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9.1.2019 A8-0469/79 

Pakeitimas 79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse 

narėse trūkumų 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) teismų nepriklausomumas 

suponuoja visų pirma tai, kad atitinkamam 

organui sudarytos sąlygos vykdyti jam 

pavestas teismines funkcijas visiškai 

savarankiškai, jis nevaržomas jokių 

hierarchinių ribojimų, nėra pavaldus 

jokiam kitam organui ir veikia nesaistomas 

kurio nors kito subjekto nurodymų ar 

instrukcijų ir kad tokiu būdu jis saugomas 

nuo išorės kišimosi ar spaudimo, kuris 

galėtų suvaržyti to organo narių galimybę 

nepriklausomai priimti sprendimus ir daryti 

poveikį jų sprendimams. Siekiant pašalinti 

bet kokias pagrįstas fizinių asmenų 

abejones dėl to organo atsparumo išorės 

veiksniams ir jo neutralumo, kiek tai susiję 

su interesais jo nagrinėjamose bylose, ir 

norint užtikrinti nepriklausomumą ir 

nešališkumą reikia, kad būtų nustatytos 

taisyklės, visų pirma susijusios su organo 

sudėtimi ir jo narių skyrimu, tarnybos 

trukme ir jo narių pašalinimo ir atleidimo 

pagrindais; 

(7) teismų nepriklausomumas 

suponuoja visų pirma tai, kad atitinkamam 

organui sudarytos sąlygos vykdyti jam 

pavestas teismines funkcijas visiškai 

savarankiškai, jis nevaržomas jokių 

hierarchinių ribojimų, nėra pavaldus 

jokiam kitam organui ir veikia nesaistomas 

kurio nors kito subjekto nurodymų ar 

instrukcijų ir kad tokiu būdu jis saugomas 

nuo išorės kišimosi ar spaudimo, kuris 

galėtų suvaržyti to organo narių galimybę 

nepriklausomai priimti sprendimus ir daryti 

poveikį jų sprendimams. Teismų 

nepriklausomumas taip pat suponuoja, 

kad reikia vienodai atsiriboti nuo bylos 

šalių ir jų atitinkamų interesų, susijusių 

su nagrinėjamos bylos dalyku. Šis 

aspektas reikalauja objektyvumo ir jokio 

suinteresuotumo bylos baigtimi nebuvimo, 

išskyrus siekį, kad ginčas būtų išspręstas 

griežtai laikantis teisės normų. Siekiant 

pašalinti bet kokias pagrįstas fizinių 

asmenų abejones dėl to organo atsparumo 

išorės veiksniams ir jo neutralumo, kiek tai 

susiję su interesais jo nagrinėjamose 

bylose, ir norint užtikrinti 

nepriklausomumą ir nešališkumą reikia, 

kad būtų nustatytos taisyklės, visų pirma 

susijusios su organo sudėtimi ir jo narių 



 

AM\1173550LT.docx  PE631.634v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

skyrimu, tarnybos trukme ir jo narių 

pašalinimo ir atleidimo pagrindais; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Pakeitimas 80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse 

narėse trūkumų 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) teismų nepriklausomumo 

reikalavimas taip pat reiškia, kad 

asmenims, kuriems pavesta užduotis 

priimti sprendimus, taikoma drausminė 

tvarka užtikrina garantijas, reikalingas, 

kad būtų išvengta bet kokio tokios tvarkos 

naudojimo kaip teismo sprendimų turinio 

politinės kontrolės sistemos. Šiuo atžvilgiu 

priimtos taisyklės, kurios apibrėžia, be 

kita ko, drausminius pažeidimus 

sudarančias veikas ir konkrečiai taikomas 

sankcijas, numato nepriklausomos 

instancijos įsikišimą laikantis procedūros, 

visapusiškai garantuojančios Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 ir 

48 straipsniuose įtvirtintas teises, tarp jų 

ir teisę į gynybą, ir suteikia galimybę 

ginčyti teisme drausmės priežiūros 

institucijų sprendimus, yra garantijos, 

būtinos siekiant išsaugoti teisminės 

valdžios nepriklausomumą; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Pakeitimas 81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse 

narėse trūkumų 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a straipsnis 

 Stebėsena 

 Komisija nuolat stebi ir vertina, ar 

teisingai įgyvendinama Sąjungos teisė ir 

ar laikomasi teisinės valstybės principo.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Pakeitimas 82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse 

narėse trūkumų 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punkto 2 a papunktis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a) jei taikoma, netiesioginio valdymo 

sustabdymas ir jo pakeitimas tiesioginiu 

valdymu; 

Or. en 

 

 


