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Bendrosios aplinkybės

Nuo tada, kai beveik prieš dvejus metus įsigaliojo Lisabonos sutartis ir Pagrindinių teisių 
chartija, Europos Parlamentas ir Komisija nagrinėjo daug peticijų ir skundų, susijusių su 
Chartijos taikymu. 

Piliečiai labai suinteresuoti, kad Chartija būtų įgyvendinama, ir su tuo sieja daug vilčių. 
Tačiau Chartija taikoma ne visais atvejais, kai valstybėse narėse įtariama, jog pažeistos 
pagrindinės teisės. Esama rizikos, kad piliečių suvokimas apie Chartijos taikymo sritį gali 
peraugti į nusivylimą pačia Europos Sąjunga. Europos Sąjungos institucijos atsako už tai, 
kad tokia situacija pasikeistų.

Todėl svarbu, kad asmenys, manantys, kad pažeidžiamos jų pagrindinės teisės, turėtų 
galimybę gauti praktinę informaciją apie ES ir valstybių narių lygmeniu esamas teismines ir 
neteismines teisių gynimo priemones. Jie turėtų galėti aiškiau suprasti, kokia institucija arba 
įstaiga galėtų labiausiai jiems padėti. Komisijos parengtoje 2010 m. ES pagrindinių teisių 
chartijos taikymo ataskaitoje pateikiamas pirmasis dabartinės situacijos įvertinimas.1

Šiame seminare, kurį drauge rengia Komisija ir Europos Parlamento Peticijų komitetas, bus 
svarstoma, kaip su pagrindinėmis teisėmis susiję skundai nagrinėjami ES ir valstybių narių 
lygmenimis; bus nustatyta geriausia patirtis šioje srityje ir bus ieškoma būdų, kaip pagerinti 
ES ir valstybių narių atsakingų valdžios institucijų ir institucijų bendradarbiavimą. 

Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir Peticijų komiteto pirmininkė Erminia 
Mazzoni pirmininkaus šiam renginiui ir pradės seminarą.

Į seminarą atvyks garsūs teisės ekspertai, kurie nagrinės, kaip taikoma Chartija, 
atsižvelgdami į konkrečias problemas, nurodytas piliečių pateiktuose skunduose ir peticijose. 
Europos Parlamento nariai ir dalyviai bus kviečiami apsvarstyti galimas teismines ir 
neteismines priemones, kaip reaguoti sprendžiant klausimus, kurie kelia susirūpinimą 
piliečiams. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/com_2011_160_en.pdf
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I. SEMINARO PRADŽIA 09.00–09.30
Viviane Reding, Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja

Erminia Mazzoni, Europos Parlamento Peticijų komiteto pirmininkė
II. KĄ EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIAMS PRAKTIŠKAI REIŠKIA PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA? KAIP 

INFORMUOTI PILIEČIUS, KOKIAIS ATVEJAIS TAIKOMA CHARTIJA?

Tikslas. Diskusijose turėtų būti svarstoma, kokiais būdais informuoti apie Chartiją, kada ji taikoma ir 
kada netaikoma. Diskusijos padės nustatyti problemas, kai neteisingai suprantama Chartijos taikymo 
sritis, remiantis konkrečiais pavyzdžiais (45 min – pranešimams, 45 min – diskusijoms)

Pirmininkė: Erminia Mazzoni, Europos Parlamento Peticijų komiteto pirmininkė

Kalbėtojai

o Monika Flašíková Beňová, Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto (LIBE) narė, Europos Parlamento pranešėja dėl pagrindinių teisių 
padėties Europos Sąjungoje 

o prof. Giuseppe Tesauro, buvęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinis 
advokatas, Italijos Konstitucinio Teismo narys 

o prof. Sjef van Erp, Mastrichto universitetas 
o prof. Elspeth Guild, Europos politikos studijų centro vyresnysis mokslinių tyrimų 

bendradarbis 
o prof. Jean-Paul Jacqué, Europos kolegija 

09.30–11.00

III. SU PAGRINDĖMIS TEISĖMIS SUSIJUSIŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS: ES VALSTYBĖSE NARĖSE 
TAIKOMOS PRAKTIKOS APŽVALGA 

Tikslas. Pasikeisti informacija apie skundų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, nagrinėjimą ES 
valstybėse narėse. Nustatyti geriausią patirtį, įskaitant tolesnius veiksmus dėl skundų, kurie nepriklauso 
atitinkamos valdžios institucijos kompetencijai. Ši informacija turėtų taip pat padėti geriau įvertinti, kaip 
dažnai žmonės kreipiasi ne į tą instituciją siekdami žalos atlyginimo dėl pažeistų pagrindinių teisių (45 
min – pranešimams, 45 min – diskusijoms)

Pirmininkas: Paul Nemitz, Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato Pagrindinių 
teisių ir Sąjungos pilietybės direktorato direktorius

Kalbėtojai 

o Dominique Baudis, ombudsmenas (Prancūzija)
o Manuel Aguilar Belda, ombudsmeno pavaduotojas (Ispanija)
o Des Hogan, Airijos žmogaus teisių komisijos direktoriaus pavaduotojas, Europos 

nacionalinių žmogaus teisių institucijų grupės Darbo grupės teisės klausimais pirmininkas
o Tamás Kádár, Europos lygybės užtikrinimo institucijų tinklo sekretoriatas
o Peter Reading, Lygybės ir žmogaus teisių komisijos Teisės politikos direktorato direktorius 

(Jungtinė Karalystė) 
o Serge Leonard, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus konsultanto patarėjas teisiniais 

klausimais (Belgija) (dar nepatvirtinta)
o dr. Israel Butler, Pagrindinių teisių agentūra 

11.00–12.30

PIETŪS. YEHUDI MENUHINO SALĖ. PAULIO HENRI SPAAKO PASTATO 1 AUKŠTAS 12.30–14.00
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IV. SU PAGRINDĖMIS TEISĖMIS SUSIJUSIŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS: ES TAIKOMOS PRAKTIKOS 
APŽVALGA 

Tikslas. Pasikeisti informacija apie skundų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, nagrinėjimą ES 
institucijose. Nustatyti geriausią patirtį, įskaitant tolesnius veiksmus dėl skundų, kurie nepriklauso 
atitinkamos institucijos kompetencijai. Nustatyti geriausią ES institucijų ir Europos Žmogaus Teisių 
Teismo taikomą praktiką, susijusią su piliečiams teikiama informacija apie galimas teisių gynimo 
priemones, kai jie teikia skundus, nepatenkančius į minėtųjų institucijų kompetencijos sritį (45 min –
pranešimams, 45 min – diskusijoms)

Pirmininkas: Emmanuel Crabit, Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato 
Pagrindinių teisių ir vaiko teisių skyriaus vadovas

Kalbėtojai

o David Lowe, Europos Parlamento Peticijų komiteto sekretoriato vadovas 
o Sabine Hackspiel, skyriaus vadovė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Tyrimų ir 

dokumentacijos direktorate
o Victor Soloveytchik, skyriaus vadovė Europos Žmogaus Teisių Teisme 
o Giovanni Buttarelli, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno padėjėjas (dar 

nepatvirtinta)
o Margaret Tuite, Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato Baudžiamosios 

teisės skyriaus vadovo pavaduotoja

14.00–15.30 

V. PAGALBA PILIEČIAMS GAUNANT ŽALOS ATLYGINIMĄ, KAI PAŽEIDŽIAMOS JŲ PAGRINDINĖS TEISĖS 

Tikslas. Piliečiai, kurių pagrindinės teisės pažeidžiamos, turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
veiksmingomis žalos atlyginimo priemonėmis. Šios dalies tikslas – apsvarstyti, kaip pagerinti įstaigų ir 
institucijų bendradarbiavimą nagrinėjant su pagrindinėmis teisėmis susijusius skundus, ypač ES ir 
valstybių narių institucijų ar įstaigų bendradarbiavimą (45 min – pranešimams, 45 min – diskusijoms)

Pirmininkas: Emmanuel Crabit, Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato 
Pagrindinių teisių ir vaiko teisių skyriaus vadovas

Kalbėtojai 

o Ian Harden, Europos ombudsmeno generalinis sekretorius
o Sonia Masini, Emilijos Redžo srities pirmininkė ir Regionų komiteto Pilietybės, valdymo, 

institucinių ir išorės reikalų komisijos pirmininko pirmoji pavaduotoja
o Gabriele Bischoff, Vokietijos profesinių sąjungų konfederacijos Europos politikos 

departamento vadovė, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos narė

o prof. Alan Miller, Škotijos žmogaus teisių komisijos pirmininkas ir Europos nacionalinių 
žmogaus teisių institucijų grupės pirmininkas 

15.30–17.00


