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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos ES teisės taikymo stebėsenos ataskaitas; mano, kad šios 
ataskaitos yra labai svarbios priemonės siekiant užtikrinti demokratinę tinkamo ES 
teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo kontrolę; mano, kad tokia stebėsena 
yra būtina priemonė siekiant nustatyti teisinės valstybės principui kylančią riziką prieš 
pasiekiant tokį tašką, kai reikia oficialaus atsako;

2. primygtinai ragina Komisiją stiprinti viešas diskusijas dėl savo metinės ES teisės 
taikymo stebėsenos ataskaitos; pabrėžia, kad reikia atverti šias viešas diskusijas kuo 
didesniam piliečių dalyvavimui, ir pažymi, kad pilietinė visuomenė taip pat galėtų būti 
įtraukta į konferenciją dėl Europos ateities;

3. prašo Komisijos toliau, pasitelkiant institucinių ir administracinių gebėjimų stiprinimo 
iniciatyvas, remti valstybes nares joms perkeliant teisės aktus į nacionalinę teisę ir juos 
įgyvendinant;

4. pabrėžia teisinės valstybės, kaip išankstinės tinkamos ES teisės stebėsenos ir taikymo 
sąlygos, svarbą; pabrėžia, kad yra labai susirūpinęs dėl visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų kai kuriose valstybėse narėse, kaip nurodyta Komisijos 
2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje; ragina Tarybą skubiai 
bendradarbiauti su Parlamentu siekiant susitarimo dėl Komisijos pasiūlymo dėl 
reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų (COM(2018)0324);

5. pabrėžia, kad siekiant sukurti vienodas sąlygas labai svarbu užtikrinti atitiktį ES teisei; 
pabrėžia, kad reikia nuolat tobulinti mechanizmus, kuriais siekiama užtikrinti, kad 
taisyklės būtų nustatomos visapusiškai laikantis Sutarčių, visų pirma kompetencijos 
suteikimo, subsidiarumo ir proporcingumo principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos 
sutarties (ES sutarties) 5 straipsnyje, lojalaus bendradarbiavimo principo, kaip nustatyta 
ES sutarties 13 straipsnyje, ir lygybės prieš įstatymą principo, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 20 straipsnyje; taip pat pabrėžia, 
kad ES teisės aktų veiksmingumas, kuris priklauso nuo jų įgyvendinimo teisingumo ir 
savalaikiškumo, yra teisinio tikrumo ir tinkamo teisės taikymo pagrindas;

6. pabrėžia, kad Europos Sąjungos normos turi būti suformuluotos aiškiai ir suprantamai, 
laikantis teisinio aiškumo, skaidrumo ir teisinio tikrumo principų; pabrėžia, kad 
Sąjungos teisėje turi būti aiškiai apibrėžtos jos adresatų, ypač ES institucijų ir valstybių 
narių, teisės ir pareigos; siūlo išnagrinėti teisiškai neprivalomus rekomendacinius 
dokumentus kaip galimą priemonę padėti valstybėms narėms įgyvendinimo procese; 
apgailestauja dėl nenuoseklaus ES teisės taikymo ir aiškinimo, kurį galima priskirti 
neteisingam teisinių tekstų vertimui; todėl ragina Komisiją dėti daugiau pastangų 
siekiant užtikrinti, kad priimti ES teisės aktai būtų tinkamai išversti; ragina Komisiją ir 
valstybes nares tęsti ir intensyvinti dialogą ir keistis geriausia patirtimi, kad būtų 
išspręsta aiškumo ir skaidrumo trūkumo problema, susijusi su ES teisės aktų perkėlimu į 
nacionalinę teisę;
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7. primena, kad ES teisės taikymas apima visapusišką pagarbą bendroms vertybėms, 
įskaitant pagrindines teises, demokratiją ir teisinę valstybę, kaip nustatyta ES sutarties 2 
straipsnyje; pabrėžia, kad yra susirūpinęs dėl prastėjančios teisinės valstybės principo 
taikymo padėties kai kuriose valstybėse narėse, kaip nurodyta Komisijos 2020 m. 
teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje; pakartoja, kad pritaria tam, kad būtų 
sukurtas ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmas, kurį 
reglamentuotų trijų institucijų tarpinstitucinis susitarimas, kurį sudarytų metinis 
Sąjungos vertybių stebėsenos ciklas, apimantis visus ES sutarties 2 straipsnio aspektus; 
mano, kad Sutartyse numatytos priemonės turėtų būti sustiprintos, ir siūlo, kad 
konferencijoje dėl Europos ateities būtų sprendžiamas šis klausimas;

8. pabrėžia, kad nacionaliniai parlamentai ir, atitinkamais atvejais, regioniniai parlamentai 
atlieka itin svarbų vaidmenį prieš teisėkūros procedūrą tikrinant ES teisės aktų 
projektus, taip pat atsižvelgiant į tai, kad šis vaidmuo suteikia valstybėms narėms 
galimybę gerinti jų įgyvendinimo kokybę ir spartinti įgyvendinimą; pažymi, kad būtų 
galima patobulinti esamas bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais formas, 
pvz., tarpparlamentines delegacijas arba procedūras, pagal kurias nacionaliniai 
parlamentai keičiasi informacija apie Sąjungos teisės aktų rengimą ir taikymą; siūlo 
konferencijoje dėl Europos ateities aptarti galimybes stiprinti bendradarbiavimą 
Sąjungos teisės taikymo, taip pat taisyklių nustatymo ir proporcingumo bei 
subsidiarumo principų įgyvendinimo srityse; mano, kad mėginimai pakenkti valstybių 
narių konstituciniam vientisumui yra ES teisės pažeidimas;

9. ragina tobulinti ES teisėkūros procesą, kuris grindžiamas teisės aktų rengimo skaidrumu 
ir atskaitomybe, taip pat prireikus pilietinės visuomenės dalyvavimu; 

10. primena ES Sutartyse įtvirtintą skaidrumo principą ir ES piliečių teisę į teisingumą ir 
gerą administravimą, nustatytas Chartijos 41 ir 47 straipsniuose; pažymi, jog pagal šias 
teises ir principus reikalaujama, kad piliečiams būtų suteikiama tinkama prieiga prie 
jiems aktualių teisės aktų projektų; primygtinai reikalauja, kad šios teisės ir principai 
valstybėms narėms taip pat turėtų būti pirmaeilės svarbos, kai jos siūlo Sąjungos teisės 
įgyvendinimo aktų projektus;

11. primena ES institucijų pastangas sukurti bendrą duomenų bazę ir interneto svetainę 
visiems teisėkūros procedūros etapams, tačiau apgailestauja, kad šios pastangos dar 
nepasiekė savo tikslo; mano, kad esamos ir būsimos duomenų bazės ir interneto 
svetainės turėtų sudaryti sąlygas visiems susijusiems parlamentams tinkamai prisidėti;

12. pakartoja nuomonę, išreikštą savo 2019 m. sausio 17 d. rezoliucijoje dėl Ombudsmeno 
strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose 
svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus; primygtinai ragina Tarybą 
parengti aiškius ir viešai prieinamus kriterijus, pagal kuriuos dokumentai būtų 
priskiriami platinimo žyma „LIMITE“ pažymėtiems dokumentams, laikantis ES teisės, 
ir nuolat peržiūrėti dokumentų, pažymėtų žyma „LIMITE“, statusą ankstyvuoju etapu, 
prieš galutinai priimant teisėkūros procedūra priimamą aktą, be kita ko, prieš 
neoficialias derybas trišaliuose dialoguose;

13. pabrėžia, kad labai svarbu tinkamai perkelti ir įgyvendinti Sąjungos teisę, remiantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 197 straipsniu; už tai bendrai atsako 
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valstybės narės ir Sąjungos institucijos bei įstaigos; ragina atlikti tinkamą ES teisės 
ex ante ir ex post poveikio vertinimą, įskaitant poveikį tvarumui ir socialiniams, 
aplinkos ir lyčių klausimams, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos įsipareigojimo, 
kaip nustatyta Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros;

14. pabrėžia, kad valstybės narės turi galėti tinkamai perkelti Sąjungos teisę į savo teisės 
sistemas; atsižvelgdamas į tai, ragina tinkamai nustatyti teisėkūros procedūrų 
tvarkaraštį, kad būtų suteikta pakankamai laiko perkėlimui į nacionalinę teisę;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares kartu ir nuosekliai spręsti problemas, susijusias su 
pertekliniu reglamentavimu perkeliant ir taikant ES teisę, nes ši praktika sudaro 
nereikalingą naštą piliečiams, įmonėms ir administracijoms, lemia klaidingą ES 
teisėkūros veiklos suvokimą ir didina nepagrįstą piliečių skepticizmą ES lygmeniu; 
atsižvelgdamas į tai, primena Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 
nuostatas, kuriose teigiama, kad valstybės narės turi aiškiai nurodyti ir dokumentuoti 
nacionalines priemones, kurios nėra griežtai susijusios su atitinkamais Sąjungos teisės 
aktais, o su tais Sąjungos teisės aktais visiškai nesusiję elementai turėtų būti 
identifikuoti arba perkėlimo į nacionalinę teisę aktu (-ais), arba susijusiais dokumentais; 
ragina Komisiją reguliariai teikti informaciją apie perteklinio reglamentavimo (kovos su 
pertekliniu reglamentavimu) priemonių registravimą;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad ES teisės aktai laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje ypač 
neperkeliami į nacionalinę teisę, neįgyvendinami ir neprižiūrimi, tuo tarpu ES 
teisėkūros proceso metu, priešingai, Komisija ir Taryba dažnai primygtinai ragina itin 
skubiai priimti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų šioje srityje; ragina 
Komisiją ir nacionalines valdžios institucijas aktyviai ir visapusiškai stebėti ir užtikrinti 
ES teisės taikymą šioje srityje;

17. pripažįsta, kad siekiant užtikrinti tinkamą ES teisės taikymą ir tinkamą vidaus rinkos 
veikimą, piliečiai ir verslininkai turi būti informuojami apie klausimus, kylančius dėl 
kasdienio ES teisės taikymo; ragina glaudžiau bendradarbiauti šioje srityje, be kita ko, 
per SOLVIT tarnybą;

18. pabrėžia tinkamo Komisijos ir valstybių narių dialogo ikiteisminiame etape svarbą;

19. pabrėžia svarbų socialinių partnerių, lyčių lygybės įstaigų ir pilietinės visuomenės 
organizacijų vaidmenį stebint ir skatinant veiksmingą žalos atlyginimą pagal ES teisę; 
ragina Komisiją didinti informuotumą apie piliečių ir įmonių teises pagal ES teisę ir 
toliau teikti pagalbą skundų teikėjams gerinant jų supratimą apie ikiteisminę procedūrą; 
primygtinai ragina Komisiją, kaip Sutarčių sergėtoją, pradėti atitinkamus tyrimus tais 
atvejais, kai piliečiai arba pilietinės visuomenės organizacijos tinkamai iškėlė klausimą 
dėl galimo ES teisės pažeidimo;

20. pabrėžia svarbų informatorių vaidmenį stebint, ar tinkamai taikoma Sąjungos teisė; 
primygtinai ragina valstybes nares įgyvendinti ES minimalios apsaugos taisykles, dėl 
kurių susitarta 2019 m. kovo mėn. ir kurios oficialiai priimtos 2019 m. spalio mėn., 
gerokai anksčiau nei po dvejų metų nustatytas terminas; primygtinai ragina valstybes 
nares pasinaudoti direktyvoje numatyta galimybe ją taikyti kuo platesniu mastu ir 
pasiūlyti finansinę kompensaciją tiems, kurie nukentėjo dėl to, kad pranešė apie 
Sąjungos teisės pažeidimus;
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21. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. pradėtos naujos pažeidimo nagrinėjimo procedūros 
sumažėjo 10 proc., palyginti su 2017 m., ir į tai, kad 2019 m. padaugėjo naujų 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrų; pažymi, kad, atsižvelgiant į 2017 m. pabaigoje, 2018 
ir 2019 m. nebaigtų naujų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų išskirstymą, pagrindinės 
politikos sritys, kuriose prieš valstybes nares pradėta daugiausia pažeidimo procedūrų 
dėl perkėlimo į nacionalinę teisę, buvo aplinka, judumas ir transportas, vidaus rinka, 
finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkos; 

22. apgailestauja, kad nuo 2017 m. gruodžio mėn. 20 proc. padaugėjo pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrų, susijusių su ES bendrosios rinkos teisės aktais, ir ragina 
valstybes nares greičiau ir atidžiau perkelti ES teisę į nacionalinę teisę; palankiai vertina 
tai, kad 2017, 2018 ir 2019 m. palaipsniui mažėjo naujų vėlavimo perkelti į nacionalinę 
teisę atvejų; vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad ES vidutinis perkėlimo į nacionalinę teisę 
laikotarpis pailgėjo, nes 2019 m. direktyvos į nacionalinę teisę buvo perkeliamos trimis 
mėnesiais ilgiau nei 2018 m.; apgailestauja, kad, nepaisant pastaruoju metu padarytos 
pažangos, daugelyje valstybių narių susirūpinimą tebekelia tinkamas ES teisės taikymas 
laiku;

23. ragina Komisiją laikyti savo, kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmenį pagrindiniu ir prireikus 
imtis veiksmų taikant pažeidimo nagrinėjimo procedūras siekiant užtikrinti tinkamą 
Sąjungos teisės taikymą, kad ES piliečiams ir įmonėms būtų užtikrintas teisinis 
tikrumas; 

24. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija nebenaudoja „EU Pilot“ kaip numatytosios 
platformos dialogui su valstybėmis narėmis dėl įtariamų ES teisės pažeidimų, nes buvo 
pripažinta, kad procedūra sudaromas papildomas biurokratinis lygmuo, nesuteikiant 
realios vertės; primena, kad bylų, iškeltų per „EU Pilot“ sistemą, išnagrinėjimo rodiklis 
2017 ir 2019 m. buvo 77 proc., o 2018 m. – 73 proc.;

25. dar kartą patvirtina Europos Teisingumo Teismo (ETT), kaip vienintelės institucijos, 
atsakingos už sprendimų dėl ES institucijų aktų galiojimo priėmimą, vaidmenį; be to, 
primena ETT vaidmenį užtikrinant teisingą ES teisės aiškinimą ir taikymą įgyvendinant 
Susitarimą dėl išstojimo ir būsimus santykius su Jungtine Karalyste. 
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