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13.1.2021 A9-0248/2

Pakeitimas 2
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka
(2019/2207(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad EAO 
turėtų būti sutvirtintas ir patobulintas 
siekiant jo veiksmingumo, savalaikiškumo 
ir pagarbos nacionalinių teisėjų 
sprendimams užtikrinimo, kartu laikantis 
proporcingumo, nes pagal vieną iš 
stipresnės ES tikslų valstybės narės turi 
visapusiškai pasitikėti kitų valstybių narių 
teisminėmis ir kalinimo sistemomis, taigi 
toks mechanizmas būtinas; primena, kad 
silpnėjant tarpusavio pripažinimui 
baudžiamosios teisės srityje jis gali tik 
silpnėti kitose srityse, o tai trukdytų 
veiksmingai įgyvendinti bendrą politiką, 
pvz., vidaus rinką;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad EAO 
galėtų būti sutvirtintas ir patobulintas 
siekiant jo veiksmingumo, savalaikiškumo 
ir pagarbos nacionalinių teisėjų 
sprendimams užtikrinimo, kartu laikantis 
proporcingumo; vis dėlto primena, kad 
EAO negali būti vertinamas atskirai, ir 
mano, jog siekiant stipresnės ES reikia, 
kad valstybės narės taikytų tarpusavio 
pripažinimo principą taip, kad nebūtų 
nukrypta nuo valstybių narių 
atsakomybės apsaugoti asmenų 
pagrindines teises ir laikytis teisinės 
valstybės principų, tokiu būdu užtikrinant 
didesnį pasitikėjimą kitų valstybių narių 
teisinėmis sistemomis ir kalinimo 
sistemomis, taigi toks mechanizmas 
būtinas; primena, kad silpnėjant tarpusavio 
pripažinimui baudžiamosios teisės srityje 
jis gali silpnėti kitose srityse, o tai trukdytų 
veiksmingai įgyvendinti bendrą politiką, 
pvz., vidaus rinką; be to, primena, kad 
procedūrinių teisių direktyvose nurodytų 
būtinųjų baudžiamojo proceso garantijų 
tikslas yra užtikrinti teisingą bylos 
nagrinėjimą; pabrėžia, kad teisė į teisingą 
bylos nagrinėjimą yra labai svarbi kaip 
garantija, kad bus užtikrintos asmenų 
pagrindinės teisės ir teisinės valstybės 
principas; mano, kad procesinių teisių 
laikymasis turėtų būti išankstinė bet kokio 
EAO vykdymo sąlyga, ir primena, kad 
reikia daugiau apsaugos priemonių 



AM\1222215LT.docx PE662.824v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
EAO;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Pakeitimas 3
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka
(2019/2207(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pabrėžia, kad nereikėtų EAO 
piktnaudžiauti smulkių pažeidimų atvejais, 
kai nėra pagrindo taikyti kardomąjį 
kalinimą; primena, kad EAO turėtų būti 
taikomas tik sunkių nusikaltimų atvejais, 
kai tai griežtai būtina ir proporcinga; 
primygtinai ragina, esant galimybei, 
naudotis mažiau intervencinėmis teisinėmis 
priemonėmis prieš išduodant EAO, 
pavyzdžiui, Europos tyrimo orderiu; 
atkreipia dėmesį į tai, kad išduodančiosios 
institucijos turėtų patikrinti 
proporcingumą, atsižvelgdamos į: 
nusikalstamos veikos sunkumą; tikėtiną 
bausmę, jei asmuo už įtariamo nusikaltimo 
padarymą būtų pripažintas kaltu; tikimybę, 
kad asmuo po perdavimo bus sulaikytas 
orderį išduodančiojoje valstybėje narėje; 
poveikį prašomo perduoti asmens ar jo 
šeimos narių teisėms; ir v) nuo 
nusikalstamos veikos nukentėjusių asmenų 
interesus; ragina valstybes nares ir jų 
teismines institucijas EAO atvejus 
nagrinėti nedelsiant, kai tik išduotas EAO, 
siekiant kuo labiau sutrumpinti ikiteisminį 
sulaikymą; 

7. pabrėžia, kad nereikėtų EAO 
naudoti smulkių pažeidimų atvejais arba 
siekiant tikslų, kuriems nebūtinai reikia 
sulaikyti asmenis, pvz., pirminės 
įtariamųjų apklausos ir ikiteisminės 
apklausos atveju; primena, kad EAO 
turėtų būti taikomas tik sunkių nusikaltimų 
atvejais, kai tai griežtai būtina ir 
proporcinga; primygtinai ragina, esant 
galimybei, naudotis mažiau 
intervencinėmis teisinėmis priemonėmis 
prieš išduodant EAO, pavyzdžiui, Europos 
tyrimo orderiu; atkreipia dėmesį į tai, kad 
išduodančiosios institucijos turėtų 
patikrinti proporcingumą ir tos patikros 
turėtų apimti teisę ginčyti išduodamą 
EAO, taikomą prieš perduodant asmenį, 
kad būtų išvengta pagrindinių teisių 
pažeidimų, įvykstančių kol dar negalima 
pasinaudoti kokia nors ex post teisių 
gynimo priemone, atsižvelgdamos į: i) 
nusikalstamos veikos sunkumą; ii) tikėtiną 
bausmę, jei asmuo už įtariamo nusikaltimo 
padarymą būtų pripažintas kaltu; iii) 
tikimybę, kad asmuo po perdavimo bus 
sulaikytas orderį išduodančiojoje 
valstybėje narėje; iv) poveikį prašomo 
perduoti asmens ar jo šeimos narių teisėms 
ir v) nuo nusikalstamos veikos 
nukentėjusių asmenų interesus; ragina 
valstybes nares ir jų teismines institucijas 
EAO atvejus nagrinėti nedelsiant, kai tik 
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išduotas EAO, siekiant kuo labiau 
sutrumpinti ikiteisminį sulaikymą; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Pakeitimas 4
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka
(2019/2207(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, kad, ESTT nuomone, 
atsisakymas vykdyti EAO yra tarpusavio 
pripažinimo išimtis ir turi būti aiškinamas 
siaurai35, kai taikomas vienas iš 
nepripažinimo pagrindų (Pagrindų 
sprendimo 2002/548/TVR 3 ir 4 
straipsniai) ar viena iš garantijų (to paties 
Pagrindų sprendimo 5 straipsnis), arba 
laikantis ESTT praktikos; 

___________
35 pvz., žr. sprendimą Teisingumo ir 
lygybės ministras, C-216/18 PPU.

8. pabrėžia, kad, ESTT nuomone, 
atsisakymas vykdyti EAO turėtų būti 
tarpusavio pripažinimo išimtis ir turi būti 
aiškinamas siaurai35, kai taikomas vienas iš 
nepripažinimo pagrindų (Pagrindų 
sprendimo 2002/548/TVR 3 ir 4 
straipsniai) ar viena iš garantijų (to paties 
Pagrindų sprendimo 5 straipsnis), arba 
pareiga paisyti pagrindinių teisių (to 
paties sprendimo 1 straipsnio 3 dalis), 
arba laikantis ESTT praktikos; pažymi, 
kad vykdančioji teisminė institucija turi 
įgaliojimus nevykdyti EAO tais atvejais, 
kai dėl perdavimo prašomas perduoti 
asmuo gali patirti nežmonišką ar 
žeminantį elgesį (Chartijos 4 straipsnis)1a 
arba kai yra realus pavojus, kad bus 
pažeista pagrindinė teisė į nepriklausomą 
teismą, taigi ir teisė į teisingą bylos 
nagrinėjimą (Chartijos 47 straipsnio 2 
dalis)1b;

_______

1a ESTT sprendimas, C-216/18 PPU, 
Teisingumo ir lygybės ministras.
1b Sprendimas bylose Aranyosi C-404/15 
ir Căldăraru C-659/15 PPU.
35 pvz., žr. sprendimą Teisingumo ir 
lygybės ministras, C-216/18 PPU.



AM\1222215LT.docx PE662.824v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Or. en



AM\1222215LT.docx PE662.824v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

13.1.2021 A9-0248/5

Pakeitimas 5
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka
(2019/2207(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. mano, kad reikia priimti 
papildomas horizontaliąsias priemones 
siekiant pagerinti ES sutarties 4 straipsnio 
3 dalyje įtvirtinto lojalaus 
bendradarbiavimo principo laikymąsi ir 
padidinti tarpusavio pasitikėjimą 
nacionalinėmis baudžiamojo teisingumo 
sistemomis, taigi užtikrinti veiksmingesnį 
teisminį bendradarbiavimą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad dvigubo baudžiamumo 
tikrinimas riboja tarpusavio pripažinimą ir, 
ESTT nuomone, turi būti aiškinamas 
siaurai; tačiau pabrėžia, jog vis dar yra 
susirūpinęs dėl to, kad nėra tinkamos 
nusikalstamų veiklų, kurioms 
nebetaikomas abipusio baudžiamumo 
taisyklė, apibrėžties; pažymi, kad idealiu 
atveju tarpusavio pripažinimas turėtų būti 
automatinis37, nevertinant materialinių 
kaltinimų pagrindų, ir neturėtų būti 
atsisakoma pripažinti sprendimus, 
išskyrus atvejus, kai yra sąlygos, kad 
galima taikyti vieną iš Pagrindų 
sprendime dėl EAO išplėstiniame sąraše 
nurodytų atsisakymo pagrindų arba yra 
kitų aplinkybių, kuriomis, kaip pripažino 
ESTT, gali būti nustatyti apribojimai 
valstybių narių tarpusavio pripažinimo ir 
tarpusavio pasitikėjimo principams;

____________

11. mano, kad reikia priimti 
papildomas horizontaliąsias priemones 
siekiant pagerinti ES sutarties 4 straipsnio 
3 dalyje įtvirtinto lojalaus 
bendradarbiavimo principo laikymąsi ir 
padidinti tarpusavio pasitikėjimą 
nacionalinėmis baudžiamojo teisingumo 
sistemomis, taigi užtikrinti veiksmingesnį 
teisminį bendradarbiavimą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad abipusio baudžiamumo 
patikrinimas, nors ir būtinas siekiant 
užtikrinti, kad būtų visapusiškai 
gerbiamos pagrindinės asmenų teisės, 
laikomas ribojančiu tarpusavio 
pripažinimą ir, ESTT nuomone, turi būti 
aiškinamas siaurai; tačiau pabrėžia, jog vis 
dar esama susirūpinimo dėl to, kad nėra 
tinkamos nusikalstamų veiklų, kurioms 
nebetaikoma abipusio baudžiamumo 
taisyklė, apibrėžties; tačiau pažymi, kad 
tarpusavio pripažinimas neturėtų būti 
automatinis37, atsižvelgiant į vis 
didėjančius teisinės valstybės trūkumus 
kai kuriose valstybėse narėse, bet 
reikalauja, kad vykdančioji institucija 
įvertintų kiekvieną atvejį; primena, jog 
abipusio baudžiamumo patikrinimas yra 
būtinas, nes nėra visapusiškai suderintos 
materialinės baudžiamosios teisės, taip pat 
trūksta būtiniausių procedūrinių 
standartų;
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37 pvz., žr. 2000 m. liepos 26 d. Komisijos 
komunikatą dėl galutinių nuosprendžių 
baudžiamosiose bylose tarpusavio 
pripažinimo (COM(2000)0495).

___________
37 pvz., žr. 2000 m. liepos 26 d. Komisijos 
komunikatą dėl galutinių nuosprendžių 
baudžiamosiose bylose tarpusavio 
pripažinimo (COM(2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Pakeitimas 6
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka
(2019/2207(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia, kad svarbu įvertinti, kaip 
įtraukiami papildomi nusikaltimai ar jų 
kategorijos, pvz., nusikaltimai aplinkai 
(pvz., taršos iš laivų nusikaltimai), tam 
tikrų formų mokesčių slėpimas, 
neapykantos nusikaltimai, seksualinė 
prievarta, smurtas dėl lyties, nusikaltimai, 
padaryti skaitmeninėmis priemonėmis, 
pvz., tapatybės vagystės, nusikaltimai 
padaryti naudojant smurtą arba keliant 
didelę grėsmę valstybių narių viešajai 
tvarkai ir smurtiniai nusikaltimai 
valstybių narių konstitucinei tvarkai, 
genocido nusikaltimai, nusikaltimai 
žmoniškumui ir karo nusikaltimai siekiant 
didinti valstybių narių įsipareigojimus 
teisminio bendradarbiavimo sistemai, 
pagarbą teisinei valstybei ir pagrindinėms 
teisėms; pabrėžia, kad glaudesnis 
teisminis bendradarbiavimas nagrinėjant 
šios rūšies nusikaltimus padėtų ES siekti 
prioritetinių tikslų ir stiprinti pagarbos 
demokratijai ir teisinei valstybei kultūrą 
ES;

14. pabrėžia, kad didėja tarpvalstybinio 
pobūdžio nusikaltimų skaičius – tai, pvz., 
nusikaltimai aplinkai (pvz., taršos iš laivų 
nusikaltimai), tam tikrų formų mokesčių 
slėpimas, seksualinė prievarta, smurtas dėl 
lyties, nusikaltimai, padaryti 
skaitmeninėmis priemonėmis, pvz., 
tapatybės vagystės, genocido nusikaltimai, 
nusikaltimai žmoniškumui ir karo 
nusikaltimai, todėl valstybės narės turi 
dar daugiau dėmesio skirti pagarbai 
teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms, 
ypač kai tai susiję su teismų 
nepriklausomumu ir teise į teisingą bylos 
nagrinėjimą; primena, kad, atsižvelgiant į 
didėjančius teisinės valstybės trūkumus 
kai kuriose valstybėse narėse ir į tai, kad 
nėra visapusiškai suderintos materialinės 
baudžiamosios teisės bei būtinųjų 
procedūrinių standartų, nusikalstamų 
veikų, kurių atveju nereikia tikrinti 
abipusio baudžiamumo, sąrašo išplėtimas 
gali sukelti grėsmę asmenų pagrindinėms 
teisėms;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Pakeitimas 7
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka
(2019/2207(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 34a. mano, kad turėtų būti įgyvendintas 
veiksmingas ilgalaikis kalinimo sistemų 
valdymas, kad būtų sumažintas kalinių 
skaičius dažniau skiriant baudžiamąsias 
priemones, nesusijusias su laisvės 
atėmimu, tokias kaip viešieji darbai, 
finansinės baudos ir elektroninis 
stebėjimas; pabrėžia, kad reikėtų 
apsvarstyti galimybę alternatyvias 
sulaikymui priemones taikyti visoje 
baudžiamosios justicijos grandinėje; 
ragina Komisiją dėti daugiau pastangų šia 
kryptimi ir sukurti ES kalinimo ir 
sulaikymo įstaigų sąlygų stebėsenos 
mechanizmą;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Pakeitimas 8
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka
(2019/2207(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

37. ragina Komisiją išnagrinėti 
tikslingumą papildyti procesinės teisės 
priemones, pvz., dėl įrodymų priimtinumo 
ir kardomojo kalinimo sąlygų, pirmiausia, 
remiantis ne žemesniais kaip Europos 
Tarybos standartai, be kita ko dėl 
kardomojo kalinimo terminų; teigia, kad 
Komisija turėtų siekti aukščiausių 
standartų, kartu visapusiškai laikydamasi 
subsidiarumo ir proporcingumo principų; 
ragina Komisiją stiprinti nacionalinių 
vykdymo institucijų informavimo dėl 
kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo 
sąlygų kiekvienoje valstybėje narėje 
priemones; 

37. ragina Komisiją išnagrinėti 
tikslingumą papildyti procesinės teisės 
priemones, pvz., dėl įrodymų priimtinumo 
ir kardomojo kalinimo sąlygų, pirmiausia, 
remiantis ne žemesniais kaip Europos 
Tarybos standartais, be kita ko, dėl 
kardomojo kalinimo terminų; teigia, kad 
Komisija turėtų siekti aukščiausių 
standartų, kartu visapusiškai laikydamasi 
subsidiarumo ir proporcingumo principų; 
mano, kad nesant ES lygmens būtiniausių 
standartų dėl kalinimo sąlygų ir 
kardomojo kalinimo, kardomojo kalinimo 
apribojimo, leidžiant jį naudoti tik kaip 
kraštutinę priemonę, ir alternatyvių 
priemonių apsvarstymo, taip pat nesant 
tinkamo vertinimo, ar byla parengta 
nagrinėti teisme, tvarkos, įtariamieji ir 
kaltinamieji gali būti nepagrįstą ir 
pernelyg ilgą laikotarpį laikomi 
kardomojo kalinimo vietose; primena, kad 
šią padėtį dar labiau pablogino COVID-
19 pandemija; ragina Komisiją įgyvendinti 
ES minimaliuosius standartus, visų pirma 
dėl baudžiamųjų procedūrų apsaugos 
priemonių ir kalinimo bei sulaikymo 
sąlygų, taip pat stiprinti nacionalinių 
vykdymo institucijų informavimo apie 
kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo 
sąlygas kiekvienoje valstybėje narėje 
priemones; 
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13.1.2021 A9-0248/9

Pakeitimas 9
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka
(2019/2207(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 37a. pabrėžia, kad nėra mechanizmo, 
kuriuo užtikrinamas tinkamas 
išduodančiųjų teisminių institucijų 
suteikiamų garantijų įgyvendinimas po to, 
kai asmuo perduodamas; prašo Komisijos 
išnagrinėti galimas šios srities priemones;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Pakeitimas 10
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka
(2019/2207(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. pabrėžia EŽTT standartus ir 
Direktyvoje 2013/48/ES dėl teisės turėti 
advokatą bei Direktyvoje 2010/64/ES dėl 
teisės į vertimą žodžiu ir raštu išdėstytus 
reikalavimus; primygtinai ragina Komisiją 
ir valstybes nares užtikrinti, kad teisė turėti 
advokatą ir gauti teisinę pagalbą tiek 
išduodančiojoje, tiek vykdančiojoje 
valstybėje narėje būtų užtikrinta teisės 
aktuose ir praktikoje; 

42. pabrėžia EŽTT standartus ir 
Direktyvoje 2013/48/ES dėl teisės turėti 
advokatą bei Direktyvoje 2010/64/ES dėl 
teisės į vertimą žodžiu ir raštu išdėstytus 
reikalavimus; primena, kad užtikrinus 
pakankamai laiko bylai parengti ir 
visapusišką bei greitą prieigą prie bylos 
medžiagos pagerėtų atstovavimo kokybė; 
pabrėžia, kad atsižvelgiant į tarpvalstybinį 
EAO procedūrų pobūdį, kai dažnai 
susiduriama su vykdančiosios valstybės 
narės kalba nekalbančiu kaltinamuoju, 
pradiniu bylos nagrinėjimo etapu būtina 
užtikrinti galimybę naudotis vertėjų 
paslaugomis ir visų pirma palengvinti 
bendravimą su advokatais, nes tai yra 
esminė teisingo bylos nagrinėjimo 
garantija ir reikalavimas, nurodytas 
Direktyvoje 2010/64/ES; primygtinai 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad teisė turėti advokatą ir gauti 
teisinę pagalbą tiek išduodančiojoje, tiek 
vykdančiojoje valstybėje narėje būtų 
užtikrinta teisės aktuose ir praktikoje; 
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43. teigia, kad EAO yra veiksmingas; 
tačiau mano, kad pagrindinės EAO 
problemos susijusios su jo nuoseklumu ir 
veiksmingumu, kuriuos būtų galima 
tobulinti, net jei ir kilo nedaug klausimų 
dėl atitikties ES vertybėms ir 
pagrindinėms teisėms; 

43. teigia, kad EAO yra veiksmingas; 
tačiau mano, kad pagrindinės EAO 
problemos susijusios su jo atitiktimi ES 
vertybėms ir pagrindinėms teisėms; tačiau 
pabrėžia, kad taip pat yra problemų, 
susijusių su jo nuoseklumu ir 
veiksmingumu; 
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