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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, yra vertybės, 
kuriomis grindžiama ES, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 
2 straipsnyje; pabrėžia, kad nėra Sąjungos vertybių hierarchijos ir kad ES turėtų 
užtikrinti visų savo vertybių apsaugą, nes viena be kitos jos negali egzistuoti;

2. mano, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) išvados ir nuomonės 
bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika yra geras pagrindas aiškinant 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 2 straipsnį ir Pagrindinių teisių 
chartijoje įtvirtintų teisių taikymo sritį;

3. atkreipia dėmesį į tai, jog Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad valstybės narės turi „gerbti teises, laikytis principų ir juos taikyti“; apgailestauja, 
kad FRA vertinimu, kai kurios valstybės narės, kaip matyti, nededa pakankamai 
pastangų, kad skatintų informavimą apie Chartijos nuostatas ar jų įgyvendinimą; 
pabrėžia, kad reikia geriau propaguoti Chartiją, siekiant padidinti jos nuostatų 
veiksmingumą ir galbūt paskatinti nacionalinius teisės aktų leidėjus ir teisėjus ja 
naudotis kaip teigiamu aiškinimo šaltiniu net ir tais atvejais, kurie nebūtinai patenka į 
ES teisės taikymo sritį;

4. pažymi, kad Europos Sąjunga grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvei, 
demokratijai, lygybei, teisinei valstybei ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėmis; 
pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, įtvirtinti ir skatinti visapusišką pagarbą šioms vertybėms 
Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis; primena, kad žmogaus teisės yra universalios ir 
nedalomos;

5. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad per visą teisėkūros procesą būtų visapusiškai 
laikomasi ES pagrindinių teisių chartijos nuostatų; atkreipia dėmesį į tai, kad į poveikio 
vertinimus svarbu įtraukti poveikio pagrindinėms teisėms analizę; primena, kad 
veiksmingas ir išsamus ES teisės įgyvendinimas yra labai svarbus siekiant apsaugoti ES 
vertybes, nuo kurių priklauso visos ES patikimumas; atkreipia dėmesį į tai, kad 
nacionalinės vyriausybės taip pat turės didinti visuomenės informuotumą, siekdamos 
užtikrinti, kad ES piliečiai gerai žinotų savo teises ir žinotų, kaip elgtis jų pažeidimo 
atveju;

6. kviečia valstybes nares imtis įrodymais pagrįstų iniciatyvų ir politikos, kuriomis būtų 
siekiama skatinti informavimą apie Chartiją ir jos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu; 
ragina valstybes nares taikyti patikrinimo pagal 51 straipsnį procedūrą, siekiant iš 
anksto įvertinti, ar teismo byla arba teisėkūros dokumentas kelia su Chartija susijusių 
klausimų; mano, kad šiuo požiūriu įkvėpimo galėtų būti semiamasi iš FRA vadovo 
Chartijos taikymo klausimais; 

7. mano, kad būtina užtikrinti didesnį teisėjų, teisininkų asociacijų ir viešojo 
administravimo institucijų valstybėse narėse, taip pat už nacionalinių sienų, keitimąsi 
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informacija apie Chartijos naudojimo patirtį ir metodus, be kita ko, kai tinkama, 
naudojant esamas finansavimo priemones, pvz., numatytas Teisingumo programoje, ir 
parengti tikslines praktikuojančių teisininkų mokymo programas;

8. tvirtai pritaria tam, kad, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. 
gruodžio 18 d. nuomonę 2/13, būtų kuo greičiau atnaujintos derybos dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos1; pakartoja, kad svarbu 
paspartinti prisijungimo procesą, siekiant tvirtesnės pagrindinių teisių apsaugos 
Sąjungoje ir griežtesnės jos pozicijos per diskusijas dėl teisinės valstybės, bei nuolat 
informuoti Parlamentą vadovaujantis SESV 218 straipsnio 10 dalimi; palankiai vertina 
tai, kad per kelis ateinančius mėnesius jau numatytos dvi derybų su Europos Taryba2 
sesijos, ir ragina Komisiją svarbiausiais derybų politiniais etapais atvykti į atitinkamus 
Europos Parlamento komitetus;

9. ragina patvirtinti ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą, 
grindžiamą ankstesnėmis Parlamento rezoliucijomis3, kuriuo nesukuriama vertybių 
hierarchija ir užtikrinama, kad būtų tinkamai įvertintas ne tik teisinės valstybės 
principas, bet ir kitos Sąjungos vertybės, įskaitant platesnį pagrindinių teisių spektrą;

10. pabrėžia, kad nepriklausomi teismai yra teisinės valstybės ir teisės į veiksmingą teisinę 
apsaugą kertinis akmuo4; rekomenduoja atsisakyti dabartinės strategijos, kuria remiantis 
su teisine valstybe susiję atvejai atskirose šalyse nagrinėjami pagal ad hoc principą, ir 
ragina parengti kriterijus bei aplinkybių vertinimus, kuriais valstybės narės naudotųsi 
kaip gairėmis visoms galimoms su teisine valstybe susijusioms problemoms atpažinti 
bei joms reguliariai spręsti lyginamuoju būdu; ragina valstybes nares visada būti 
pasirengusias ginti teisinės valstybės principą; ragina 27 valstybėse narėse ir Sąjungos 
institucijose sukurti bendrą teisinės valstybės kultūrą naudojant bendras apibrėžtis, 
standartus ir gaires, kad būtų galima apibrėžti teisinės valstybės sąvoką ir nustatyti 
tinkamo jos veikimo patikrinimo būdą; atkreipia dėmesį į tai, kad teisinės valstybės 
principas taikomas ne tik teisėkūros procesų kokybei, bet ir jau galiojančių teisės aktų 
taikymui de facto ir nediskriminuojant; be to, mano, kad būtų naudinga reguliariai 
atlikti nepriklausomų ekspertų vertinimus, nes jie leistų Komisijai nuosekliau priimti 
sprendimus dėl to, ar būtina pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras;

11. pabrėžia, kad yra kitų tarptautinių priemonių, kuriomis būtų nustatytos papildomos 
apsaugos priemonės siekiant apsaugoti Sąjungos piliečių ir gyventojų pagrindines 
teises, pvz., Stambulo konvencija ir Europos socialinė chartija; ragina Tarybą užbaigti 
Stambulo konvencijos ratifikavimą ES ir ragina Komisiją imtis reikiamų veiksmų, kad 
ES prisijungtų prie Europos socialinės chartijos;

12. pakartoja, kad svarbu stiprinti žmogaus teises ir vaiko teises kiekvienoje valstybėje 
narėje, kuri turi prisiimti atsakomybę už visus jos teritorijoje nustatytus šių teisių 

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Komisijos narės V. Jourovos 2020 m. vasario 11 d. laiškas.
3 2016 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo (OL C 215, 2018 6 19, p. 162). 2018 m. lapkričio 
14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl poreikio sukurti visapusišką ES mechanizmą, skirtą demokratijai, 
teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms apsaugoti (P8_TA(2018)0456).
4 ES sutarties 19 straipsnis, SESV 67 straipsnio 4 dalis ir Chartijos 47 straipsnis.
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pažeidimus;

13. pakartoja, kad, artėjant konferencijai dėl Europos ateities, galėtų būti parengtas 
nebaigtinis tokių iš anksto apibrėžtų politinių prioritetų, kaip Europos vertybės, 
pagrindinės teisės ir laisvės, sąrašas5; palankiai vertina tai, kad Europos vertybių, ypač 
ES piliečių pagrindinių teisių ir laisvių, apsauga yra vienas iš šešių Europos Komisijos 
politinių prioritetų ir jį galima rasti 2019–2024 m. Europos Vadovų Tarybos strateginėje 
darbotvarkėje, nes tai neabejotinai yra piliečiams itin artima diskusijų tema; mano, jog 
svarbu, kad konferencijos metu būtų diskutuojama dėl naujų mechanizmų Europos 
vertybėms, įskaitant pagrindines teises ir laisves, apsaugoti sukūrimo, taip pat dėl ES 
sutarties 7 straipsnio 3 dalyje numatytų sankcijų mechanizmų;

14. pakartoja, jog reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad priimant sprendimus dėl 
Europos ateities būtų atsižvelgiama į ES piliečių balsą, ir užtikrinti tikras atviras, 
įtraukias ir demokratines konsultacijas, kuriose galėtų dalyvauti visi piliečiai iš visų 
Sąjungos regionų ir miestų; pažymi, kad pasibaigus konferencijai ES turės ir toliau 
palaikyti tiesioginius ryšius su savo piliečiais, kad būtų sukurtas nuolatinio dialogo 
mechanizmas;

15. siūlo konferencijoje dėl Europos ateities apsvarstyti galimybę suteikti Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui jurisdikciją visais ES teisės aspektais, laikantis valdžių padalijimo 
principo;

16. primena, kad pasiūlymu dėl reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų būtų galima nustatyti 
sankcijas valstybėms narėms, dėl kurių teisinės valstybės principo nesilaikymo kyla 
pavojus patikimam ES biudžeto vykdymui ir ES finansiniams interesams; vis dėlto 
pabrėžia, kad reikia iš dalies pakeisti ES sutartį siekiant sustiprinti bendrus sankcijų 
mechanizmus, numatytus 7 straipsnio 3 dalyje;

17. pabrėžia, jog svarbu, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrinama veiksminga ir 
nuosekli teisinės valstybės principo apsauga ir užkertamas kelias pagrindinių teisių 
pažeidimams; pripažįsta, kad teisinės valstybės principas atlieka pagrindinį vaidmenį 
užkertant kelią pagrindinių teisių pažeidimams; primena, kad pagrindinės teisės yra 
neatsiejama ES vertybių dalis ir kad pagal ES sutarties 7 straipsnį nustatytas 
mechanizmas, skirtas reaguoti į bet kokius šiurkščius nuolatinius valstybės narės 
daromus ES sutarties 2 straipsnyje nurodytų vertybių pažeidimus arba aiškų pavojų, kad 
ji gali šiurkščiai pažeisti šias vertybes; pabrėžia, kad 7 straipsnis visoms valstybėms 
narėms turėtų būti taikomas vienodai, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį;

18. primena, kad pagrindinė kliūtis taikant ES sutarties 7 straipsnio 2 dalį, kaip kraštutinę 
priemonę Sąjungos vertybėms apsaugoti, yra vieningo balsavimo Taryboje 
reikalavimas; pažymi, kad tokią aukštą ribą ypač sunku pasiekti institucijoje, kurioje 
svarbus vaidmuo tenka politiniams aspektams, todėl šis mechanizmas dar nėra 
veiksmingai naudojamas;

5 Europos Parlamento 2020 m. sausio 15 d. rezoliucija dėl Europos Parlamento pozicijos dėl konferencijos dėl 
Europos ateities. Priimti tekstai, P9_TA(2020)0010, 7 dalis.
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19. siūlo, kad teisinės valstybės principo laikymasis, kaip vienas iš naujų valstybių narių 
stojimo į ES kriterijų, būtų ne tik išankstinė stojimo sąlyga, bet ir privalomas bei 
vykdytinas kriterijus siekiant stebėti, kaip valstybės narės jo laikosi per visą savo 
narystę ES6;

20. pabrėžia, kad ES turi sistemingiau taikyti konkrečias Sutartyse numatytas nuostatas, 
kurios sustiprintų pagrindinių teisių apsaugą; atsižvelgdamas į tai, ragina kuo greičiau 
pradėti taikyti SESV 83 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas, kad smurtas dėl lyties 
būtų įtrauktas į ES pripažintų nusikaltimų katalogą;

21. palankiai vertina tai, kad Komisija savo 2020 m. darbo programoje paskelbė naują 
Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo strategiją; tikisi, kad daugiausia dėmesio bus 
skiriama informuotumo didinimui nacionaliniu lygmeniu;

22. pripažįsta, kad JK išstojimas iš Europos Sąjungos turės poveikio piliečių teisėms, 
nurodytoms SESV antrojoje dalyje ir Pagrindinių teisių chartijos V antraštinėje dalyje; 
primygtinai laikosi nuomonės, kad bendra Europos Parlamento ir JK parlamento 
vykdoma Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimo ir taikymo kontrolė būtų naudinga, ir 
džiaugtųsi, jei būtų sukurtos bendros tam skirtos struktūros7; palankiai vertina tai, kad 
per pirmuosius penkerius metus nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo Komisija 
turės kasmet teikti Europos Parlamentui ir Tarybai susitarimo įgyvendinimo ir taikymo 
ataskaitas, ypač susijusias su antrąja dalimi (Piliečių teisės); taip pat tikisi, kad 
pasibaigus šiam laikotarpiui Komisija ir toliau teiks ataskaitas dėl antrosios susitarimo 
dalies.

6 2019 m. vasario 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
įgyvendinimo ES institucinėje struktūroje. Priimti tekstai, P8_TA(2019)0079, 10 dalis.
7 Europos Parlamento 2020 m. sausio 15 d. rezoliucija dėl Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių 
teisių įgyvendinimo ir stebėsenos. Priimti tekstai, P9_TA(2020)0006, 22 dalis.
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