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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:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad nuo pat Europos bendrijos (EB) sukūrimo ES teisinės valstybės, 
demokratijos ir pagrindinių teisių sistema nuolat vystėsi ir ją sutvirtino tiek Teisingumo 
Teismo praktika, tiek šios sistemos pakeitimai, daryti sudarant vieną sutartį po kitos, ir kad 
šiuo metu pagal Lisabonos sutartį teisinės valstybės principas, demokratija ir pagrindinės 
teisės yra ne tik bendrieji principai, bet tapo pamatinėmis Sąjungos vertybėmis; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad šis vystymosi procesas turi būti tęsiamas toliau;

2. primena, kad Sąjunga savo stojimo kriterijuose įtvirtino, kad siekiant Sąjungos narystės 
būtina, jog šalyje kandidatėje būtų stabilios institucijos, užtikrinančios demokratiją, teisinę 
valstybę, žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą;

3. atkreipia dėmesį į prieštaravimą, kad nors prieš įstojant į Sąjungą tikrinama būsimų 
valstybių narių atitiktis ES vertybėms, įtvirtintoms stojimo kriterijuose, ES neturi veiksmingų 
priemonių, kad užtikrintų, jog tapusios valstybėmis narėmis, jos laikytųsi šių pamatinių 
principų;

4. pabrėžia, kad nekiltų problemų dėl nepakankamų stebėsenos, vertinimo ir priežiūros 
mechanizmų, susijusių su ES teisės pamatiniais principais, jeigu į Europos Sąjungą įstojusios 
valstybės narės laikytųsi šių principų;

5. mano, kad kai kuriose valstybėse narėse padėtis teisinės valstybės, demokratijos ir 
pagrindinių teisių požiūriu labai pablogėjo ir dėl to labai gaila; apgailestauja, kad kai kuriose 
valstybėse narėse taip pat buvo pasinaudota COVID-19 pandemija siekiant dar labiau apriboti 
piliečių teises ir pagrindines laisves, įtvirtintas Pagrindinių teisių chartijoje; pabrėžia, kad 
būtina nuolat stebėti visas tokias priemones, siekiant jas panaikinti arba jų nebetaikyti, kai tik 
jos nebus būtinos visuomenės sveikatai apsaugoti;

6. pabrėžia, kad teisinės valstybės principas yra neatsiejamai susijęs su pagarba demokratijai 
ir pagrindinėms teisėms, taigi visi trys principai turi būti bendrai stebimi;

7. pabrėžia, kad Sąjunga grindžiama bendrais demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių 
teisių principais, įtvirtintais ES sutarties 2 straipsnyje; yra įsitikinęs, kad reikalingas 
stebėsenos mechanizmas, kuris būtų taikomas visam ES sutarties 2 straipsniui ir nesukurtų 
vertybių hierarchijos, bet apimtų visas Sąjungos vertybes ir užtikrintų tinkamą jų vertinimą; 
visų pirma pažymi, kad svarbu remti ir ginti teisinės valstybės principą ir kad valstybės narės 
turi pareigą užtikrinti šio principo, kaip vienos iš pagrindinių Sąjungos, kuri yra teisės aktais 
grindžiama bendrija, vertybių, veiksmingą teisminę apsaugą;

8. primena, kad ES vis dar neturi veiksmingų mechanizmų, skirtų ES vertybėms kylančioms 
sisteminėms grėsmėms valstybėse narėse stebėti, užkirsti šioms grėsmėms kelią ir jas 
panaikinti; atsižvelgdamas į tai atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą dėl tolesnio teisinės 
valstybės principo stiprinimo Sąjungoje ir jame išdėstytus veiksmus; ragina Komisiją 
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nepagrįstai nedelsiant įgyvendinti siūlomą teisinės valstybės sistemą; mano, kad reikia 
apsvarstyti, kaip ateityje nustatyti sankcijas, kurios galėtų būti veiksmingos, atgrasančios ir 
proporcingos;

9. pabrėžia, kad svarbu sukurti objektyvų, įrodymais pagrįstą mechanizmą, pagal kurį būtų 
sąžiningai ir nešališkai vertinama demokratija, teisinės valstybės principas ir pagarba 
pagrindinėms laisvėms, pripažįsta, kad tokio mechanizmo sukūrimas turi būti susietas su 
Sąjungos demokratinio veikimo stiprinimu; apgailestauja, kad ankstesni prašymai pradėti 
dialogą su kai kuriomis vyriausybėmis davė ribotus sprendimus;

10. primena, kad pagal ES sutarties 6 straipsnio 2 dalį Europos Sąjungos prisijungimas prie 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos yra teisinis 
įsipareigojimas, pakartoja, kad reikia nedelsiant pabaigti prisijungimo procesą siekiant 
užtikrinti nuoseklią žmogaus teisių apsaugos sistemą visoje Europoje ir toliau stiprinti 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą ES; ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant 
visiškai įgyvendinti Sutartis ir nederamai nedelsiant užbaigti derybas;

11. primygtinai reikalauja, kad Sąjungos institucijos lojaliai bendradarbiautų tarpusavyje 
pagal ES sutarties 13 straipsnio 2 dalį, taigi be šališkų politinių nuostatų prisidėtų prie 
Sąjungos vertybių apsaugos pagal Sutartyse nustatytas procedūras; ragina šią veiklą 
reglamentuoti tarpinstituciniu susitarimu ir konsoliduoti esamus mechanizmus, kartu 
remiantis nepriklausomų ekspertų komisijos vertinimu parengti metines ataskaitas apie padėtį 
visose valstybėse narėse ir nustatyti prevencinius bei taisomuosius veiksmus;

12. mano, kad siekiant veiksmingo įgyvendinimo pagal SESV 295 straipsnį būsimame 
tarpinstituciniame susitarime dėl Sąjungos vertybių sutvirtinimo taip pat turėtų būti nustatytos 
aiškios institucijų bendradarbiavimo šioje srityje koordinavimo procedūros; pažymi, kad 
reikėtų vengti be reikalo kurti naujas ar besidubliuojančias struktūras ir pirmenybę teikti 
sprendimui integruoti ir įtraukti dabartines priemones;

13. pabrėžia, kad reikia stebėsenos sistemos, pagal kurią būtų atidžiai stebima padėtis visose 
valstybėse; ragina į metinį stebėsenos ciklą įtraukti diskusijas dėl metinės ataskaitos išvadų 
Taryboje ir Parlamento organizuojamoje tarpparlamentinėje konferencijoje;

14. primygtinai reikalauja, kad visuose metinio stebėsenos ciklo etapuose būtų 
vadovaujamasi skaidrumo, nešališkumo ir valstybių narių lygybės principais, jis būtų 
pagrįstas objektyviais įrodymais, įvertinamais rodikliais bei kriterijais, apsaugotas nuo bet 
kokios piktavališkos dezinformacijos strategijos ir sudarytų sąlygas prireikus taikyti 
veiksmingas ir realias priemones, pavyzdžiui, pažeidimo procedūras arba sankcijas;

15 pabrėžia, kad Europos Taryba atlieka labai svarbų vaidmenį stebint, ar Europoje 
užtikrinama demokratija, pagrindinės teisės ir teisinės valstybės principas; todėl primygtinai 
reikalauja, kad būtų reguliariai konsultuojamasi su Taryba, visų pirma su Venecijos komisija, 
ir kad jų vertinimu būtų grindžiami naujojo bendro stebėsenos mechanizmo vertinimai ir 
rekomendacijos;

16. primena, kad nors ES teisinėje sistemoje teisinės valstybės principas aiškiai paminėtas 
kaip bendra ES ir jos valstybių narių vertybė (ES sutarties 2 straipsnis), ES sutartyse ši sąvoka 
neapibrėžta; atkreipia dėmesį į tai, kad teisinės valstybės sąvoka yra sudėtinga ir daugeliu 
aspektų neaiški, todėl metinio stebėsenos ciklo sistemoje reikėtų bendrai sutarti dėl visoms 
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valstybėms narėms bendrų teisinės valstybės principų; mano, kad pačia siauriausia prasme 
teisinės valstybės principas yra sistema, kurioje taikomi įstatymai ir užtikrinamas jų 
vykdymas, ir kad Komisija, apibrėždama sąvoką, turėtų naudoti plačią apibrėžtį, remdamasi 
Europos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nustatytais 
principais, taip pat Venecijos komisijos teisinės valstybės kontroliniame sąraše išdėstytomis 
sąvokomis ir principais;

17. mano, kad institucijos tiek rengdamos tarpinstitucinį susitarimą, tiek vykdydamos metinį 
stebėsenos ciklą turėtų pagal ES sutarties 11 straipsnį palaikyti atvirą dialogą su pilietinės 
visuomenės ir suinteresuotųjų subjektų atstovais, ir jų nuomonės bei informacija vykdant šį 
procesą turėtų būti skelbiamos viešai ir įtrauktos į metines ataskaitas; todėl vykdant metinį 
stebėsenos ciklą turėtų būti numatytos reguliarios ir atviros konsultacijos su organizuota 
pilietine visuomene visais metinio stebėsenos ciklo etapais; siūlo prireikus prisidėti kitoms ES 
institucijoms, įstaigoms ir agentūroms, tarptautinėms organizacijoms, teisminiams tinklams ir 
asociacijoms, akademinei bendruomenei ir ekspertų grupėms, taip pat valstybių narių 
nacionaliniams parlamentams; 

18. atkreipia dėmesį į tai, kad 2007 m. sausio 1 d. Rumunijai ir Bulgarijai įstojus į ES buvo 
sukurtas bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas (BTM) kaip pereinamojo laikotarpio 
priemonė, skirta padėti abiem šalims pašalinti trūkumus teismų reformos, kovos su korupcija 
ir organizuotu nusikalstamumu srityse, ir kad praėjus 13 metų po jų įstojimo šis mechanizmas 
vis dar taikomas abiejose šalyse; mano, kad metinis stebėsenos ciklas, kuris būtų vienodai 
taikomas visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, turėtų pakeisti BTM; mano, kad 
Europos Komisijos nustatyti BTM pažangos vertinimo kriterijai galėtų būti naudojami 
vykdant metinį stebėsenos ciklą;

19. pripažįsta, kad vykdant metinį stebėsenos ciklą valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė pateikti išsamias pozicijas, užtikrinant visų valstybių narių lygybę ir kartu nedarant 
neigiamo poveikio procedūros veiksmingumui; pabrėžia valstybių narių aktyvaus ir atsakingo 
požiūrio į metinį stebėsenos ciklą svarbą;

20. pabrėžia, kad joks mechanizmas nebaigtas, jeigu nėra teigiamų paskatų, pvz., konkretaus 
finansavimo pilietinės visuomenės organizacijoms, veikiančioms pagrindinių teisių, teisinės 
valstybės ir demokratinių principų propagavimo srityje, remti; todėl pabrėžia, kad siekiant 
sėkmingai apginti ES vertybes turėtų būti nustatyta tinkama finansinė parama pilietinės 
visuomenės organizacijoms, tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis ginančioms 
demokratiją, teisinę valstybę ir pagrindines teises, kaip numatyta pasiūlyme dėl Reglamento 
dėl teisių ir vertybių programos, ir kad bendra parama turėtų būti teikiama asmenims, 
pranešantiems apie ES vertybių pažeidimus; pabrėžia, kad labai svarbu išlaikyti Sąjungos 
vertybių paprogramę 2021-2027 m. DFP Teisių ir vertybių programoje;

21. primygtinai reikalauja, kad metinis stebėsenos ciklas būtų visiškai integruotas į 
reglamentą dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų1 susiejant biudžeto perkėlimus ir stebėsenos proceso 
rezultatus ir kartu apsaugant Sąjungos lėšų galutinių gavėjų ir naudos gavėjų teisėtus 

1 Pasiūlymas dėl Reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, COM(2018)0324 final. 
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interesus; mano, kad į šį reglamentą būtina įtraukti pakankamai išsamius ir išmatuojamus 
kriterijus ir rodiklius norint įvertinti teisinės valstybės principo pažeidimus ir taikyti 
sankcijas;

22. mano, kad pagal metinį stebėsenos ciklą atliktais vertinimais turėtų būti remiamasi 
Komisijai priimant sprendimus, taip pat teikiant rekomendacijas, ar pradėti sisteminių 
pažeidimų nagrinėjimo procedūras; ragina Komisiją ateityje visapusiškai naudotis šia 
priemone;

23 taip pat pabrėžia, kad nors dėl didelio vėlavimo priimant teismo sprendimus, visų pirma 
su teisine valstybe susijusiose bylose, gali būti padaryta didelė nepataisoma žala dėl teisinės 
valstybės padėties pablogėjimo, daugiau dėmesio reikėtų skirti Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo galimybių ir vaidmens ginant teisinę valstybę stiprinimui; mano, kad visais šiais 
atvejais galėtų būti numatyta galimybė taikyti pagreitintą procedūrą, nuolat taikant laikinąsias 
apsaugos priemones; ragina Komisiją nuolat prašyti Teisingumo Teismo skubos atvejais, 
susijusiais su Sąjungos vertybėmis, taikyti laikinąsias priemones pagal SESV 279 straipsnį, 
ypač tais atvejais, kai nesant tokių priemonių gali būti padaryta nepataisoma žala ES 
piliečiams arba ES teisinei tvarkai, ir pateikti prašymus skirti baudą pagal SESV 260 straipsnį 
tais atvejais, kai nesilaikoma laikinųjų priemonių;

24. primygtinai reikalauja, kad konkrečiais išimtiniais atvejais, pagrįstais dėl galimų 
demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių pažeidimų padarinių rimtumo ir jų 
poveikio masto, kartu su metiniu ciklu Europos Parlamentas arba Taryba galėtų prašyti 
Komisijos parengti skubų pranešimą apie padėtį;

25. pabrėžia, kad Konferencija dėl Europos ateities suteikia postūmį siekiant geriau suprasti 
poreikį apsaugoti Sąjungos pamatines vertybes ir reaguoti į jų krizę, todėl galėtų suteikti 
galimybę aptarti, kaip į Sutartis įtraukti veiksmingesnį jų laikymosi užtikrinimo procesą; 
pabrėžia, kad konferencija bus naujas postūmis Europos masto diskusijoms dėl Europos 
demokratijos stiprinimo;

26 teigia, kad ES sutarties 7 straipsnio veiksmingumui padidinti reikėtų užtikrinti 
Parlamento dalyvavimą pagal šį straipsnį vykstančiuose klausymuose, ir jeigu ateityje būtų 
keičiama Sutartis, turėtų būti panaikintas vienbalsiškumo reikalavimas ir sustiprintas sankcijų 
mechanizmas;

27. reikalauja, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas būtų sustiprintas įvedant 
individualių piliečių skundų teikimo priemonę; pabrėžia, kad reikia sukurti konstitucinių 
klausimų sprendimo mechanizmą; siūlo šiuos klausimus aptarti per būsimą Konferenciją dėl 
Europos ateities;

28. ragina persvarstyti 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, 
įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, siekiant sustiprinti šios agentūros 
įgaliojimus ir pajėgumus imtis veiksmų ginant ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintas vertybes ir 
savo iniciatyva teikti neprivalomas nuomones dėl ES teisėkūros aktų projektų, taip pat 
siekiant paskatinti sistemingas konsultacijas su Agentūra;
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