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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. kadangi dėl Europos arešto orderio (toliau – EAO) ir ES pilietybės EAO sąsajų EAO 
yra laisvo asmenų judėjimo, grindžiamo tarpusavio pripažinimo principu, pasekmė; 
kadangi valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas yra būtina veiksmingo EAO veikimo 
sąlyga ir yra pagrįstas bendra pagarba pagrindinėms teisėms, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos sutartyje (toliau – ES sutartis) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje;

B. kadangi dėl nepakankamo nacionalinių teisminių institucijų nepriklausomumo ir 
kalinimo sąlygų kai kuriose valstybėse narėse pastaraisiais metais sumažėjo tarpusavio 
pasitikėjimas;

C. kadangi Jungtinės Karalystės valdžios institucijos išduoda ir vykdo nemažai EAO; 
kadangi Politinėje deklaracijoje dėl būsimų santykių teigiama, kad Jungtinė Karalystė ir 
Europos Sąjunga numatys visapusišką, glaudų, subalansuotą ir abipusį teisėsaugos ir 
teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose;

D. kadangi dėl naujos ES ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo baudžiamojo 
teisingumo srityje tvarkos vis dar deramasi;

E. kadangi Jungtinei Karalystei išstojus ES sutarties protokolo Nr. 36 10 straipsnio (4) ir 
(5) dalys nebetaikomos;

1. primena, kad Pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio (toliau – EAO pagrindų 
sprendimas), kuriuo nustatoma viena iš seniausių priemonių, grindžiama tarpusavio 
pripažinimu baudžiamosiose bylose, yra sėkminga teisminio bendradarbiavimo 
priemonė, kuri padėjo gerokai supaprastinti ir pagreitinti perdavimo tarp ES valstybių 
narių procedūras, palyginti su tradicinėmis skirtingų jurisdikcijų bendradarbiavimo 
ekstradicijos srityje sistemomis;

2. pripažįsta, kad EAO pagrindų sprendimas yra Europos laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvės kertinis akmuo ir kad tinkamas jo įgyvendinimas yra itin svarbus siekiant 
užtikrinti sklandų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą;

3. pripažįsta, kad EAO pagrindų sprendimo įgyvendinimas sukėlė sunkumų daugelio 
valstybių narių teisinėms sistemoms, visų pirma kalbant apie savo piliečių ekstradiciją; 
pažymi, kad EAO pagrindų sprendimas atskleidė didelius nacionalinius materialinės ir 
procesinės baudžiamosios teisės skirtumus;

4. mano, kad dėl padidėjusio tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimų skaičiaus, įskaitant 
nusikaltimus, susijusius su korupcija, prekyba žmonėmis, žala aplinkai bei smurtu dėl 
lyties ir skaitmeninius nusikaltimus, valstybių narių pagarba teisinei valstybei ir 
pagrindinėms teisėms tampa dar svarbesnė, ypač kalbant apie procesines teises;

5. pabrėžia, kad faktiškai pasibaigus pereinamojo laikotarpio priemonių teisingumo ir 
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vidaus reikalų srityje terminui pagal ES sutarties protokolo Nr. 36 VII antraštinę dalį, 
padidėjo valstybių narių atsakomybė, laikantis ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje 
įtvirtinto lojalaus bendradarbiavimo principo, nepriimti jokių priemonių, kurios 
trukdytų siekti Sąjungos tikslų, įskaitant nustatytus ES sutarties 3 straipsnyje;

6. pažymi, kad dėl nepakankamo valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo EAO 
įgyvendinimo galimybės vis dar neišnaudotos; tvirtina, jog valstybės narės atsako, kad 
būtų užtikrintas aukšto lygio tarpusavio pasitikėjimas, kuris grindžiamas jų pareiga 
laikytis Sutarčių, Pagrindinių teisių chartijos ir ES teisės aktų, taip pat, kad jų 
institucijos paisytų ES vertybių, įskaitant pagarbą teisinės valstybės principui ir 
pagrindinėms teisėms (ES sutarties 2 ir 6 straipsniai);

7. pabrėžia, kad tarpusavio pripažinimo principas, kuriuo pagrįsta EAO sistema, paremtas 
valstybių narių pasitikėjimu, kad jų atitinkamos nacionalinės teisės sistemos gali 
užtikrinti lygiavertę ir veiksmingą pagrindinių teisių, pripažintų ES lygmeniu, visų 
pirma Pagrindinių teisių chartijoje, apsaugą;

8. todėl pabrėžia, jog kalbant apie EAO valstybės narės privalo užtikrinti aukštą procesinių 
ir pagrindinių teisių apsaugos lygį ir pagarbą teisinės valstybės principui, taip pat savo 
teisminių institucijų nepriklausomumą siekiant garantuoti veiksmingą teisinę apsaugą; 
atkreipia dėmesį į svarbią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką, kuri 
patvirtino šiuos principus;

9. pabrėžia, kad sukūrus ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių 
mechanizmą bus prisidėta stiprinant valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą, taigi 
sutvirtinamas tarpusavio pripažinimo principas;

10. pažymi, kad bet koks valstybės narės padarytas ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintų ES 
vertybių pažeidimas kenkia EAO pagrindų sprendimo įgyvendinimui, nes mažina 
minėtąjį pasitikėjimą; todėl primygtinai reikalauja, kad šių vertybių laikymasis būtų 
užtikrintas taikant visus turimus stebėsenos ir taisomuosius mechanizmus;

11. atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 2019 m. liepos mėn. Komisijos paskelbtą 
teisinės valstybės peržiūros ciklo iniciatyvą ir 2020 m. rugsėjo 30 d. pirmą metinę 
teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą, apimančią visas valstybes nares;

12. mano, kad EAO pagrindų sprendimo įgyvendinimą reikėtų nagrinėti atsižvelgiant į tai, 
kad sukurtas šis mechanizmas; ragina Komisiją atnaujinti savo „Europos arešto orderio 
išdavimo ir vykdymo vadovą“ siekiant atsižvelgti į esminę jurisprudenciją šiuo 
klausimu;

13. mano, kad reikia priimti papildomas horizontaliąsias priemones siekiant padidinti 
tarpusavio pasitikėjimą nacionalinėmis baudžiamojo teisingumo sistemomis, taigi 
užtikrinti veiksmingesnį teisminį bendradarbiavimą;

14. atsižvelgdamas į tai pabrėžia svarbų agentūrų, pvz., ES bendradarbiavimo 
baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto), ir iniciatyvų, pvz., neseniai 
įsteigtos EAO koordinavimo grupės, kurios tikslas – stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, 
vaidmenį;
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15. primena, jog svarbu užtikrinti, kad būtų garantuotos visų asmenų, kuriems taikomas 
Europos arešto orderis, procesinės teisės, be kita ko teisė į informaciją apie procesą, 
teisė turėti advokatą, teisė į teisinę pagalbą ir teisė į vertimą žodžiu ir raštu;

16. pabrėžia, kad EAO pagrindų sprendimo 2 straipsnio 2 dalyje išvardytų nusikalstamų 
veikų atvejais įvykdžius procedūrinius reikalavimus, turėtų būti visapusiškai taikomas 
tarpusavio pripažinimo principas ir bet kokia išimtis turėtų būti aiškinama siaurai, 
nevertinant kaltinimų materialinės teisės požiūriu;

17. pabrėžia, kad reikia toliau tobulinti EAO pagrindų sprendimo taikymą, be kita ko, toliau 
įgyvendinant įtariamųjų procesines teises, užtikrinant būtiniausių standartų, susijusių su 
kalinimo sąlygomis, laikymąsi, taikant ne bis in idem (draudimo bausti daugiau kaip 
vieną kartą už tą pačią veiką) principą ir arešto orderio vykdymo taisykles, jei asmuo, 
dėl kurio išduotas EAO, yra nepilnametis, kuris dėl savo amžiaus negali būti traukiamas 
baudžiamojon atsakomybėn už veiksmus, kurių pagrindu išduotas arešto orderis, pagal 
vykdančiosios valstybės narės teisę;

18. primena, kad EAO pagrindų sprendimas buvo priimtas taikant tarpvyriausybinio 
bendradarbiavimo metodą pagal buvusį trečiąjį ramstį dėl policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose; pripažįsta privalumus, jeigu laikantis 
Lisabonos sutarties EAO pagrindų sprendimas būtų priimtas kaip ES reglamentas pagal 
SESV 288 straipsnį ir nepažeidžiant ES sutarties Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 2 dalies, 
tuo atveju Europos Parlamentas būtų vienas iš teisės akto leidėjų;

19. yra įsitikinęs, kad pritaikymo prie Lisabonos sutarties procesas būtų labai naudingas 
demokratinio teisėtumo, teisinio tikrumo ir skaidrumo požiūriu, padidintų 
suderinamumą su kitomis baudžiamosios teisės priemonėmis, priimtomis pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, ir leistų sąvoką „teisminė institucija“ aiškinti kaip savarankišką 
ES teisės sąvoką; mano, kad šiame procese, be kita ko, turėtų būti numatyta 
išduodančiosios institucijos pareiga nuosekliai atlikti proporcingumo patikrą, nustatyti 
aiškūs atsisakymo perduoti asmenį pagrindai pagal ES sutarties 6 straipsnį ir 
Pagrindinių teisių chartiją, numatyta aiški valstybių narių pareiga teikti ataskaitas apie 
tai, kaip jos išduoda ir vykdo EAO, ir sustiprinti Komisijos vykdymo užtikrinimo 
įgaliojimai; vis dėlto primena, kad ši integracija neturėtų būti vykdoma darant žalą 
sparčiam dabartinės teisinės sistemos taikymo tobulinimui;

20. atsižvelgdamas į tai, siūlo, kad dabartinės kadencijos metu Parlamentas rengtų 
reguliarius klausymus su valstybėmis narėmis ir Eurojustu siekiant sustiprinti dialogą ir 
skaidrumą taikant EAO pagrindų sprendimą;

21. remia EAO pagrindų sprendimo 2 straipsnio 2 dalyje išvardytų nusikalstamų veikų 
sąrašo peržiūrą, atsižvelgiant į atitinkamą jo taikymo patirtį;

22. pabrėžia, kad Pagrindinių teisių chartija, kaip pirminės teisės šaltinis, visada turi 
viršenybę palyginti su bet kuriuo antrinės teisės aktu dėl EAO; primygtinai reikalauja, 
kad, kaip nurodyta Chartijos 51 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės, taigi ir jų teismai, 
įgyvendindami ES teisę, paisytų Chartijos, t. y. kai išduodančioji teisminė institucija ir 
vykdančioji teisminė institucija taiko nacionalinės teisės nuostatas, priimtas EAO 
pagrindų sprendimą perkeliant į nacionalinę teisę; todėl laikosi nuomonės, kad 
automatinis perdavimas neįmanomas, kaip ESTT patvirtino Sprendime Aranyosi (C-
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404/15); primygtinai tvirtina, kad visada būtina teisminės institucijos kontrolė siekiant, 
be kita ko, patikrinti, ar priimtas teisėtas sprendimas, ar dalyvauja kompetentinga 
institucija ir ar gerbiamos pagrindinės teisės; atkreipia dėmesį, kad tais atvejais, kai 
vykdančiosios valstybės teisminė institucija turi įrodymų, jog yra realus pavojus, kad 
bus pažeistos pagrindinės teisės išduodančiojoje valstybėje narėje, ši teisminė institucija 
privalo įvertinti tokio pavojaus buvimą, kai jos prašoma priimti sprendimą dėl asmens 
perdavimo išduodančiosios valstybės narės institucijoms;

23. pažymi, kad Jungtinei Karalystei išstojus iš ES atsirado galimybių dar labiau 
suvienodinti baudžiamojo teisingumo erdvę; primena, jog Politinėje deklaracijoje dėl 
būsimų santykių teigiama, kad Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga numatys 
visapusišką, glaudų, subalansuotą ir abipusį teisėsaugos ir teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose;

24. pažymi, kad jeigu iki pereinamojo laikotarpio pabaigos ES ir Jungtinė Karalystė 
nepatvirtins naujo ekstradicijos susitarimo kaip bendro partnerystės susitarimo dalies, 
šalys turės grįžti prie 1957 m. Europos Tarybos konvencijos dėl ekstradicijos, kurioje 
numatytos ne techninės procedūros, bet daug lėtesnės politinio ir diplomatinio pobūdžio 
procedūros;

25. primygtinai reikalauja, kad bet koks ES ir Jungtinės Karalystės susitarimas dėl 
bendradarbiavimo baudžiamojo teisingumo srityje be kita ko, būtų pagrįstas jų 
įsipareigojimais pagrindinių teisių srityje, taip pat Jungtinės Karalystės įsipareigojimu 
paisyti ir įgyvendinti Europos žmogaus teisių konvenciją, pagarba principui ne bis in 
idem ir procedūrinėms teisėms, taip pat ESTT vaidmeniu šioje srityje.
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