
AD\1212106LT.docx PE648.269v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Konstitucinių reikalų komitetas

2019/2198(INI)

2.9.2020

NUOMONĖ
Konstitucinių reikalų komiteto

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl 2016–2018 m. metinės ataskaitos dėl visuomenės teisės susipažinti su 
dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 7 dalis)
(2019/2198(INI))

Nuomonės referentas: Loránt Vincze



PE648.269v02-00 2/7 AD\1212106LT.docx

LT

PA_NonLeg



AD\1212106LT.docx 3/7 PE648.269v02-00

LT

PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad ES institucijos privalo įgyvendinti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 15 straipsnio 3 dalį ir priimti teisės aktą dėl galimybės susipažinti su 
dokumentais laikantis Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 10 straipsnio 3 dalyje 
išdėstytų demokratijos principų ir paisant Pagrindinių teisių chartijos 41 ir 42 
straipsniuose įtvirtintų ES piliečių teisių; mano, kad atnaujintoje teisinėje sistemoje būtų 
galima atsižvelgti į technologinius pokyčius, patirtį taikant Reglamentą (EB) 
Nr. 1049/2001 ir atitinkamą teismų praktiką; pabrėžia, kad SESV 15 straipsnio 3 dalyje 
numatyta didesnė Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų veiklos sritis ir reikalaujama, 
kad jų veikla būtų skaidri; mano, kad norint patenkinti prašymus surengti uždarą sesiją 
ES institucijose, būtina nustatyti aiškias taisykles;

2 primena, kad piliečių pasitikėjimas Sąjunga priklauso nuo skaidrumo; pabrėžia, kad 
visuomenės galimybė susipažinti su dokumentais yra labai svarbi siekiant užtikrinti 
visuomenės vykdomą ES veiklos kontrolę; todėl pažymi, kad, vadovaujantis 
Reglamentu (EB) Nr. 1049/2001, skaidrumas ir kuo platesnė prieiga prie institucijų 
turimų dokumentų turi tapti taisykle; be to, mano, kad, kaip jau nustatyta 
nusistovėjusioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, šios taisyklės 
išimtys turi būti aiškinamos griežtai, atsižvelgiant į demokratijos reikalavimus, įskaitant 
glaudesnį piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo procese, valdymo teisėtumą, 
veiksmingumą ir atskaitomybę piliečiams; ragina ES institucijas skubiai atsakyti į 
prašymus leisti susipažinti su dokumentais; apgailestauja dėl to, kad piliečiams vis dar 
sudėtinga gauti galimybę susipažinti su ES institucijų turima informacija, nes trūksta 
veiksmingo tarpinstitucinio požiūrio; ragina ES institucijas, įstaigas ir agentūras 
nustatyti greitesnes, paprastesnes ir prieinamesnes skundų dėl neleidimo susipažinti su 
dokumentais nagrinėjimo procedūras; mano, kad bylose, susijusiose su galimybe 
susipažinti su dokumentais, ES institucijos neturėtų reikalauti, kad priešinga šalis 
padengtų teismo bylų išlaidas;

3. primena, kad tarptautiniai susitarimai, kurie yra ES teisinės tvarkos dalis, yra viršesni už 
ES teisės aktus, todėl primygtinai reikalauja didesnio derybų dėl jų proceso skaidrumo;

4. primena, kad, remiantis SESV 15 straipsnio 1 dalimi, siekdamos skatinti tinkamą 
valdymą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą, Sąjungos institucijos, įstaigos ir 
organai veikia kiek įmanoma gerbdami atvirumo principą; akcentuoja, kad pagal ES 
sutarties 10 straipsnio 3 dalį kiekvienam piliečiui suteikiama teisė dalyvauti 
demokratiniame Sąjungos gyvenime ir jame nustatyta, kad sprendimai turi būti 
priimami kuo atviriau ir kiek įmanoma labiau juos priartinant prie piliečių; primygtinai 
reikalauja, kad visos institucijos įgyvendintų šiuos principus, užtikrindamos, kad 
demokratinė politinė sistema išliktų atskaitinga ir teisėta; pabrėžia, kad Taryba, kaip 
neatsiejama ES teisės aktų priėmimo sistemos dalis, privalo laikytis tų pačių skaidrumo 
įsipareigojimų kaip ir kitos ES institucijos; todėl ragina Tarybą vykdyti šiuos 
įsipareigojimus ir visapusiškai įgyvendinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimus dėl skaidrumo raštu ir dvasia, ypač 2013 m. bylą Access Info Europe;
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5. primena savo 2019 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl ombudsmeno strateginio tyrimo 
OI/2/2017 dėl teisėkūros diskusijų ES Tarybos parengiamuosiuose organuose 
skaidrumo1 ir primygtinai ragina Tarybą patobulinti savo taisykles ir procedūras, 
susijusias su teisėkūros skaidrumu, įskaitant teisėkūros dokumentų prieinamumą ir 
klasifikavimą, taip visapusiškai atsižvelgiant į viešąjį interesą užtikrinti skaidrumą ir 
sudarant sąlygas teisėtam ne tik piliečių, bet ir nacionalinių parlamentų vykdomam 
tikrinimui; primena, kad Taryba turėtų suteikti galimybę susipažinti su dokumentais, 
susijusiais su vykstančiomis teisėkūros procedūromis, sistemingai registruoti valstybių 
narių tapatybę, kai jos pareiškia savo pozicijas Tarybos parengiamuosiuose organuose, 
ir numatyti aktyvią jos dokumentų skelbimo sistemą, kuri būtų patogi naudoti ir kurioje 
būtų galima atlikti paiešką; 

6. pabrėžia, kad aukštas teisėkūros proceso skaidrumo lygis yra esminis reikalavimas, kad 
visų ES institucijų sprendimus priimantys asmenys būtų atskaitingi; ragina ES 
teisėkūros institucijas kuo skubiau visapusiškai laikytis 2018 m. kovo 22 d. Bendrojo 
Teismo sprendimo dėl galimybės susipažinti su trišalių dialogų dokumentais (byla T-
540/15, byla De Capitani) ir taip toliau stiprinti ES teisėkūros skaidrumo ir atvirumo 
kultūrą; vis dėlto primena strateginį šių dokumentų, kuriais grindžiamos derybinės 
pozicijos, nebūtinai atspindinčios galutinius tekstus, dėl kurių vėliau susitarė teisėkūros 
institucijos, ir kurių paskelbimu prieš trišalį susitikimą galėtų piktnaudžiauti išorės 
šalys, pobūdį;

7. primygtinai ragina ES institucijas nedelsiant įgyvendinti Tarpinstituciniame susitarime 
dėl geresnės teisėkūros prisiimtą įsipareigojimą sukurti bendrą lengvai prieinamą 
tarpinstitucinę teisėkūros dokumentų duomenų bazę, kad būtų užtikrintas įvairių 
teisėkūros proceso etapų skaidrumas ir kad ES piliečiai galėtų geriau suprasti ES 
teisėkūros procedūras;

8. primygtinai ragina institucijas kuo greičiau užbaigti derybas dėl pasiūlymo dėl 
privalomo Skaidrumo registro, kad jų darbas būtų kuo skaidresnis demokratinio proceso 
labui;

9. palankiai vertina tai, kad Komisijos pirmininkė įsteigė pirmininko pavaduotojo, kuris 
yra konkrečiai atsakingas už skaidrumą, pareigybę; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją, atsakingą už vertybes ir skaidrumą, susilaikyti nuo ketinimo atsiimti savo 
pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūros ir vietoj to dėti visas 
pastangas, kad dėl jo būtų greitai susitarta, sudarant sąlygas ilgai lauktam SESV 15 
straipsnio 3 dalies įgyvendinimui; 

10. palankiai vertina tai, kad priimtas Reglamentas (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių 
iniciatyvos, kuriuo bus skatinamas aktyvesnis ES piliečių dalyvavimas demokratiniame 
gyvenime, ir reikalauja, kad Komisija taikytų aukščiausius skaidrumo standartus 
veiksmams, kuriais įgyvendinami sėkmingų iniciatyvų prašymai (pagal reglamento 15 
straipsnio 2 ir 3 dalis);

11. primena, kad pagal ES sutarties 3 straipsnį ir Pagrindinių teisių chartiją turi būti 
gerbiama turtinga Sąjungos kalbų įvairovė; ragina Europos Sąjungos institucijas dėti 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0045.



AD\1212106LT.docx 5/7 PE648.269v02-00

LT

visas pastangas, kad būtų suteikta galimybė susipažinti su dokumentais visomis 
oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.
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