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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. mano, kad kai kuriose valstybėse narėse padėtis demokratijos, teisinės valstybės ir 
pagrindinių teisių požiūriu labai pablogėjo; visų pirma primena, kad svarbu laikytis teisinės 
valstybės principo ir kad valstybės narės turi pareigą užtikrinti šio principo, kaip vienos iš 
pagrindinių Sąjungos, kuri yra teisės aktais grindžiama bendrija, vertybių, veiksmingą 
teisminę apsaugą;

2. primygtinai reikalauja, kad Sąjungos institucijos lojaliai bendradarbiautų tarpusavyje 
pagal ES sutarties 13 straipsnio 2 dalį, taigi prisidėtų prie Sąjungos vertybių apsaugos pagal 
Sutartyse nustatytas procedūras; ragina šią veiklą reglamentuoti tarpinstituciniu susitarimu ir 
konsoliduoti esamus mechanizmus, kartu išsamiai įvertinant padėtį visose valstybėse narėse, 
nustatant prevencinius ir taisomuosius veiksmus;

3. mano, kad, siekdamos veiksmingo įgyvendinimo, atsižvelgdamos į SESV 295 straipsnį ir 
institucijų savarankiškumo įgaliojimus, trys institucijos turėtų įsteigti jungtinį organą, 
atsakingą už jų bendradarbiavimo šioje srityje koordinavimą;

4. primygtinai reikalauja, kad metiniam stebėsenos ciklui būtų taikomi skaidrumo, 
nešališkumo ir valstybių narių lygybės principai, jis būtų pagrįstas objektyviais įrodymais ir 
sudarytų sąlygas imtis veiksmingų ir realių priemonių; 

5. mano, kad institucijos tiek rengdamos tarpinstitucinį susitarimą, tiek vykdydamos metinį 
stebėsenos ciklą turėtų pagal ES sutarties 11 straipsnį palaikyti atvirą dialogą su 
suinteresuotųjų subjektų atstovais; todėl metiniame stebėsenos cikle turėtų būti numatytos 
privalomos konsultacijos su organizuota pilietine visuomene, o jų nuomonės ir informacija 
vykdant šį procesą turėtų būti skelbiamos viešai;

6. pripažįsta, kad vykdant metinį stebėsenos ciklą valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė pateikti išsamias pozicijas, nedarant neigiamo poveikio procedūros veiksmingumui;

7. 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 
interesus;

8. mano, kad atliekant vertinimą pagal metinį stebėsenos ciklą turėtų būti remiamasi 
Komisijos sprendimais, ar pradėti sisteminių pažeidimų nagrinėjimo procedūras;

9. primygtinai reikalauja, kad, nepaisant metinio ciklo, atsižvelgiant į galimų teisinės 
valstybės principo pažeidimų padarinių sunkumą ir jų poveikio mastą, būtų apsvarstyta 

1 Pasiūlymas dėl Reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, COM(2018) 324 final. 
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speciali procedūra neatidėliotinais Sąjungos vertybių pažeidimo atvejais;

10. 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;

11. pabrėžia, kad Konferencija dėl Europos ateities suteikia postūmį siekiant geriau suprasti 
poreikį šiuo požiūriu apsaugoti Sąjungos vertybes; todėl, jeigu ateityje būtų keičiama Sutartis, 
turėtų būti numatyta veiksmingesnė 7 straipsnio procedūra panaikinant vienbalsiškumo 
reikalavimą ir sustiprinant sankcijų mechanizmą;

į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas:


