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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. pripažįsta, kad Pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio (toliau – EAO) 
įgyvendinimas sukėlė sunkumų daugelio valstybių narių teisinėms sistemoms; pažymi, 
kad Pagrindų sprendimas dėl EAO atskleidė didelius nacionalinius materialinės ir 
procesinės baudžiamosios teisės skirtumus;

2. 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 laikytųsi ES vertybių, įskaitant pagarbą 
teisinės valstybės principui (ES sutarties 2 straipsnis);

3. pabrėžia, kad sukūrus ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių 
mechanizmą bus prisidėta stiprinant valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą;

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

5. mano, kad Pagrindų įstatymas dėl EAO turėtų būti visiškai įtrauktas į Lisabonos 
sutarties sistemą kaip nauja teisėkūros priemonė; yra įsitikinęs, kad tai būtų labai 
naudinga demokratinio teisėtumo, teisinio tikrumo ir skaidrumo požiūriu, padidintų 
suderinamumą su kitomis baudžiamosios teisės priemonėmis ir leistų sąvoką „teisminė 
institucija“ aiškinti kaip savarankišką ES teisės sąvoką;

6. 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; 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 ESTT vaidmeniu šioje 
srityje.


