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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reikalauja, kad Europos Sąjunga priimtų direktyvą, kuria būtų
įgyvendinama Europos Tarybos vietos ir regionų savivaldos kongreso rekomendacija 
Nr. 60/1999 dėl išrinktų atstovų sąžiningumo. Šiuo klausimu peticijos pateikėjas siūlo priimti 
kai kurias pataisas, pagal kurias minėta rekomendacija taptų privaloma ir suteiktų galimybę 
piliečių grupei kreiptis su paklausimu į vietos savivaldos institucijas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos sutartimi nėra nustatyta 
bendrųjų įgaliojimų Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuoti išrinktų atstovų politinį 
sąžiningumą. Šiuos teisėkūros įgaliojimus turi ES valstybės narės. Europos Sąjunga savo 
teisėkūra negali peržengti Sutartimis nustatytų kompetencijos ribų.

Baudžiamosios teisės nuostatų klausimu Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatyta, 
kad Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami direktyvas pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
gali nustatyti minimalias taisykles dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo ypač sunkių 
nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį, pasireiškiantį dėl tokių nusikaltimų pobūdžio arba 
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poveikio, arba ypatingo poreikio kovoti su jais remiantis bendru pagrindu, srityse. Korupcija 
yra viena iš nusikalstamų veikų, dėl kurių gali būti nustatytos tokios taisyklės.

Dabartinėje ES teisėje, 1997 m. gegužės 26 d. Konvencijoje dėl kovos su korupcija, susijusia 
su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais1, nustatytos
būtinosios taisyklės dėl išrinktų ir ne išrinktų ES ir nacionalinių pareigūnų, kaltinamų 
aktyviąja ir pasyviąja korupcija, baudžiamumo. Konvencijoje apibrėžtos aktyviosios ir 
pasyviosios korupcijos nusikalstamos veikos, už kurias turėtų būti baudžiama nacionaliniu 
lygmeniu, ir valstybės narės įpareigotos nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
baudžiamosios teisės nuobaudas (taip pat laisvės atėmimo bausmę už sunkius nusikaltimus), 
nepažeidžiant kompetentingų institucijų galimybės taikyti drausmines nuobaudas. ES kovos 
su korupcija politika yra vienas pagrindinių Komisijos darbotvarkės klausimų. Komisija yra 
įgaliota imtis veiksmų šioje srityje valstybių narių susitarimu pagal Stokholmo programą. 
Šiuo tikslu Komisija 2011 m. birželio 6 d. priėmė kovos su korupcija dokumentų rinkinį, 
parengtą remiantis prielaida, kad su korupcija neįmanoma kovoti pavieniui ir kad geresniems 
rezultatams užtikrinti reikia ryžtingesnės ES lygmens politikos. 

Ši naujausia ES strateginė kovos su korupcija iniciatyva pagrįsta dvejopu požiūriu: viena 
vertus, nustatyta ES kovos su korupcija ataskaitos teikimo priemonė (pirma tokio pobūdžio 
priemonė ES), skirta reguliariai vertinti, kaip valstybės narės stengiasi kovoti su korupcija (ES 
kovos su korupcija ataskaita), kita vertus, korupcijai apskritai skiriama daugiau dėmesio 
įvairiose ES vidaus ir išorės politikos srityse ir aktyviau bendradarbiaujama pagal veikiančias 
kovos su korupcija stebėsenos sistemas.

ES kovos su korupcija ataskaitą nuo 2013 m. kas dvejus metus rengs ir skelbs Komisija. Šioje 
ataskaitoje bus aprašoma tinkama ir netinkama praktika, ES masto tendencijos ir 
pažeidžiamumas. Ši ataskaita neaprėps visko; kiekvieną kartą bus vertinami keli bendrieji 
visai ES itin svarbūs klausimai, taip pat kai kurie kiekvienai valstybei narei svarbūs klausimai, 
nustatyti ištyrus padėtį šalyse. Bus remiamasi žiniomis, sukauptomis vertinant kovos su 
korupcija politiką ilgalaikėmis stebėsenos priemonėmis, pavyzdžiui, naudojamomis Europos 
Tarybos (kaip antai Valstybių prieš korupciją grupė, GRECO) ir EBPO, taip pat neseniai 
nustatytu Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją (UNCAC) peržiūros mechanizmu.

Europos Komisija taip pat apsvarstė galimybę priimti teisinį sprendimą pagal Sutartimis 
nustatytą savo kompetenciją ir padarė išvadą, kad šiuo metu dar per anksti priimti tokį 
sprendimą. Be to, daugelis kovos su korupcija politikos problemų yra labiau susijusios su 
įgyvendinimu nei su teisine sistema. Siekiant padėti stiprinti kovos su korupcija priemones ir 
valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą, ES kovos su korupcija ataskaita būtų geriau remtis 
trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiais. Remiantis pirmosiose ataskaitose nustatytais 
faktais, vėliau bus galima svarstyti tolesnes ES politikos (taip pat teisėkūros) priemones.

Nors kovos su korupcija ataskaitoje pateiktos rekomendacijos nėra teisiškai privalomos 
valstybėms narėms, susijusios pažangos stebėjimas bus vertinamas visose vėlesnėse 
ataskaitose. Komisija, remdamasi reguliariais vertinimais ir ragindama atkreipti dėmesį į tas 
rekomendacijas, į kurias neatsižvelgta, gali labiau paskatinti visoje ES aktyviau kovoti su 
korupcija.
                                               
1 OL C 195, 1997 6 25, p. 2. Konvencija įsigaliojo 2005 m. rugsėjo 28 d.
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Išrinktų vietos ir regionų politikos atstovų sąžiningumas yra visai kovos su korupcija politikos 
sistemai nepaprastai svarbus klausimas, kurį sprendžiant taip pat kyla išskirtinių su pažangos 
stebėjimu ir įgyvendinimu susijusių sunkumų. ES kovos su korupcija ataskaitoje taip pat bus 
galima svarstyti šiuos klausimus ir, nustačius aiškių vienoje ar keliose ES valstybėse narėse 
taikomos netinkamos ir tinkamos praktikos pavyzdžių, – teikti rekomendacijas. Be to, 
ataskaitoje bus galima vertinti, kaip įgyvendinamos likusios pagal kitus vertinimo 
mechanizmus, kaip antai GRECO, pateiktos rekomendacijos, be kita ko, su politinių partijų 
finansavimu ir rinkimų kampanijomis susijusiais klausimais.

2011 m. birželio 6 d. komunikate dėl kovos su korupcija ES1, be kita ko, pabrėžta, kad 
politinės korupcijos prevencija ir kova su ja ateityje bus viena svarbiausių veiklos sričių. Šiuo 
tikslu Komisija paragino valstybes nares, nacionalinius parlamentus ir Europos Parlamentą 
užtikrinti daugiau skaidrumo ir leisti veiksmingai prižiūrėti politinių partijų bei kitų interesų 
grupių veiklą. Komunikate pažymima, kad Komisija taip pat privalo vykdyti savo pareigą 
ginti bendruosius Sąjungos interesus pagal Sutartimis, Komisijos elgesio kodeksu ir kitomis 
taikomomis taisyklėmis nustatytus įsipareigojimus. 

Išvada

Atsižvelgdama į Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytus įgaliojimus ir 
kompetencijos ribas, taip pat Europos Komisijos 2011 m. birželio 6 d. kovos su korupcija 
dokumentų rinkinyje iškeltus politikos tikslus, Komisija neketina siūlyti naujų teisės aktų dėl 
išrinktų atstovų politinio sąžiningumo. Svarbiausias dabartinis Europos Komisijos tikslas 
šioje politikos srityje – užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinami 2011 m. birželio mėn. 
priimto kovos su korupcija rinkinio dokumentai ir visų pirma rengiama ES kovos su korupcija 
ataskaita. Ši ataskaita bus pirmą kartą paskelbta 2013 m. ir vėliau skelbiama kas dvejus metus.

Europos Komisija pripažįsta, kad peticijos pateikėjo iškelti klausimai yra labai svarbūs, ir 
ketina svarstyti šiuos klausimus būsimame stebėsenos procese pagal ES kovos su korupcija 
ataskaitos teikimo priemonę.“

                                               
1  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
dėl kovos su korupcija ES (COM(2011) 308 final).


