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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad reikia nuolat tobulinti mechanizmus, skirtus užtikrinti, kad taisyklės būtų 
nustatomos visapusiškai laikantis Sutarčių, visų pirma suteikimo, subsidiarumo ir 
proporcingumo principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 
straipsnyje;

2. pabrėžia, kad nacionaliniai parlamentai atlieka itin svarbų vaidmenį tikrinant ES teisės 
aktų projektus prieš prasidedant teisėkūros procedūrai ir valstybėms narėms tinkamai 
juos įgyvendinant;

3. ragina tobulinti ES teisėkūros procesą, kuris grindžiamas teisės aktų rengimo skaidrumu 
ir atskaitomybe, taip pat prireikus pilietinės visuomenės dalyvavimu; pakartoja, kad ES 
teisės aktų veiksmingumas, kuris priklauso nuo jų įgyvendinimo teisingumo ir 
savalaikiškumo, yra teisinio tikrumo ir geresnio taikymo pagrindas;

4. pabrėžia, kad labai svarbu tinkamai perkelti ir įgyvendinti ES teisę, remiantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 197 straipsniu; ragina atlikti tinkamą ES teisės 
poveikio ex post vertinimą, įskaitant poveikio tvarumui vertinimus; 

5. pabrėžia svarbų socialinių partnerių 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;

6. primygtinai ragina Komisiją stiprinti viešas diskusijas dėl savo metinės ataskaitos dėl 
ES teisės taikymo stebėsenos ir toliau, pasitelkiant institucinių ir administracinių 
gebėjimų stiprinimo iniciatyvas, remti valstybes nares joms perkeliant teisės aktus į 
nacionalinę teisę ir juos įgyvendinant;

7. primena, kad reikia visapusiškai apsaugoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
vaidmenį siekiant užtikrinti vienodą ES teisės aiškinimą ir taikymą atsižvelgiant į 
„Brexit’ą“ ir būsimus santykius su Jungtine Karalyste. 


