylose, 
grindžiamos tarpusavio pripažinimo 
principu, kūrimą. Europos Vadovų Taryba 
nurodė, kad šioje srityje galiojantys teisės 
aktai sudaro nevientisą sistemą ir kad 
reikia naujo požiūrio, pagrįsto tarpusavio 
pripažinimo principu, nors taip pat būtina 
atsižvelgti į tradicinės savitarpio teisinės 
pagalbos sistemos lankstumą. Todėl 
Europos Vadovų Taryba paragino sukurti 
visaapimančią sistemą, kuri pakeistų visus 
šiuo metu šioje srityje galiojančius teisės 
aktus, įskaitant Pamatinį sprendimą dėl 
Europos įrodymų orderio, taikomą, kiek 
įmanoma, visų rūšių įrodymams, kurioje 
būtų nustatyti įvykdymo terminai ir, kiek 
įmanoma, nustatytas ribotas atsisakymo 
vykdyti orderį priežasčių sąrašas.

(6) gruodžio 11 d. priimtoje Stokholmo 
programoje Europos Vadovų Taryba 
nusprendė, kad reikėtų tęsti išsamios 
sistemos, skirtos įrodymų rinkimui 
tarpvalstybinio pobūdžio bylose, 
grindžiamos tarpusavio pripažinimo 
principu, kūrimą ir sukurti visaapimančią 
sistemą, kuri pakeistų visus šiuo metu šioje 
srityje galiojančius teisės aktus, įskaitant 
Pamatinį sprendimą dėl Europos įrodymų 
orderio, taikomą, kiek įmanoma, visų rūšių 
įrodymams, kurioje būtų nustatyti 
įvykdymo terminai ir, kiek įmanoma, 
nustatytas ribotas atsisakymo vykdyti 
orderį priežasčių sąrašas.

Or. pt

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas yra sukurti vieną veiksmingą priemonę įrodymams baudžiamosiose 
bylose rinkti taip, kaip kad būtų įveiktos susiskaldymo, dabartinės teisinės sistemos 
sudėtingumo ir ribotos tarpusavio pripažinimo principo taikymo srities šioje srityje 
problemos. Remiantis abipusio pripažinimo principu, pagrindai atsisakyti vykdyti užsienio 
orderį bus nustatyti išsamiame, bet objektyviame sąraše ir siekiant palengvinti teisminį 
bendradarbiavimą šioje srityje bus aiškiai nustatyti terminai.
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Pakeitimas 9

Direktyvos projektas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Kitas šio pasiūlymo dėl direktyvos 
tikslas – suderinti veiksmingas ir 
lanksčias priemones, taip užtikrinant: 
įrodymų leistinumą, procedūrų 
supaprastinimą, aukštą pagrindinių teisių, 
visų pirma procesinių teisių, apsaugos 
lygį, finansinių išlaidų sumažinimas, 
valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo 
stiprinimas ir bendradarbiavimas, taip pat 
nacionalinių sistemų ir jų teisminės 
kultūros specifinių ypatybių apsaugą, visa 
tai atsižvelgiant į valstybių narių teisines 
ir konstitucines sistemas.

Or. pt

Pagrindimas

Reikia išryškinti šios direktyvos tikslus. Siekiant greitai ir veiksmingai kovoti su 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir kitokiopobūdžio itin sudėtingu nusikalstamumu, turint 
omenyje, kad gerokai palengvinus asmenų ir prekių judėjimą, nacionalinėms valdžios 
institucijoms reikia aiškių ir lanksčių bendradarbiavimo taisyklių, tačiau tai dar kartą 
patvirtina, kad visa tai reikia daryti atsižvelgiant į valstybių narių teisinius ir konstitucinius 
skirtumus.

Pakeitimas 10

Direktyvos projektas
10 konstatuojamoji dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Daugiausia dėmesio ETO turėtų būti 
skiriama vykdytinai tyrimo priemonei. 
Išduodančioji institucija, remdamasi 
išsamia informacija apie atitinkamą tyrimą, 
yra geriausioje padėtyje nuspręsti, kokią 
priemonę naudoti. Tačiau vykdančioji 
institucija turėtų turėti galimybę naudoti 
kitokią priemonę, jei prašoma priemonė 

(10) Daugiausia dėmesio ETO turėtų būti 
skiriama vykdytinai tyrimo priemonei. 
Išduodančioji institucija, remdamasi 
išsamia informacija apie atitinkamą tyrimą, 
yra geriausioje padėtyje nuspręsti, kokią 
priemonę naudoti. Tačiau vykdančioji 
institucija turėtų turėti galimybę naudoti 
kitokią priemonę, jei prašoma priemonė 
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neegzistuoja ar jos negalima naudoti pagal 
nacionalinę teisę arba jei kitokia priemone 
panaudojus mažesnę prievartą bus 
pasiektas toks pats rezultatas, kaip ir ETO 
nurodyta priemone.

konkrečiu atveju neegzistuoja ar jos 
negalima naudoti pagal nacionalinę teisę 
arba jei kitokia priemone panaudojus 
mažesnę prievartą bus pasiektas toks pats 
rezultatas, kaip ir ETO nurodyta priemone, 
jei bus pasiektas toks pats rezultatas kaip 
panaudojus ETO ir mažiau paveiks 
suinteresuotojo asmens pagrindines 
teises.

Or. pt

Pagrindimas

Jei išduodančioji institucija gali nuspręsti dėl naudojamos priemonės tipo, vykdančioji 
institucija, laikantis į proporcingumo principo, turėtų turėti galimybę naudoti kitą, švelnesnę 
prievartos priemonę užtikrindama pagrindines teises, visų pirma, jeigu prašoma priemonė 
nėra įmanoma pagal jos jurisdikciją ar nebūtų įmanoma konkrečiu atveju ir užtikrintų tokius 
pat rezultatus.

Pakeitimas 11

Direktyvos projektas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) ETO turi būti naudojamas tais 
atvejais, kai tyrimo priemonės vykdymas 
konkrečiu atveju atrodo proporcingas, 
būtinas ir tinkamas. Todėl išduodančioji 
institucija turėtų patikrinti, ar ieškomi 
įrodymai yra būtini ir proporcingi proceso 
tikslais, ar pasirinkta priemonė yra būtina 
ir proporcinga šių įrodymų rinkimo 
tikslais ir, ar išdavus ETO, kita valstybė 
narė turėtų dalyvauti renkant šiuos 
įrodymus. Tinkamas proporcingumo
įvertinimas tam tikrose valstybėse narėse 
yra konstitucinis reikalavimas ir taip pat 
Europos žmogaus teisių konvencijos 8 
straipsnyje nustatytas reikalavimas. Todėl 
aiškus ir akivaizdus proporcingumo 
trūkumas gali pažeisi žmogaus teises ir 
(arba) pagrindinius nacionalinius 
konstitucinius principus.
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Or. pt

Pakeitimas 12

Direktyvos projektas
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) Siekiant užtikrinti ETO perdavimą 
vykdančiosios valstybės kompetentingai 
institucijai, išduodančioji institucija gali 
pasinaudoti bet kuria galima / tinkama 
perdavimo priemone, įskaitant, 
pavyzdžiui, Europos teisminio tinklo, 
Eurojusto saugia telekomunikacijų 
sistema ar kitais teisminių institucijų 
naudojamais kanalais. Jei ETO yra 
patvirtintas teisminės institucijos, ši 
institucija ETO perdavimo tikslais taip pat 
gali būti laikoma išduodančiąja 
institucija.

Or. pt

Pakeitimas 13

Direktyvos projektas
11 konstatuojamoji dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ETO, kiek tai įmanoma ir 
nepažeidžiant vykdančiosios valstybės 
nacionalinės teisės pagrindinių principų, 
turėtų būti vykdomas laikantis 
išduodančiosios valstybės aiškiai nurodytų 
formalumų ir procedūrų. Išduodančioji 
institucija gali paprašyti, kad viena ar 
kelios išduodančiosios valstybės 
institucijos padėtų vykdančiosios valstybės 
kompetentingoms institucijoms vykdyti 
ETO. Ši galimybė nereiškia, kad 
išduodančiosios valstybės institucijos 
vykdančiosios valstybės teritorijoje įgytų 

(11) ETO, kiek tai įmanoma ir 
nepažeidžiant vykdančiosios valstybės 
nacionalinės teisės pagrindinių principų,
turėtų būti vykdomas laikantis 
išduodančiosios valstybės aiškiai nurodytų 
formalumų ir procedūrų. Išduodančioji 
institucija gali paprašyti, kad viena ar 
kelios išduodančiosios valstybės 
institucijos padėtų vykdančiosios valstybės 
kompetentingoms institucijoms vykdyti 
ETO. Ši galimybė nereiškia, kad 
išduodančiosios valstybės institucijos 
vykdančiosios valstybės teritorijoje įgytų 
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teisėsaugos įgaliojimus. teisėsaugos įgaliojimus. Vykdančioji 
institucija turėtų vykdyti tokį prašymą 
prireikus nustatydama sąlygas dėl 
išduodančiosios valstybės institucijų 
dalyvavimo masto ir pobūdžio. Tokiu 
būdu būtų sukurta sistema, skatinanti 
teismines institucijas bendradarbiauti 
viena su kita abipusio pasitikėjimo dvasia, 
skatinant mechanizmus, skirtus ne tik 
palengvinti bendradarbiavimą tarp 
institucijų, bet ir pagerinti asmens teisių 
teisminę apsaugą.

Or. pt

Pakeitimas 14

Direktyvos projektas
12 konstatuojamoji dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant užtikrinti teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
efektyvumą turėtų būti ribojama galimybė 
atsisakyti pripažinti arba vykdyti ETO, taip 
pat ribojami jo vykdymo atidėjimo 
pagrindai.

(12) Siekiant užtikrinti teisminio
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
efektyvumą turėtų būti ribojama galimybė 
atsisakyti pripažinti arba vykdyti ETO, taip 
pat ribojami jo vykdymo atidėjimo 
pagrindai kiek tai yra būtina siekiant 
išvengti neigiamo poveikio, kai abipusio 
pripažinimo principas taikomas 
nesuderintos teisės srityje atsižvelgiant į 
baudžiamąją teisę ir baudžiamąjį procesą, 
visų pirma laikantis pagrindinių teisių ir 
valstybių narių pagrindinių konstitucinių 
normų apsaugos.

Or. pt

Pagrindimas

Turi būti paaiškinti pagrindai, kuriai remiantis gali būti atsisakoma taikyti abipusio 
pripažinimo principą nesuderintos teisės srityje, kurioje baudžiamosios procedūros skiriasi.
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Pakeitimas 15

Direktyvos projektas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Šioje direktyvoje paisoma ne bis in 
idem principo arba draudimo bausti du 
kartus, o tai reiškia, kad niekas turėtų būti 
du kartus teisiamas ar nubaustas už tuos 
pačius faktus ir už tą patį nusikaltimą. Jis 
įtvirtintas kaip asmens teisė tarptautinėje 
žmogaus teisių priemonėje, pavyzdžiui, 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos protokole Nr. 7 (4 
straipsnis) ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje (50 
straipsnis), ir yra pripažįstamas visose 
teisinėse sistemose, remiantis pagarbos  
pagrindinėms teisėms ir jų apsaugos 
sąvoka. Ne bis in idem principas yra 
vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos 
teisės principų. Todėl vykdančioji 
institucija turėtų turėti teisę atsisakyti 
vykdyti ETO, jei jo vykdymas pažeistų šį 
principą ir jeigu yra patvirtinta, kad 
atitinkamas asmuo jau buvo teisiamas už 
tuos pačius faktus ir galutinis sprendimas 
buvo priimtas pagal 1990 m. birželio 19 d. 
Konvencijos 54 straipsnyje išdėstytas 
sąlygas, taikant Šengeno susitarimą ir 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką.
Atsižvelgiant į preliminarų proceso, dėl 
kurio buvo išduotas ETO, pobūdį ir 
sąlygų analizės, kurios reikalaujama 
pagal 54 straipsnį, sudėtingumą, 
vykdančioji institucija turėtų informuoti 
išduodančiąją instituciją ir su ja 
konsultuotis, o pastaroji savo ruožtu 
turėtų apsvarstyti šią informaciją ir imtis 
su procesu, dėl kurio išduotas ETO, 
susijusių būtinų priemonių. Tokios 
konsultacijos neturėtų daryti poveikio 
vykdančiosios institucijos prievolei 
konsultuotis su išduodančiąja institucija 
pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos 
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pamatinį sprendimą 2009/948/TVR dėl 
jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų
baudžiamuosiuose procesuose prevencijos 
ir sprendimo.

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildomas pagrindų atsisakyti sąrašas, remiantis principu „ne bis in idem“ 
ar draudimu bausti du kartus, o tai reiškia, kad niekas neturėtų būti teisiamas dukart dėl tų 
pačių faktų ir už tą patį nusikaltimą. Tai yra įtvirtinta kaip asmens teisė tarptautinėse 
žmogaus teisių teisinėse priemonėse.

Pakeitimas 16

Direktyvos projektas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Prieinamos teisinės gynybos 
priemones prieš ETO turėtų būti bent jau 
tokios pat kaip ir vidaus bylose prieš 
atitinkamą tyrimo priemonę. Valstybės 
narės pagal savo nacionalinę teisę turėtų 
užtikrinti, kad būtų galima pasinaudoti 
šiomis teisės gynimo priemonėmis, ir 
turėtų nedelsiant pranešti 
suinteresuotoms šalims apie teisės gynimo
galimybes ir metodus. Tais atvejais, kai 
suinteresuotoji šalis vykdančiojoje 
valstybėje pareiškia prieštaravimų dėl 
ETO, susijusių su esmingesnėmis ETO 
išdavimo priežastimis, patartina šią 
informaciją perduoti išduodančiajai 
institucijai ir atitinkamai informuoti 
suinteresuotąją šalį. Reikia užtikrinti, kad 
tie, kuriems taikomas ETO, turėtų teisę į 
informaciją ir galėtų kreiptis į teismus.
Teisė į gynybą yra dalis teisės į teisingą 
bylos nagrinėjimą (Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 
straipsniai) visų proceso etapų metu.

Or. pt
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Pakeitimas 17

Direktyvos projektas
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Su ETO vykdymu susijusias 
išlaidas, patirtas vykdančiosios valstybės 
teritorijoje, turėtų padengti tik ta valstybė 
narė. Tai atitinka bendrą abipusio
pripažinimo principą. Tačiau vykdant 
ETO vykdančioji valstybė gali patirti itin 
didelių išlaidų. Šios itin didelės išlaidos 
gali susidaryti, pavyzdžiui, siekiant gauti 
sudėtingas ekspertų nuomones, vykdyti 
platus masto policijos operacijas ar 
ilgalaikio stebėjimo veiklą. Tai neturėtų 
užkirsti kelio ETO vykdymui, todėl 
išduodančiosios ir vykdančiosios 
institucijos turėtų pabandyti apibrėžti, 
kokio lygio išlaidos yra laikomos 
išskirtinai didelėmis. Jeigu susitarimo 
nepavyksta pasiekti, išduodančioji 
institucija gali nuspręsti atsiimti ETO 
arba palikti jį ir padengti dalį išlaidų, 
kurias vykdančioji valstybė laiko 
išskirtinai didelėmis. Šis mechanizmas 
nėra papildomas pagrindas atsisakymui ir 
juo neturėtų būti piktnaudžiaujama 
siekiant atidėti arba trukdyti vykdyti ETO.

Or. pt

Pagrindimas

Vykdančiosios valstybės teritorijoje patirtų išlaidų klausimas yra itin svarbus norint užtikrinti 
abipusio pripažinimo principo pripažinimą. Be to, pastangos pripažinti ir vykdyti ETO yra 
susijusios su jo vykdymo išlaidų padengimu, kadangi tiek išduodančioji, tiek vykdančioji 
valstybė siekia to paties tikslo: sukurt iš tiesų visiems naudingą teisingumo ir laisvės erdvę.
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Pakeitimas 18

Direktyvos projektas
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Teikiant pareiškimą dėl kalbų 
vartojimo tvarkos valstybės narės bus 
skatinamos be savo oficialios kalbos 
nurodyti bent vieną įprastai Europos 
Sąjungoje vartojamą kalbą. Šios kalbos 
vartojimas jokiu būdu neturėtų pakenkti 
įtariamojo teisėms baudžiamajame 
procese dėl vertimo žodžiu ir raštu, kaip 
nustatyta 2010 m. spalio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir 
raštu paslaugas baudžiamajame procese.

Or. pt

Pakeitimas 19

Direktyvos projektas
16 konstatuojamoji dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
priimtų sprendimų rinkti įrodymus 
tarpusavio pripažinimo, valstybės narės 
negali deramai pasiekti ir kadangi dėl 
veiksmų masto ir poveikio to tikslo būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą, šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina tam tikslui 
pasiekti.

(16) Subsidiarumo principas, išdėstytas
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, 
buvo nustatytas Mastrichto sutartimi ir 
reiškia, kad visa, kas gali būti geriau 
nuspręsta arba valdoma nacionaliniu, 
regioniniu ar vietos lygiu neturėtų būti 
reglamentuojama Sąjungos lygmeniu. 
Pagal šį principą Sąjungos sprendimai 
apsiriboja tik tais atvejais, kuriais jie bus 
veiksmingesni ir tinkamesni nei 
nacionaliniai veiksmai. Atsižvelgiant į 
poreikį stiprinti Europos integracijos 
procesą, nustatant priemones, 
padidinančias teisminio valstybių 
bendradarbiavimo veiksmingumą ir 
kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. priimtų 
sprendimų rinkti įrodymus tarpusavio 



PE478.493v02-00 20/40 PR\889747LT.doc

LT

pripažinimo, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi dėl veiksmų 
masto ir poveikio to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 
dėl Europos Sąjungos 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina tam tikslui pasiekti.

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nagrinėjimą klausimą ir turint omenyje, kad nusikaltimai tampa vis 
sudėtingesni ir tarpvalstybinio pobūdžio, reikia pabrėžti, kad įrodymų gavimo mechanizmo 
negalima tinkamai sukurti, jei valstybės narės vykdys atskirus ir individualius veiksmus. Jei 
valstybė neveiksmingai vykdo tyrimą, žala gali būti juntama visoje ES teritorijoje, todėl šiuo 
pakeitimu siūloma sutelkti pastangas ir kuo labiau bendradarbiauti.

Pakeitimas 20

Direktyvos projektas
1 straipsnio 1 dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos tyrimo orderis (ETO) –
valstybės narės (išduodančiosios valstybės) 
kompetentingos institucijos priimtas 
teisminis sprendimas, kad kitoje valstybėje 
narėje (vykdančiojoje valstybėje) būtų 
vykdoma viena ar kelios konkrečios tyrimo 
priemonės, siekiant surinkti įrodymų 
4 straipsnyje nurodytam procesui.

1. Europos tyrimo orderis (ETO) –
valstybės narės (išduodančiosios valstybės) 
kompetentingos institucijos išduotas 
teisminis sprendimas, kad kitoje valstybėje 
narėje (vykdančiojoje valstybėje) būtų 
vykdoma viena ar kelios konkrečios tyrimo 
priemonės, siekiant surinkti įrodymų 
laikantis šios direktyvos nuostatų, ir ypač 
vykstant 4 straipsnyje nurodytam procesui.

Or. pt
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Pakeitimas 21

Direktyvos projektas
1 straipsnio 3 dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši direktyva nekeičia pareigos gerbti 
pagrindines teises ir teisės principus, 
įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 
6 straipsnyje, ir neturi įtakos jokioms 
teisminių institucijų prievolėms šioje 
srityje. Šia direktyva taip pat 
nereikalaujama, kad valstybės narės imtųsi 
priemonių, prieštaraujančių jų 
konstitucinėms normoms, susijusioms su 
laisve jungtis į asociacijas, spaudos laisve
ir saviraiškos kitose žiniasklaidos 
priemonėse laisve.

3. Ši direktyva nekeičia pareigos gerbti 
pagrindines teises ir teisės principus, 
įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 
6 straipsnyje, įskaitant asmenų, dėl kurių 
pradėtos baudžiamosios bylos, teisę į 
gynybą, ir neturi įtakos jokioms teisminių 
institucijų prievolėms šioje srityje. Šia 
direktyva taip pat nereikalaujama, kad 
valstybės narės imtųsi priemonių, 
prieštaraujančių jų pagrindinėms 
konstitucinėms normoms, apimančioms 
laisvę jungtis į asociacijas, spaudos laisvę 
ir saviraiškos kitose žiniasklaidos 
priemonėse laisvę.

Or. pt

Pakeitimas 22

Direktyvos projektas
2 straipsnis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje: Šioje direktyvoje:

(-aa) „išduodančioji valstybė“ – valstybė 
narė, kurioje išduotas ETO;
(-ab) „vykdančioji valstybė“– vykdanti 
ETO valstybė narė, kurioje galima rasti 
asmenį, kuriam taikoma tyrimo priemonė, 
arba dokumentą, daiktą arba duomenis, 
kurie turi būti konfiskuoti arba patikrinti;

(a) „išduodančioji institucija“: (a) „išduodančioji institucija“ – teisėjas, 
teismas, tiriantysis pareigūnas ar 
prokuroras, kompetentingas atitinkamoje 
byloje;

(i) teisėjas, teismas, tiriantysis pareigūnas 
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ar prokuroras, kompetentingas atitinkamoje 
byloje; or

(ii) bet kuri kita teisminė institucija, kaip 
apibrėžta išduodančiosios valstybės, tam 
tikroje byloje veikianti kaip 
baudžiamajame procese tyrimą atliekanti 
institucija, pagal nacionalinę teisę 
kompetentinga išduoti orderį įrodymams 
rinkti;
(b) „vykdančioji institucija“ – institucija, 
kompetentinga pagal šią direktyvą 
pripažinti ar vykdyti ETO. Vykdančioji 
institucija yra institucija, kompetentinga 
vykdyti ETO nurodytą tyrimo priemonę 
panašioje nacionalinėje byloje.

(b) „vykdančioji institucija“ – teisminė 
institucija, kompetentinga pagal šią 
direktyvą pripažinti ar vykdyti ETO. 
Vykdančioji institucija yra institucija, 
kompetentinga nurodyti vykdyti ETO 
nurodytą tyrimo priemonę panašioje 
nacionalinėje byloje.

Or. pt

Pakeitimas 23

Direktyvos projektas
5 straipsnio 1 dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išduodančioji institucija užpildo ir 
pasirašo A priede pateiktos formos ETO 
bei patvirtina jo turinio tikslumą.

1. Išduodančioji institucija užpildo ir 
pasirašo A priede pateiktos formos ETO 
bei patvirtina ir pataiso jo turinio tikslumą.

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad išduodančioji institucija patvirtintų, jog ETO formos 
turinys yra ne tik tikslus, bet ir teisingas.
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Pakeitimas 24

Direktyvos projektas
5 a straipsnis (naujas)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
1. ETO gali būti išduotas tik tuo atveju, 
kai išduodančioji institucija yra 
įsitikinusi, kad įvykdytos šios sąlygos:
(a) ETO išdavimas yra būtinas ir 
proporcingas 4 straipsnyje nurodytiems 
procesams;
(b) ETO nurodytas tyrimo priemones būtų 
galima nurodyti vykdyti tokiomis pačiomis 
sąlygomis panašioje nacionalinėje byloje.
2. Šias sąlygas kiekvienu atveju įvertina 
išduodančioji institucija. Išimtiniais 
atvejais jos įvertinamos vykdančiojoje 
valstybėje, kur yra tvirto pagrindo manyti, 
remiantis aiškiais ir objektyviais 
įrodymais, kad priemonės nėra 
proporcingos ir negali būti naudojamos 
išduodančiosios valstybės nacionalinėje 
byloje.
3. Įvertinus atitikimą išdavimo sąlygoms, 
ETO turi būti teisėjo, teismo, tiriančiojo 
pareigūno ar prokuroro patvirtintas, prieš 
jį perduodant vykdančiajai institucijai.

Or. pt

Pagrindimas

1 dalis pateisinama dėl padidėjusios proporcingumo principo kaip konstitucinio reikalavimo 
svarbos daugelyje valstybių narių, kaip nustatyta Europos žmogaus teisių konvencijos 8 
straipsnyje (bet koks teisės į privatumą pažeidimas demokratinėje visuomenėje pateisinamas 
tik jei yra būtinas). Tai reiškia, kad veiksmų intensyvumas visada turi atitikti siekiamą tikslą. 
Ji taip pat patvirtina reikalavimą, kad ETO patvirtintų teisėjas, teismas, prokuroras ar 
tiriantysis pareigūnas.
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Pakeitimas 25

Direktyvos projektas
6 straipsnis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išduodančioji institucija perduoda ETO 
vykdančiajai institucijai bet kuriuo būdu, 
leidžiančiu pateikti rašytinį dokumentą, 
tokiomis sąlygomis, kuriomis vykdančioji 
valstybė gali nustatyti autentiškumą. Visas 
tolesnis išduodančiosios ir vykdančiosios 
institucijų oficialus bendravimas vyksta 
tiesiogiai.

1. Išduodančioji institucija pagal 
5 straipsnį užpildytą ETO perduoda
vykdančiajai institucijai bet kuriuo būdu, 
leidžiančiu pateikti rašytinį dokumentą, 
tokiomis sąlygomis, kuriomis vykdančioji 
valstybė gali nustatyti autentiškumą. 

Or. pt

Pakeitimas 26

Direktyvos projektas
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Visas tolesnis išduodančiosios ir 
vykdančiosios institucijų oficialus 
bendravimas vyksta tiesiogiai.

Or. pt

Pakeitimas 27

Direktyvos projektas
6 straipsnio 3 dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei išduodančioji institucija to 
pageidauja, perdavimas gali būti vykdomas 
naudojant saugią Europos teisminio tinklo 
telekomunikacijų sistemą.

3. Jei išduodančioji institucija pageidauja, 
perdavimas gali būti vykdomas per 
Europos teisminio tinklo telekomunikacijų 
sistemą.

Or. pt



PR\889747LT.doc 25/40 PE478.493v02-00

LT

Pakeitimas 28

Direktyvos projektas
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pagal šį straipsnį turi būti sukurtos 
autentiškumą nustatančios sistemos, 
skirtos užtikrinti, kad tik įgalioti organai 
turėtų prieigą prie duomenų bazių, 
kuriuose yra asmens duomenų, ir galėtų 
šias duomenų bazes valdyti.

Or. pt

Pakeitimas 29

Direktyvos projektas
7 straipsnio 2 dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai pagal 8 straipsnio 3 dalį 
išduodančioji institucija padeda vykdant 
ETO vykdančiojoje valstybėje, ji, būdama 
toje valstybėje, nedarydama poveikio pagal
28 straipsnio 1 dalies c punktą pateiktiems 
pranešimams, gali vykdančiajai institucijai 
tiesiogiai pateikti ETO, kuriuo papildomas 
ankstesnis ETO.

2. Kai vykdant ETO vykdančiojoje 
valstybėje išduodančioji institucija padeda 
pagal 8 straipsnio 3 dalį, ji, būdama toje 
valstybėje, nedarydama poveikio pagal
28 straipsnio 1 dalies c punktą pateiktiems 
pranešimams, gali vykdančiajai institucijai 
tiesiogiai pateikti ETO, kuriuo papildomas 
ankstesnis ETO.

Or. pt

Pagrindimas

Šiame straipsnyje numatyta galimybė išduoti ETO, kuriuo papildomas anksčiau perduotas 
ETO (7 straipsnio 1 dalis). Jame taip pat patikslinama, kad tuo atveju, jei išduodančioji 
institucija dalyvauja vykdant tyrimo priemonę vykdančioje valstybėje, ji tos priemonės 
vykdymo metu gali vykdančiajai institucijai tiesiogiai pateikti ETO, kuriuo papildomas 
ankstesnis ETO. Todėl nebūtina reikalauti nei kad naujas ETO būtų išduotas išduodančioje 
valstybėje, nei kad tokiu atveju ETO būtų perduodamas per centrines institucijas, kai jos yra 
paskirtos, kaip numatyta 6 straipsnio 2 dalyje.
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Pakeitimas 30

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdančioji institucija pripažįsta pagal 
6 straipsnį perduotą ETO nereikalaudama 
jokių papildomų formalumų ir nedelsdama 
imasi jam vykdyti būtinų priemonių tokiu 
pačiu būdu ir ta pačia tvarka kaip ir tuo 
atveju, jei atitinkamą tyrimo priemonę būtų 
nurodžiusi vykdyti vykdančiosios valstybės 
institucija, išskyrus atvejus, kai ta 
institucija nusprendžia remtis vienu iš 
10 straipsnyje numatytų nepripažinimo ar 
nevykdymo pagrindų arba vienu iš 
14 straipsnyje nustatytų atidėjimo 
pagrindų.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pt

Pakeitimas 31

Direktyvos projektas
8 straipsnio 3 dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išduodančioji institucija gali paprašyti, 
kad viena ar kelios išduodančiosios 
valstybės institucijos padėtų vykdančiosios 
valstybės kompetentingoms institucijoms 
vykdyti ETO. Vykdančioji institucija 
patenkina šį prašymą, jei toks dalyvavimas 
neprieštarauja vykdančiosios valstybės 
pagrindiniams teisės principams.

3. Išduodančioji institucija gali paprašyti, 
kad viena ar kelios išduodančiosios 
valstybės institucijos padėtų vykdančiosios 
valstybės kompetentingoms institucijoms 
vykdyti ETO tiek, kiek išduodančiosios 
valstybės paskirtos institucijos galėtų 
padėti vykdyti ETO nurodytas tyrimo 
priemones panašioje nacionalinėje byloje.
Vykdančioji institucija patenkina šį 
prašymą, jei toks dalyvavimas 
neprieštarauja vykdančiosios valstybės
teisės pagrindiniams principams ir 
nepakenkia jos esminiams nacionalinio 
saugumo interesams.
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Or. pt

Pakeitimas 32

Direktyvos projektas
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Išduodančiosios valstybės institucijų 
pareigūnai, kurie yra vykdančiojoje 
valstybėje, vykdant ETO privalo laikytis 
vykdančiosios valstybės teisės. 
Išduodančioji valstybė vykdančiosios 
valstybės teritorijoje neturi jokių 
teisėsaugos įgaliojimų.

Or. pt

Pakeitimas 33

Direktyvos projektas
8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Siekdamos veiksmingai taikyti šį 
straipsnį, išduodančioji ir vykdančioji 
institucijos bet kuriuo tinkamu būdu 
konsultuojasi tarpusavyje.

Or. pt

Pakeitimas 34

Direktyvos projektas
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ETO nurodyta tyrimo priemonė 
numatyta vykdančiosios valstybės teisėje, 
tačiau ji taikoma tik nusikaltimų sąrašui 

(b) ETO nurodyta tyrimo priemone 
negalima remtis panašioje nacionalinėje 
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ar kategorijai, į kurį (kurią) nepatenka 
ETO nurodytas pažeidimas; arba

byloje; arba

Or. pt

Pakeitimas 35

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 dalies -a a punktas (naujas)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) jį vykdant būtų pažeistas ne bis in 
idem principas;

Or. pt

Pagrindimas

Pirmasis pagrindas susijęs su ne bis in idem principu, pagal kurį niekas turėtų būti 
patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba teisiamas dukart dėl tų pačių faktų ir tą pačią 
nusikalstamą veiką Jis įtvirtintas kaip asmens teisė tarptautinės teisės priemonėse, 
susijusiose su žmogaus teisėmis, pavyzdžiui, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos protokole Nr. 7 (4 straipsnis) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje (50 straipsnis), ir yra pripažįstamas visose jurisdikcijose, grindžiamose pagarba 
pagrindinėms teisėms ir jų apsauga. Ne bis in idem principas yra ypač svarbus tuo metu, kai 
didėja tarpvalstybinis nusikalstamumas, o jurisdikcijos problemos, susijusios su 
baudžiamuoju procesu, tampa vis sudėtingesnės.

Pakeitimas 36

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 dalies –a b punktas (naujas)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ab) ETO yra išduotas dėl faktų, kurie 
pagal vykdančiosios valstybės nacionalinę 
teisę nėra nusikaltimas ar pažeidimas;

Or. pt
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Pagrindimas

Antrasis pagrindas – ETO yra išduotas dėl faktų, kurie pagal vykdančiosios valstybės 
nacionalinę teisę nėra nusikaltimas ar pažeidimas.

Pakeitimas 37

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 dalies -a c punktas (naujas)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ac) ETO yra išduotas dėl nusikalstamų 
veikų, kurios:
(i) pagal vykdančiosios valstybės teisę 
laikomos visiškai arba didžiąja ar esmine 
dalimi įvykdytos jos teritorijoje ar 
lygiavertėje jos teritorijai vietoje;
(ii) buvo įvykdytos už išduodančiosios 
valstybės teritorijos ribų ir vykdančiosios 
valstybės teisė draudžia imtis teisinių 
procesinių veiksmų dėl tokių 
nusikalstamų veikų, jei jos įvykdytos už 
tos valstybės teritorijos ribų;

Or. pt

Pagrindimas

trečiasis pagrindas – i) jei ETO yra  susijęs su nusikalstamomis veikomis, kurios pagal 
vykdančiosios valstybės teisę laikomos visiškai ar iš dalies įvykdytomis jos teritorijoje ar 
lygiavertėje jos teritorijai vietoje. Visiškai ašku, kad šiuo atveju vykdančioji valstybė 
vienintelė turės įgaliojimus inicijuoti procesą ir atlikti tyrimą šioje srityje; ii) jei ETO yra  
susijęs su nusikalstamomis veikomis, kurios buvo įvykdytos už išduodančiosios valstybės 
teritorijos ribų ir vykdančiosios valstybės teisė draudžia imtis teisinių procesinių veiksmų dėl 
tokių nusikalstamų veikų, jei jos įvykdytos už tos valstybės teritorijos ribų;
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Pakeitimas 38

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagal vykdančiosios valstybės teisę 
esama imuniteto ar privilegijos, dėl kurių 
neįmanoma vykdyti ETO;

(a) pagal vykdančiosios valstybės teisę 
esama imuniteto ar privilegijos, dėl kurių 
neįmanoma vykdyti ETO; jei 
vykdančiosios valstybės institucija turi 
įgaliojimus panaikinti imunitetą ar 
privilegijas, vykdančioji institucija gali 
paprašyti, kad šiuo įgaliojimu galima būtų 
pasinaudoti nedelsiant; jei kitos valstybės 
institucija ar tarptautinė organizacija turi 
įgaliojimus panaikinti imunitetą ar 
privilegijas, išduodančioji institucija 
prašo, kad šiuo įgaliojimu galima 
naudojamasi;

Or. pt

Pagrindimas

Ketvirtasis pagrindas susijęs su imunitetu ar privilegija pagal vykdančiosios valstybės teisę. 
Suprantama, kad esant tikimybei, jog imunitetas ar privilegija bus panaikinti per pagrįstą 
laiką, vykdančioji institucija gali nuspręsti atidėti vykdymą pagal 14 straipsnį.

Pakeitimas 39

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) jei esama taisyklių, kuriomis 
nustatoma ar apribojama baudžiamoji 
atsakomybė, susijusi su spaudos laisve ar 
saviraiškos kitose žiniasklaidos 
priemonėse laisve ir dėl to ETO vykdyti 
neįmanoma;

Or. pt
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Pagrindimas

Penktuoju pagrindu nurodomos taisyklės, susijusios su spaudos laisve ar saviraiškos kitose 
žiniasklaidos priemonėse laisve, tai reiškia, kad ETO negali būti vykdomas.

Pakeitimas 40

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) esama aiškių ir objektyvių įrodymų, 
kad pažeidžiamos pagrindinės teisės, 
nurodytos Pagrindinių teisių chartijoje 
arba Europos žmogaus teisių 
konvencijoje, arba jei vykdant priemonę 
būtų aiškiai prieštaraujama su 
baudžiamuoju procesu susijusiems 
pagrindiniams nacionaliniams 
konstituciniams principams;

Or. pt

Pagrindimas

Šeštasis atsisakymo principas yra susijęs su pagrindinių teisių, įtvirtintų pagrindinėmis 
tarptautinėmis priemonėmis, pvz., Europos Sąjungos Pagrindinių teisių Chartija arba 
Europos žmogaus teisių konvencija, taip pat su pagrindinių nacionalinių konstitucinių 
principų dėl baudžiamojo proceso neatitiktimi.

Pakeitimas 41

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) priemonė nebuvo patvirtinta teisėjo 
tuo atveju, kai išduodančiojoje valstybėje 
priemonę išduoda ne teisėjas, tačiau 
vykdančiojoje valstybėje šis reikalavimas 
taikomas;
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Or. pt

Pagrindimas

Aštuntasis atsisakymo pagrindas yra susijęs su atveju, kai tyrimo priemonė nėra patvirtinta 
teisminės institucijos, t. y., teisėjo. kai to reikalaujama vykdančiojoje valstybėje, visų pirma 
laikantis jos konstitucinių tradicijų.

Pakeitimas 42

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 dalies d punktas

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ETO išduotas 4 straipsnio b ir 
c punktuose nurodytose bylose ir panašioje 
nacionalinėje byloje nebūtų leidžiama 
vykdyti atitinkamos priemonės.

(d) ETO išduotas 4 straipsnio b ir 
c punktuose nurodytose bylose ir pagal 
vykdančiosios valstybės teisę panašioje 
nacionalinėje byloje nebūtų leidžiama 
vykdyti atitinkamos priemonės.

Or. pt

Pagrindimas

Dešimtasis atsisakymo pagrindas siejamas su faktu, kad ETO gali būti naudojamas siekiant 
surinkti įrodymus ne tik baudžiamajame procese, bet ir kai kuriuose administraciniuose 
procesuose, turinčiuose baudžiamojo proceso aspektą (4 straipsnis). Būtų nepagrįsta šį 
taikymą administracinio proceso atveju sieti su visomis tyrimo priemonėmis. Šioje srityje 
reikėtų palikti šiek tiek veikimo laisvės vykdančiajai valstybei. Todėl faktas, kad ETO yra 
išduotas ne pagal baudžiamąjį procesą, bet pagal administracinį procesą, yra nurodytas kaip 
galimas atsisakymo pagrindas.

Pakeitimas 43

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Mokesčių, muitų ir valiutos keitimo 
nusikaltimų atveju negalima atsisakyti 
pripažinti ar vykdyti ETO remiantis tuo, 
kad vykdančioji valstybė netaiko tos 
pačios rūšies mokesčio, akcizo mokesčio, 
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muito mokesčio ar valiutos keitimo 
mokesčio, kaip išduodančiojoje valstybėje 
narėje.

Or. pt

Pakeitimas 44

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jei ETO yra nevisiškai ar akivaizdžiai 
neteisingai užpildytas, taip pat 1 dalies aa, 
ba, b ir c punktuose nurodytais atvejais, 
prieš nuspręsdama visiškai ar iš dalies 
nepripažinti arba nevykdyti ETO, 
vykdančioji institucija bet kuriuo tinkamu 
būdu konsultuojasi su išduodančiąja 
institucija ir prireikus prašo jos nedelsiant 
pateikti visą būtiną informaciją.

Or. pt

Pakeitimas 45

Direktyvos projektas
13 straipsnis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

Suinteresuotosios šalys turi galimybę 
pagal nacionalinę teisę naudotis teisių 
gynimo priemonėmis. Skundai dėl ETO 
išdavimo gali būti iš esmės nagrinėjami tik 
pateikus ieškinį išduodančiosios valstybės 
teismui.

1. Suinteresuotosios šalys, įskaitant 
sąžiningas trečiąsias šalis, gali, gindamos 
teisėtus interesus, vykdančiosios valstybės 
teisme naudodamosi teisių gynimo 
priemone prieštarauti ETO pripažinimui 
ar vykdymui.
2. Skundai dėl ETO išdavimo gali būti iš 
esmės nagrinėjami tik pateikus ieškinį 
išduodančiosios valstybės teismui.

3. Kai teise naudotis teisių gynimo 
priemone naudojamasi remiantis 1 dalimi, 
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teisminei institucijai pranešama apie šį 
faktą ir apie naudojimosi teisių gynimo 
priemone priežastis, kad ji galėtų naudotis 
savo procesinėmis teisėmis.
4. Jei nekyla klausimų dėl būtinybės 
užtikrinti tyrimo konfidencialumą, kaip 
nustatyta 18 straipsnio 1 dalyje, 
išduodančiosios ir vykdančiosios valstybės 
valdžios institucijos pateikia 
suinteresuotosioms šalims svarbią ir 
tinkamą informaciją, kad būtų užtikrinta, 
kad būtų galima veiksmingai naudotis 
ankstesnėse dalyse nustatyta teise 
naudotis teisių gynimo priemonėmis ir 
teise pareikšti ieškinį.
5. Vykdančioji valstybė sustabdo vykdant 
ETO gautų įrodymų perdavimą, kol bus 
gauti teisių gynimo priemonės taikymo 
rezultatai.

Or. pt

Pakeitimas 46

Direktyvos projektas
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jį vykdant būtų pakenkta vykstančiam 
baudžiamajam tyrimui ar patraukimui 
baudžiamojon atsakomybėn – iki 
vykdančiosios valstybės nuomone pagrįsto 
termino pabaigos; or

a) gauti įrodymai taip pat gali būti svarbūs 
vykstantiems baudžiamiesiems tyrimams 
ar baudžiamiesiems persekiojimams arba 
gali jiems pakenkti – iki vykdančiosios 
valstybės nuomone pagrįsto termino 
pabaigos; or

Or. pt
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Pakeitimas 47

Direktyvos projektas
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai atitinkami daiktai, dokumentai ar 
duomenys jau naudojami kituose 
procesuose, vykdančioji institucija, gavusi 
konkretų išduodančiosios institucijos 
prašymą ir su ja pasikonsultavusi, gali 
laikinai perduoti įrodymus su sąlyga, kad 
jie bus grąžinti vykdančiajai valstybei 
iškart kai jie nebebus reikalingi 
išduodančiajai valstybei arba bet kuriuo 
kitu laiku, dėl kurio susitaria 
kompetentingos institucijos.

Or. pt

Pagrindimas

14 straipsnyje aptariamas ETO pripažinimo arba vykdymo atidėjimas.  Toks atidėjimas yra 
galimas tuomet, kai vykdant ETO būtų pakenkta vykstančiam baudžiamajam tyrimui ar 
baudžiamajam persekiojimui arba kai atitinkami įrodymai jau naudojami kitame 
baudžiamajame procese. Pažymėtina, kad, kaip nurodyta to paties straipsnio 2 dalyje, turi 
būti atidedama kuo trumpesniam laikui.

Pakeitimas 48

Direktyvos projektas
16 straipsnis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

Išduodančiosios valstybės pareigūnai, šios 
direktyvos taikymo tikslais jiems būnant
vykdančiosios valstybės teritorijoje, prieš 
juos arba jų įvykdytų nusikaltimų atveju 
laikomi vykdančiosios valstybės 
pareigūnais.

Jei išduodančiosios valstybės pareigūnai 
šios direktyvos taikymo tikslais yra
vykdančiosios valstybės teritorijoje, prieš 
juos arba jų įvykdytų nusikaltimų atveju jie
laikomi vykdančiosios valstybės 
pareigūnais.

Or. pt
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Pagrindimas

Nustatyti keli atvejai, kai išduodančiosios valstybės pareigūnai gali būti vykdančiojoje 
valstybėje ETO vykdymo metu. 8 straipsnio 3 dalyje aiškiai numatyta tokio buvimo galimybė, 
tačiau toks buvimas taip pat galimas, pvz., vykdant slaptas operacijas ar kontroliuojamąjį 
gabenimą. Todėl būtina laikytis taisyklių, susijusių su civiline ir baudžiamąja atsakomybe.
Todėl 16 straipsnyje kalbama apie nusikalstamą veiką, įvykdytą prieš išduodančiosios 
valstybės pareigūnus, arba jų įvykdytą nusikalstamą veiką, ir šiame straipsnyje tokie 
pareigūnai prilyginami vykdančiosios valstybės pareigūnams.

Pakeitimas 49

Direktyvos projektas
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Išduodančioji valstybė narė, kurios 
pareigūnai padarė žalą kokiam nors 
asmeniui vykdančiosios valstybės 
teritorijoje, grąžina pastarajai visas 
sumas, jos sumokėtas nukentėjusiems ar 
turintiems teisę jų vardu jas gauti 
asmenims.

Or. pt

Pagrindimas

Siekiama parengti nuostatas dėl reikalavimų atlyginti žalą, kurie gali būti pateikti dėl 
valstybės narės pareigūnų ar atstovų veiklos kitos valstybės narės teritorijoje. Tačiau visų 
pirma iš valstybės narės, kurios teritorijoje buvo padaryta žala, reikalaujama atlyginti žalą 
taip pat, kaip ji būtų atlyginta tuo atveju, jei ją būtų padarę jos pačios pareigūnai ar atstovai.
Tokiu atveju kita valstybė narė visiškai kompensuoja išmokėtą kompensaciją. 

Pakeitimas 50

Direktyvos projektas
18 straipsnio pavadinimas

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

Konfidencialumas Konfidencialumas ir asmens duomenų 
tvarkymas
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Or. pt

Pakeitimas 51

Direktyvos projektas
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Išduodančioji institucija, laikydamasi 
savo nacionalinės teisės aktų ir jeigu 
vykdančioji institucija nėra nurodžiusi 
kitaip, užtikrina vykdančiosios institucijos 
pateiktų įrodymų ir informacijos 
konfidencialumą, išskyrus tokiu mastu, 
kokiu juos būtina atskleisti vykdant ETO 
apibūdintus tyrimus ar procesinius 
veiksmus.

Or. pt

Pakeitimas 52

Direktyvos projektas
19 straipsnio 1 dalis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ETO gali būti išduodamas dėl 
vykdančiojoje valstybėje kalinamo asmens 
laikino perdavimo siekiant įvykdyti tyrimo 
priemonę, kuriai būtinas jo buvimas 
išduodančiosios valstybės teritorijoje, jeigu 
jis bus nusiųstas atgal per vykdančiosios 
valstybės nurodytą terminą.

1. ETO gali būti išduodamas dėl 
vykdančiojoje valstybėje atsižvelgiant į 
vykstančią bylą kalinamo asmens laikino 
perdavimo siekiant įvykdyti tyrimo 
priemonę, kuriai būtinas jo buvimas 
išduodančiosios valstybės teritorijoje, jeigu 
jis bus nusiųstas atgal per vykdančiosios 
valstybės nurodytą terminą. 

Or. pt

Pagrindimas

Šiame straipsnyje nagrinėjamas atvejis, kai išduodančioji institucija prašo užtikrinti asmens, 
kuriam taikomas kardomasis kalinimas vykdančiojoje valstybėje, buvimą išduodančiojoje 
valstybėje. Šis perdavimo metodas įtrauktas į direktyvą siekiant užtikrinti, pvz., kad asmuo 
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galėtų dalyvauti išduodančiojoje valstybėje vykdomoje apklausoje ir kad vėliau galėtų būti 
įgyvendinama tyrimo priemonė.

Pakeitimas 53

Direktyvos projektas
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

a) telefoninės konferencijos naudojimas
prieštarauja vykdančiosios valstybės 
pagrindiniams teisės principams; or

a) telefoninės konferencijos naudojimas 
prieštarauja vykdančiosios valstybės 
pagrindinėms teisėms ir pagrindiniams 
teisiniams jos teisės principams; or

Or. pt

Pagrindimas

Per telefonines konferencijas atliekamos apklausos – tai dar vienas metodas, kuris gali būti 
ypač naudingas renkant įrodymus iš liudytojų ar ekspertų. Todėl šiame straipsnyje nustatyta, 
kad ETO gali būti išduotas siekiant surengti apklausą naudojant telefoninę konferenciją, kai 
asmuo, kurį valstybės narės teisminės institucijos turi apklausti kaip liudytoją ar ekspertą, yra 
kitoje valstybėje narėje. Šiame straipsnyje nustatoma tvarka, taikytina prašymams, 
susijusiems su apklausomis naudojant telefoninę konferenciją. 2 dalyje nustatyti du kiti 
atsisakymo pagrindai, papildantys 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus pagrindus.

Pakeitimas 54

Direktyvos projektas
25 straipsnis

Valstybių narių grupės siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ETO gali būti išduodamas siekiant 
nurodytą laikotarpį stebėti per vieną ar 
daugiau ETO nurodytų sąskaitų atliekamas 
banko operacijas.

1. ETO gali būti išduodamas siekiant 
nurodytą laikotarpį stebėti per vieną ar 
daugiau ETO nurodytų sąskaitų atliekamas 
banko operacijas.

2. Kiekviena valstybė narė šiame 
straipsnyje išdėstytomis sąlygomis imasi 
būtinų priemonių, kad galėtų pateikti 1 
dalyje nurodytą informaciją.

2. Kiekviena valstybė narė šiame 
straipsnyje išdėstytomis sąlygomis imasi 
būtinų priemonių, kad galėtų pateikti 1 
dalyje nurodytą informaciją vykdant banko 
operacijų stebėseną.

3. Išduodančioji valstybė ETO nurodo, 3. Išduodančioji valstybė ETO nurodo, 
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kodėl ji mano, kad prašoma informacija yra 
svarbi nusikaltimo tyrimo tikslui.

kodėl ji mano, kad prašoma informacija yra 
svarbi nusikaltimo tyrimo tikslui.

4. Dėl praktinės stebėsenos tvarkos 
susitaria išduodančiosios ir vykdančiosios 
valstybių kompetentingos institucijos.

4. Dėl praktinės stebėsenos tvarkos 
susitaria išduodančiosios ir vykdančiosios 
valstybių kompetentingos institucijos.

4a. Išduodančiosios ir vykdančiosios 
institucijos turėtų užtikrinti privatumą ir 
banko duomenų, gautų su tyrimu 
nesusijusiais atvejais, konfidencialumą, 
t. y. kad ši informacija nebūtų 
atskleidžiama trečiosioms šalims ar 
naudojama kitais tikslais nei tie, kurias 
buvo grindžiamas prašymas.

Or. pt
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AIŠKINAMOJI DALIS

Atsižvelgiant į tai, kad įprastas teismų bendradarbiavimas dabartinėje Europoje yra 
netinkamas, žingsnis, kuris bus žengtas pirmyn pagal šią direktyvą, neabejotinai yra teigiamas 
veiksnys, aiškiai padėsiantis sutvirtinti Europos baudžiamosios srities kūrimą. Jis kelia 
įtampą, susijusią su pažanga perduodant suverenumą siekiant saugumo ir pagrindinių teisių 
apsaugos.

Taigi iššūkis kuriant Europos baudžiamąją erdvę yra užtikrinti pagrindines teises ir kad jų 
būtų laikomasi. Pagrindinių teisių chartijos preambulėje akivaizdžiai minima laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvė, ir tai yra svarbu, atsižvelgiant į opų jos pobūdį pagrindinių 
teisių ir laisvių požiūriu. Nereikia priminti, kad šios garantijos turi būti tikros, o ne formalios. 
Todėl nuodugniai apmąstytas ir apsvarstytas Europos baudžiamosios srities kūrimas turi būti 
grindžiamas teisime pagrindinių teisių laikymosi Sąjungoje priežiūra.

Atsižvelgiant į laipsnišką įprastų bendradarbiavimo priemonių laisvėjimą, Europos 
baudžiamosios srities, kaip Europos integracijos prioriteto, svarba šiuo metu yra akivaizdi. 
Skatinusi policijos ir teisminį bendradarbiavimą, kaip priemonę, atstojančią tai, jog nebeliko 
vidaus sienų, dabar Europos Sąjunga nori peržengti šio valstybių tarpusavio 
bendradarbiavimo ribas, kad palaipsniui būtų sukurta homogeniška baudžiamoji sritis.

Pažanga turi vykti laikantis šių principų: abišalis pripažinimas, tyrimų koordinavimas, 
pagrindinių teisių apsauga baudžiamosiose bylose, taip atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 82 straipsnyje apibrėžtas priemones. Taigi dar kartą patvirtinamas 
papildomasis ryšys, siejantis abišalį pripažinimą ir derinimą, taip pabrėžiant, kad abišalio 
pripažinimo pasiekti be derinimo neįmanoma.

Nereikia priminti, kad vienas iš Europos integracijos tikslų yra būtent sukuriant laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvę skatinti laisvą asmenų judėjimą, taip pat užtikrinant jų saugumą.


