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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Siekiant Europos integracijos politikos ir ekonomikos srityse, apskritai reikalinga visapusiška 

integracija teisminių institucijų ir teisingumo srityje. 

Politinės įstaigos neturėtų kištis į teisminių institucijų darbą, todėl nuomonės referentas mano, 

kad Europos Komisija neturėtų dalyvauti Eurojusto sprendimų priėmimo procese. 

Nusikaltimai, visų pirma ekonominiai nusikaltimai, trukdo ekonominiam ir socialiniam 

vystymuisi, nes jais pažeidžiami socialinio sambūvio dėsniai ir iškraipomos rinkos taisyklės. 

Su jais reikia veiksmingai kovoti tinkamų teisės aktų bei greitai ir nešališkai veikiančių 

teismų priemonėmis. 

Europos Komisijos pasiūlymas labiausiai susijęs su tuo, kad Europos prokuratūra nėra 

Eurojusto narė ir gali dalyvauti posėdžiuose tik kaip „balsavimo teisės neturinti“ stebėtoja, 

remiantis 12 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 7 dalimi. 

Vis dėlto, remiantis SESV 86 straipsnio 1 dalimi, Europos prokuratūra turi būti įkurta 

„Eurojusto pagrindu“, todėl tam, kad būtų išsaugotas šis ryšys ir būtų užtikrinta, kad būtų 

veiksmingai panaikintas tarpvalstybinis nusikalstamumas, Europos prokuratūra turėtų būti 

Eurojusto narė. 

Pasiūlymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „Eurojustas nedelsdamas nagrinėja bet kokį 

Europos prokuratūros pateiktą prašymą suteikti paramą ir šiuos prašymus, kai tinkama, 

nagrinėja taip pat, kaip ir už teisminį bendradarbiavimą atsakingos nacionalinės institucijos 

pateiktus prašymus“. Vis dėlto Eurojustas ir Europos prokuratūra turėtų glaudžiau 

bendradarbiauti. 

Pasiūlymo 1 priede išvardytos sunkių nusikaltimų formos, patenkančios į Eurojusto 

jurisdikciją. Jos apima „nusikaltimus Sąjungos finansiniams interesams“. 

Tačiau pasiūlymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Eurojusto kompetencijai „nepriklauso 

nusikalstamos veikos, kurios priskirtos Europos prokuratūros kompetencijai“. 

Tie nusikaltimai SESV 86 straipsnyje tiksliai įvardyti kaip „Sąjungos finansiniams interesams 

kenkiantys nusikaltimai“, dėl kurių didėja galimo įstaigų konflikto dėl jurisdikcijos galimybė. 

Komisija mano, kad, remiantis pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros 

įsteigimo (COM (2013) 534) 13 straipsniu, tiek su Sąjungos, tiek su valstybių narių 

finansiniais interesais susijusiais atvejais tokie nusikaltimai gali būti grąžinti nagrinėti 

nacionalinėms valdžios institucijoms. 

Tokiais atvejais Eurojustas gali veikti kaip koordinatorius, nes jis taip pat turi kompetenciją 

nagrinėti nusikaltimus, kurie gali būti susiję su Sąjungos finansiniais interesais. 

Vis dėlto Komisijos pateiktas paaiškinimas nėra įtikinamas, nes: 

a) vis dar vyksta diskusijos dėl Europos prokuratūros įsteigimo ir 13 straipsnyje pateiktas 

sprendimas veikiausiai nebus išsaugotas galutinėje versijoje; 

b) bet kokiu atveju Europos prokuratūra vykdys veiklą tik tam tikrose valstybėse narėse (tose, 

kurios vykdo tvirtesnį bendradarbiavimą); 

c) tokia procedūra gali būti per lėta tam, kad būtų veiksminga. 

Nors pasiūlyme dar kartą patvirtintas „visiškas Eurojusto savarankiškumas ir 

nepriklausomumas“ (žr. 30 konstatuojamąją dalį), Komisija norėtų, kad Eurojustas taptų ES 
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agentūra, kuriai būtų taikomas bendras požiūris į agentūras, dėl kurio 2012 m. susitarė 

Parlamentas, Taryba ir Komisija. 

Į tą viziją įtrauktas, pvz., dviejų Komisijos atstovų dalyvavimas Eurojusto administravimo 

veiksmuose ir atliekant valdymo užduotis (žr. 10 straipsnio 1 dalies b punktą ir 16 straipsnio 4 

dalį). 

Vis dėlto, remiantis Komisijos nuomone, tos užduotys taip pat apima Eurojusto pirmininkų ir 

pirmininkų pavaduotojų rinkimą (14 straipsnio 1 dalies k punktas), taigi, akivaizdžiai 

įtraukiamos ne tik administracinės užduotys. 

17 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Eurojusto kolegija iš Komisijos pasiūlyto kandidatų 

sąrašo paskiria administracijos direktorių; taip apribojamas kolegijos pasirinkimas. 

Pasiūlyme neminimas jurisdikcijos kolizijų sprendimas, kuris, remiantis SESV 85 straipsnio 1 

dalies c punktu, yra vienas pagrindinių Eurojusto uždavinių. 

Pasiūlyme nenurodyta, kaip jis susijęs su Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/977/TVR, 

kuriuo siekiama pagerinti teisminių institucijų bendradarbiavimą, kad dvi arba daugiau 

valstybių narių vienu metu arba lygiagrečiai nepradėtų baudžiamojo proceso prieš tą patį 

asmenį, pagrįsto tais pačiais faktais. 

Tame sprendime numatyta, kad valstybės narės gali keistis informacija ir tiesiogiai 

tarpusavyje konsultuotis dėl baudžiamojo proceso. Kai nebus pasiektas susitarimas, tam 

tikrais atvejais klausimas bus perduotas Eurojustui, jeigu tas klausimas pateks į jo jurisdikciją. 

Eurojusto pasiūlymu nekeičiamas arba nepanaikinamas pamatinis sprendimas, Komisijos 

pasiūlyme taip pat nenurodyta Eurojusto sprendimų, susijusių su jurisdikcijos kolizijomis, 

teisminė peržiūra. 

PAKEITIMAI 

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) kadangi Eurojusto pagrindu turėtų 

būti įsteigta Europos prokuratūra, šiame 

reglamente pateikiamos nuostatos, 

būtinos siekiant užtikrinti tinkamą 

Eurojusto ir Europos prokuratūros 

santykių reglamentavimą; 

(4) kadangi Europos prokuratūra 

įsteigta vykdant tvirtesnį 

bendradarbiavimą, reglamentas, kuriuo 

įgyvendinamas tvirtesnis 

bendradarbiavimas Europos prokuratūros 

įsteigimo srityje, privalomas visas ir 

tiesiogiai taikomas tik valstybėms narėms, 

dalyvaujančioms vykdant tvirtesnį 

bendradarbiavimą. Todėl kalbant apie 

valstybes nares, nedalyvaujančias 

steigiant Europos prokuratūrą, Eurojustas 
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išlieka visapusiškai kompetentingas, kiek 

tai susiję su šio reglamento I priede 

nurodytomis nusikaltimų rūšimis; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 

Tarybos sprendimo 2002/187/TVR ir 

Eurojusto vykdomos veiklos vertinimą 

(2015 m. birželio 30 d. galutinę ataskaitą); 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) Eurojusto užduotis supaprastinti 

teisminių institucijų bendradarbiavimą 

vykdoma atsižvelgiant į kitas teisines 

priemones, pvz., Tarybos pamatinį 

sprendimą 2008/977/TVR1a, kurio 

nuostatos turėtų būti suderintos su šiuo 

reglamentu;  

 ____________________ 

 1a 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos 

pamatinis sprendimas 2009/948/TVR dėl 

jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų 

baudžiamuosiuose procesuose prevencijos 

ir sprendimo. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) šiame reglamente atsižvelgiama į (8) šiame reglamente visapusiškai 



 

PE607.846v02-00 6/32 AD\1136523LT.docx 

LT 

pagrindines teises ir laikomasi visuotinai 

pripažintų principų, visų pirma nustatytų 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje; 

atsižvelgiama į pagrindines teises ir laisves 

ir užtikrinama visapusiška visuotinai 

pripažintų principų, visų pirma nustatytų 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje, apsauga; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) turėtų būti nustatytos Eurojusto 

tyrimo kompetencijai priklausančių sunkių 

nusikaltimų, susijusių su dviem ar daugiau 

valstybių narių, formos. Be to, turėtų būti 

nurodytos bylos, kurios nėra susijusios su 

dviem arba daugiau valstybių narių, tačiau 

dėl kurių reikalingas baudžiamasis 

persekiojimas bendrais pagrindais. 

Tokioms byloms turėtų priklausyti tyrimai 

ir baudžiamieji persekiojimai, susiję tik su 

viena valstybe nare ir trečiąja šalimi, taip 

pat atvejai, susiję su viena valstybe nare ir 

Sąjunga; 

(9) turėtų būti aiškiai nustatytos 

Eurojusto tyrimo kompetencijai 

priklausančių sunkių nusikaltimų, susijusių 

su dviem ar daugiau valstybių narių, 

formos. Be to, turėtų būti nurodytos bylos, 

kurios nėra susijusios su dviem arba 

daugiau valstybių narių, tačiau dėl kurių 

reikalingas baudžiamasis persekiojimas 

bendrais pagrindais. Tokioms byloms 

turėtų priklausyti tyrimai ir baudžiamieji 

persekiojimai, susiję tik su viena valstybe 

nare ir trečiąja šalimi, taip pat atvejai, 

susiję su viena valstybe nare ir Sąjunga; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) valstybių narių kompetentingų 

institucijų prašymu arba savo iniciatyva 

vykdydamas operatyvines funkcijas, 

susijusias su konkrečiomis 

baudžiamosiomis bylomis, Eurojustas 

turėtų veikti per vieną arba daugiau 

nacionalinių narių arba kaip kolegija; 

(10) valstybių narių kompetentingų 

institucijų prašymu arba savo iniciatyva 

vykdydamas operatyvines funkcijas, 

susijusias su konkrečiomis 

baudžiamosiomis bylomis, Eurojustas 

turėtų veikti per vieną arba daugiau 

nacionalinių narių arba kaip kolegija. Be 

to, valstybės narės kompetentingai 

institucijai arba Komisijai paprašius 

Eurojustas turėtų galėti padėti atlikti 

tyrimus, susijusius tik su viena valstybe 

nare, tačiau turinčius poveikio visoje 
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Sąjungoje; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) siekiant užtikrinti, kad Eurojustas 

galėtų tinkamai remti ir koordinuoti 

tarpvalstybinius tyrimus, visiems 

nacionaliniams nariams būtina suteikti 

vienodus operatyvinius įgaliojimus, 

leidžiančius jiems veiksmingiau 

bendradarbiauti tarpusavyje ir su 

nacionalinėmis institucijomis. 

Nacionaliniams nariams turėtų būti 

suteikiami tokie įgaliojimai, kurie sudarytų 

sąlygas Eurojustui tinkamai vykdyti savo 

misiją. Šie įgaliojimai turėtų apimti 

susijusios informacijos, pateikiamos 

nacionaliniuose viešuose registruose, 

vertinimą, prašymų dėl savitarpio pagalbos 

ir pripažinimo pateikimą ir vykdymą, 

tiesioginių ryšių su jungtinėse tyrimų 

grupėse dalyvaujančiomis 

kompetentingomis nacionalinėmis 

institucijomis palaikymą ir keitimąsi 

informacija su jomis, taip pat, laikantis 

susitarimo su kompetentinga nacionaline 

institucija arba skubos atveju, sprendimo 

dėl tyrimo priemonių ir kontroliuojamųjų 

gabenimų priėmimą; 

(11) siekiant užtikrinti, kad Eurojustas 

galėtų tinkamai remti ir koordinuoti 

tarpvalstybinius tyrimus, visiems 

nacionaliniams nariams būtina suteikti 

vienodus operatyvinius įgaliojimus, 

leidžiančius jiems nuosekliau ir 

veiksmingiau bendradarbiauti tarpusavyje 

ir su nacionalinėmis institucijomis. 

Nacionaliniams nariams turėtų būti 

suteikiami tokie įgaliojimai, kurie sudarytų 

sąlygas Eurojustui tinkamai vykdyti savo 

misiją. Šie įgaliojimai turėtų apimti 

susijusios informacijos, pateikiamos 

nacionaliniuose viešuose registruose, 

vertinimą, prašymų dėl savitarpio pagalbos 

ir pripažinimo pateikimą ir vykdymą, 

tiesioginių ryšių su jungtinėse tyrimų 

grupėse dalyvaujančiomis 

kompetentingomis nacionalinėmis 

institucijomis palaikymą ir keitimąsi 

informacija su jomis, taip pat, laikantis 

susitarimo su kompetentinga nacionaline 

institucija arba skubos atveju, sprendimo 

dėl tyrimo priemonių ir kontroliuojamųjų 

gabenimų priėmimą; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) būtina nustatyti Eurojusto 

administracinę ir valdymo struktūrą, 

leidžiančią jam veiksmingiau atlikti 

uždavinius ir padedančią užtikrinti 

Sąjungos agentūroms taikomų principų 

(12) būtina nustatyti Eurojusto 

administracinę ir valdymo struktūrą, 

leidžiančią jam veiksmingiau atlikti 

uždavinius ir padedančią visapusiškai 

užtikrinti Sąjungos agentūroms taikomų 
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laikymąsi, kartu išlaikant Eurojusto 

specifinius bruožus ir užtikrinant jo 

nepriklausomumą vykdant operatyvines 

funkcijas, todėl turėtų būti priimtos 

išsamesnės nuostatos dėl kolegijos ir 

administracijos direktoriaus, be to, turėtų 

būti įsteigta vykdomoji valdyba; 

principų laikymąsi ir paisyti pagrindinių 

teisių ir laisvių, kartu išlaikant Eurojusto 

specifinius bruožus ir užtikrinant jo 

nepriklausomumą vykdant operatyvines 

funkcijas, todėl turėtų būti priimtos 

išsamesnės nuostatos dėl kolegijos ir 

administracijos direktoriaus, be to, turėtų 

būti įsteigta vykdomoji valdyba; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) įsteigti Eurojusto budintį 

koordinavimo padalinį (BKP) būtina 

siekiant užtikrinti, kad su Eurojustu būtų 

galima susisiekti visą parą, ir sudaryti 

sąlygas jo intervencijai neatidėliotinais 

atvejais. Kiekviena valstybė narė turėtų 

būti atsakinga už tai, kad būtų užtikrintos 

jų atstovų BKP galimybės imtis veiksmų 

visą savaitę ir visą parą; 

(17) įsteigti Eurojusto budintį 

koordinavimo padalinį (BKP) būtina 

siekiant užtikrinti, kad Eurojustas dirbtų 

veiksmingai ir su juo būtų galima 

susisiekti visą parą, ir sudaryti sąlygas jo 

intervencijai neatidėliotinais atvejais. 

Kiekviena valstybė narė turėtų užtikrinti, 

kad jų atstovai BKP galėtų imtis veiksmų 

visą savaitę ir visą parą; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) Eurojustui, remiantis Sutarties 218 

straipsniu sudarytais tarptautiniais 

susitarimais, trečiosios šalies institucijai, 

tarptautinei organizacijai arba Interpolui 

perduodant asmens duomenis ir nustatant 

apsaugos priemones, kuriomis apsaugomas 

asmenų privatumas ir pagrindinės teisės, 

turi būti užtikrinamas šiame reglamente 

nustatytų duomenų apsaugos nuostatų 

laikymasis; 

(21) Eurojustui, remiantis Sutarties 

218 straipsniu sudarytais tarptautiniais 

susitarimais, trečiosios šalies institucijai, 

tarptautinei organizacijai arba Interpolui 

perduodant asmens duomenis ir nustatant 

apsaugos priemones, kuriomis apsaugomas 

privatumas ir pagrindinės teisės, turi būti 

užtikrinamas visapusiškas šiame 

reglamente nustatytų duomenų apsaugos 

nuostatų laikymasis; 
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Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) Eurojustui turėtų būti suteikta 

galimybė, atsižvelgiant į visose Eurojusto 

veiklos srityse tvarkomiems asmens 

duomenims taikomą tikslo ribojimo 

principą, pratęsti asmens duomenų 

saugojimo laikotarpį, kad galėtų pasiekti 

savo tikslus. Tokie sprendimai turėtų būti 

priimami kruopščiai įvertinus visų 

suinteresuotųjų šalių, įskaitant duomenų 

subjektus, interesus. Sprendimas pratęsti 

asmens duomenų tvarkymo laikotarpį, kai 

visose atitinkamose valstybėse narėse 

baudžiamajam persekiojimui pradedamas 

taikyti senaties terminas, turėtų būti 

priimamas tik tada, jei konkrečiai reikia 

suteikti pagalbą pagal šio reglamento 

nuostatas; 

(23) Eurojustui turėtų būti suteikta 

galimybė, atsižvelgiant į visose Eurojusto 

veiklos srityse tvarkomiems asmens 

duomenims taikomą tikslo ribojimo 

principą, pratęsti asmens duomenų 

saugojimo laikotarpį, kad galėtų pasiekti 

savo tikslus. Tokie sprendimai turėtų būti 

priimami kruopščiai ir objektyviai įvertinus 

atitinkamas bylas, visų suinteresuotųjų 

šalių ir lygiai taip pat duomenų subjektų 

interesus. Oficialus ir pagrįstas 

sprendimas pratęsti asmens duomenų, dėl 

kurių visose atitinkamose valstybėse 

narėse baudžiamajam persekiojimui 

taikomas senaties terminas, tvarkymo 

laikotarpį turėtų būti priimamas tik tada, 

jei yra konkreti ir aiškiai pagrįsta 

būtinybė suteikti pagalbą pagal šio 

reglamento nuostatas; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) Eurojustas turėtų išlaikyti 

bendradarbiavimo santykius su kitomis 

Sąjungos įstaigomis ir agentūromis, 

Europos prokuratūra, trečiųjų šalių 

kompetentingomis institucijomis ir 

tarptautinėmis organizacijomis tiek, kiek 

tokie santykiai reikalingi jo uždaviniams 

vykdyti; 

(25) Eurojustas turėtų bendradarbiauti 

su kitomis Sąjungos įstaigomis ir 

agentūromis, Europos prokuratūra, trečiųjų 

šalių kompetentingomis institucijomis ir 

tarptautinėmis organizacijomis tiek, kiek 

tokie santykiai reikalingi jo uždaviniams 

vykdyti; 
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Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (25a) Europos prokuroras turėtų turėti 

teisę dalyvauti visuose Eurojusto 

posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami, 

prokuroro nuomone, su Europos 

prokuratūros veikimu susiję klausimai; 

Pagrindimas 

Būtina įtraukti konstatuojamąją dalį, kurioje aiškiai atspindėtų pasiūlymo 12 straipsnio 

3 dalies ir 16 straipsnio 7 dalies turinys. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) siekiant didinti Eurojusto ir 

Europolo operatyvinį bendradarbiavimą, 

visų pirma nustatyti sąsajas tarp abiejų 

įstaigų turimų duomenų, Eurojustas turėtų 

suteikti Europolui prieigą prie Eurojusto 

turimų duomenų ir užtikrinti galimybę 

atlikti duomenų paiešką; 

(26) siekiant didinti Eurojusto ir 

Europolo operatyvinį bendradarbiavimą, 

visų pirma nustatyti sąsajas tarp abiejų 

įstaigų turimų duomenų, Eurojustas turėtų 

suteikti Europolui prieigą prie Eurojusto 

turimų duomenų pagal sistemą „yra 

atitiktis / nėra atitikties“. Eurojustas ir 

Europolas turėtų galėti sudaryti darbo 

susitarimą, kuriuo, laikantis 

abipusiškumo principo ir neviršijant jų 

atitinkamų įgaliojimų, būtų užtikrinta 

prieiga prie visos informacijos, kuri buvo 

pateikta kryžminės patikros tikslais, ir 

galimybė atlikti tos informacijos paiešką, 

atsižvelgiant į konkrečias apsaugos 

priemones ir duomenų apsaugos 

garantijas, numatytas šiame reglamente. 

Bet kokia prieiga prie Eurojusto turimų 

duomenų turėtų būti apribota techninėmis 

priemonėmis, kad būtų galima susipažinti 

tik su ta informacija, kuri patenka į tų 

Sąjungos įstaigų atitinkamų įgaliojimų 

sritį; 
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Pagrindimas 

Šio reglamento 26 konstatuojamoji dalis turėtų būti suderinta su Reglamento (ES) 2016/794 

28 konstatuojamąja dalimi. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) Eurojustas turėtų turėti galimybę 

keistis asmens duomenimis su kitomis 

Sąjungos įstaigomis tiek, kiek tai yra 

reikalinga jo uždaviniams vykdyti; 

(27) Eurojustas turėtų turėti galimybę 

keistis asmens duomenimis su kitomis 

Sąjungos įstaigomis tiek, kiek tai yra 

reikalinga jo uždaviniams vykdyti, 

visapusiškai užtikrinant privatumo, 

pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) siekiant didinti Eurojusto 

skaidrumą ir demokratinę priežiūrą, būtina 

nustatyti Europos Parlamento ir 

nacionalinių parlamentų dalyvavimo 

vertinant Eurojusto veiklą mechanizmus. 

Tokiais mechanizmais neturėtų būti 

pažeidžiami nepriklausomumo principai, 

atsižvelgiant į veiksmus, kurių buvo imtasi 

konkrečiose operatyvinėse bylose, arba 

diskretiškumo ir konfidencialumo 

įsipareigojimai;  

(31) siekiant didinti Eurojusto 

skaidrumą ir demokratinę priežiūrą, būtina 

nustatyti Europos Parlamento dalyvavimo 

vertinant Eurojusto veiklą mechanizmus, 

visų pirma susijusius su Eurojusto 

metinės ataskaitos perdavimu. Reikėtų 

nustatyti panašias procedūras siekiant 

užtikrinti nacionalinių parlamentų 

dalyvavimą. Vis dėlto, tokiais 

mechanizmais neturėtų būti pažeidžiami 

nepriklausomumo principai, atsižvelgiant į 

veiksmus, kurių buvo imtasi konkrečiose 

operatyvinėse bylose, arba diskretiškumo ir 

konfidencialumo įsipareigojimai; 
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Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Eurojustas remia ir stiprina 

nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo 

persekiojimo institucijų koordinavimą ir 

bendradarbiavimą sunkių nusikaltimų, 

susijusių su dviem ar daugiau valstybių 

narių, srityje arba kai reikalingas 

baudžiamasis persekiojimas bendrais 

pagrindais, remiantis valstybių narių 

vadžios institucijų ir Europolo atliktomis 

operacijomis ir pateikta informacija. 

1. Eurojustas remia ir stiprina 

nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo 

persekiojimo institucijų koordinavimą ir 

bendradarbiavimą sunkių nusikaltimų, 

pagal 3 straipsnio 1 dalį priklausančių 

Eurojusto kompetencijai ir susijusių su 

dviem ar daugiau valstybių narių, srityje 

arba kai reikalingas baudžiamasis 

persekiojimas bendrais pagrindais, 

remiantis valstybių narių vadžios 

institucijų, Europos prokuratūros ir 

Europolo atliktomis operacijomis ir 

pateikta informacija. 

Žr. 2 straipsnio 3 dalies pakeitimą. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Eurojustas savo uždavinius vykdo 

valstybių narių kompetentingų institucijų 

prašymu arba savo iniciatyva. 

3. Eurojustas savo uždavinius vykdo 

valstybių narių kompetentingų institucijų 

arba Europos prokuratūros prašymu arba 

savo iniciatyva.  

Žr. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimą.) 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Eurojusto kompetencijai priklauso 

1 priede nurodytos nusikaltimų rūšys. 

Tačiau į jo kompetenciją neįeina Europos 

1.  1 priede nurodytos nusikaltimų 

rūšys Eurojusto kompetencijai priklauso 

iki tos dienos, kai Europos prokuratūra 
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prokuratūros kompetencijai priskirti 

nusikaltimai. 
prisiima Reglamento [, kuriuo 

įgyvendinamas tvirtesnis 

bendradarbiavimas Europos prokuratūros 

įsteigimo srityje,] [75] straipsniu jai 

priskirtas tyrimo ir baudžiamojo 

persekiojimo užduotis. Kiek tai susiję su 

nusikaltimų rūšimis, kurios priskirtos 
Europos prokuratūros kompetencijai, nuo 

tos dienos, kai Europos prokuratūra 

prisiima savo užduotis, Eurojustas 

naudojasi kompetencija tik pagal 

atitinkamus savo įgaliojimus, vengdamas 

bet kokio dubliavimosi su Europos 

prokuratūros veiksmais. 

 Vis dėlto Eurojustas naudojasi savo 

kompetencija bylose, susijusiose su 

valstybėmis narėmis, kurios nedalyvauja 

vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą 

Europos prokuratūros įsteigimo srityje, 

kai tos valstybės narės arba Europos 

prokuratūra to paprašo. Praktinė 

naudojimosi kompetencija pagal šią dalį 

tvarka nustatoma 38 straipsnio 2a dalyje 

nurodytame darbo susitarime.  

 Šio reglamento 1 priede pateikiama 

nuoroda į „nusikaltimus Sąjungos 

finansiniams interesams“ aiškinamas 

pagal šią dalį. 

Žr. 3 straipsnio 4 dalies pakeitimą. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Eurojusto kompetencijai ir toliau 

priklauso: 

 a) nusikalstamos veikos, numatytos 

Direktyvoje [(ES) Nr. 2017/... dėl 

baudžiamosios teisės priemonių kovai su 

Sąjungos finansiniams interesams 

kenkiančiu sukčiavimu (toliau – FIA 

direktyva)], jei Europos prokuratūra nėra 

kompetentinga arba nesinaudoja savo 
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kompetencija; 

 b) bylos dėl FIA direktyvoje 

numatytų nusikalstamų veikų, valstybių 

narių, kurios nedalyvauja Europos 

prokuratūros veikloje, prašymu; 

 c) bylos, susijusios su valstybėmis 

narėmis, kurios dalyvauja ir kurios 

nedalyvauja Europos prokuratūros 

veikloje, valstybių narių, kurios 

nedalyvauja Europos prokuratūros 

veikloje, ir pačios Europos prokuratūros 

prašymu. 

Pagrindimas 

Kadangi, remiantis tvirtesniu bendradarbiavimu dėl Europos prokuratūros ir reglamento 

projekto tekstu, Eurojusto kompetencija tirti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančias 

nusikalstamas veikas bus antraeilė, labai svarbu aiškiai nustatyti tos antraeilės Eurojusto 

kompetencijos pobūdį. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Eurojusto kompetencijai priklauso 

susijusios nusikalstamos veikos. 

Nusikalstamomis veikomis laikomos šios 

veikos: 

2. Eurojusto kompetencijai priklauso 

nusikalstamos veikos, susijusios su 

1 priede nurodytomis nusikalstamomis 

veikomis. Nusikalstamomis veikomis 

laikomos šios veikos: 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės kompetentingos 

institucijos arba Komisijos prašymu 

Eurojustas gali padėti atlikti tyrimą ir 

vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, susijusį 

tik su šia valstybe nare ir Sąjunga. 

4. Valstybės narės kompetentingos 

institucijos, Europos prokuratūros arba 

Komisijos prašymu Eurojustas gali padėti 

atlikti tyrimą ir vykdyti baudžiamąjį 

persekiojimą, susijusį tik su šia valstybe 

nare ir Sąjunga. 
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Žr. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimą. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) informuoja kompetentingas 

valstybių narių institucijas apie jam 

žinomus tyrimus ir baudžiamąjį 

persekiojimą, kurie turi didelį atgarsį 

Sąjungos lygmeniu arba galėtų daryti įtaką 

valstybėms narėms, kurios nėra tiesiogiai 

su jais susijusios; 

(a) informuoja kompetentingas 

valstybių narių institucijas ir Europos 

prokuratūrą apie jam žinomus tyrimus ir 

baudžiamąjį persekiojimą, kurie turi didelį 

atgarsį Sąjungos lygmeniu arba galėtų 

daryti įtaką valstybėms narėms, kurios nėra 

tiesiogiai su jais susijusios;  

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) padeda kompetentingoms valstybių 

narių institucijoms užtikrinti patį 

geriausią tyrimų ir baudžiamųjų 

persekiojimų koordinavimą; 

b) užtikrina kuo geresnį valstybių 

narių kompetentingų institucijų vykdomų 

tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo 

koordinavimą; 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) teikia pagalbą, kad būtų 

pagerintas kompetentingų valstybių narių 

institucijų bendradarbiavimas, ypač 

remiantis Europolo analize; 

c) gerina kompetentingų valstybių 

narių institucijų bendradarbiavimą, ypač 

remiantis Europolo analize; 
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Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) padeda Europos prokuratūrai, 

kaip numatyta pagal 41 straipsnį; 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į tai, kad Europos prokuratūra įkurta „Eurojusto pagrindu“ (žr. SESV 

86 straipsnį), viena iš pagrindinių Eurojusto funkcijų – pagalba Europos prokuratūrai. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 eb) prireikus bendradarbiauja su 

Sąjungos agentūromis ir įstaigomis, 

įsteigtomis laisvės, saugumo ir teisingumo 

erdvėje, kuri reglamentuojama SESV 

V antraštinėje dalyje, ir konsultuojasi su 

jomis; 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ec) remia Europolo ir kitų Sąjungos 

įstaigų sukurtus specializuotos 

kompetencijos Sąjungos centrus ir 

prireikus dalyvauja jų veikloje. 
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Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kai dvi arba daugiau valstybių 

narių nesutaria, kuri iš jų turėtų atlikti 

tyrimą arba vykdyti baudžiamąjį 

persekiojimą remdamasi pagal šio 

straipsnio 2 dalies b punktą pateiktu 

prašymu, Eurojustas pateikia nuomonę 

raštu. Nuomonė nedelsiant perduodama 

atitinkamoms valstybėms narėms. 

4. Kai dvi arba daugiau valstybių 

narių nesutaria, kuri iš jų turėtų atlikti 

tyrimą arba vykdyti baudžiamąjį 

persekiojimą remdamasi pagal šio 

straipsnio 2 dalies b punktą pateiktu 

prašymu, Eurojustas priima sprendimą. Šis 

sprendimas nedelsiant perduodamas 

atitinkamoms valstybėms narėms. 

(Žr. 4 straipsnio 5 dalies ir 5 straipsnio a punkto pakeitimą.) 

Pagrindimas 

Kadangi SESV 85 straipsnio 1 dalies c punkte aiškiai nustatoma Eurojusto kompetencija 

spręsti jurisdikcijos kolizijas, Eurojustas turėtų galėti priimti sprendimus, o ne pateikti 

nuomones, ir šie sprendimai valstybėms narėms galėtų būti privalomi. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Kompetentingos institucijos 

prašymu Eurojustas raštu pateikia 

nuomonę dėl pasikartojančių atsisakymų 

arba sunkumų, susijusių su prašymų ir 

sprendimų dėl teisminio bendradarbiavimo 

vykdymu, įskaitant prašymus ir sprendimus 

dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamas 

tarpusavio pripažinimo principas, jeigu 

tokio bendradarbiavimo nebuvo galima 

užtikrinti susijusių kompetentingų 

nacionalinių institucijų tarpusavio 

susitarimu arba padedant atitinkamiems 

nacionaliniams nariams. Nuomonė 

nedelsiant perduodama atitinkamoms 

valstybėms narėms.  

5. Kompetentingos institucijos 

prašymu arba savo iniciatyva Eurojustas 

priima sprendimą dėl pasikartojančių 

atsisakymų arba sunkumų, susijusių su 

prašymų ir sprendimų dėl teisminio 

bendradarbiavimo vykdymu, įskaitant 

prašymus ir sprendimus dėl priemonių, 

kuriomis įgyvendinamas tarpusavio 

pripažinimo principas, jeigu tokio 

bendradarbiavimo nebuvo galima užtikrinti 

susijusių kompetentingų nacionalinių 

institucijų tarpusavio susitarimu arba 

padedant atitinkamiems nacionaliniams 

nariams. Šis sprendimas nedelsiant 

perduodamas atitinkamoms valstybėms 

narėms. 
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(Žr. 4 straipsnio 4 dalies ir 5 straipsnio a punkto pakeitimą.) 

Pagrindimas 

Kadangi SESV 85 straipsnio 1 dalies c punkte aiškiai nustatoma Eurojusto kompetencija 

spręsti jurisdikcijos kolizijas, Eurojustas turėtų galėti priimti sprendimus, o ne pateikti 

nuomones, ir šie sprendimai valstybėms narėms galėtų būti privalomi. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Nedarant poveikio 2 daliai, 

kolegija visų pirma sprendžia 

operatyvinius klausimus ir visus kitus 

klausimus, tiesiogiai susijusius su 

operatyviniais klausimais. Sprendžiant 

administracinius klausimus ji dalyvauja 

tik tiek, kiek būtina siekiant užtikrinti, kad 

būtų vykdomos jos operatyvinės užduotys.  

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) tiesiogiai susisiekti su bet kuria 

valstybės narės kompetentinga institucija ir 

keistis su ja informacija; 

b) tiesiogiai susisiekti su bet kuria 

valstybės narės kompetentinga institucija 

arba Sąjungos agentūra ar kompetentinga 

įstaiga ir keistis su ja informacija; 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) nurodo imtis tyrimo priemonių; a) nurodo arba prašo imtis tyrimo 

priemonių ir jas vykdo, kaip numatyta 

Europos Parlamento ir Tarybos 
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direktyvoje 2014/41/ES1a; 

 __________________ 

 1a 2014 m. balandžio 3 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio 

baudžiamosiose bylose (OL L 130, 

2014 5 1, p. 1). 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kolegiją sudaro: 1. Kolegiją sudaro visi nacionaliniai 

nariai. 

a) visi nacionaliniai nariai, kai 

kolegija pagal 4 straipsnį vykdo 

operatyvines funkcijas; 

 

b) visi nacionaliniai nariai ir du 

Komisijos atstovai, kai kolegija pagal 14 

straipsnį vykdo valdymo funkcijas. 

 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti bet kokio Komisijos įsikišimo pavojų. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kolegija gali stebėtojo teisėmis į 

savo posėdį kviesti bet kurį asmenį, kurio 

nuomonė gali būti svarbi. 

4. Nedarant poveikio 39 straipsnio 1 

dalies c punkto nuostatoms, kolegija gali 

stebėtojo teisėmis į savo posėdį kviesti bet 

kurį asmenį, kurio nuomonė gali būti 

svarbi. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama išlaikyti Europos teisminio tinklo kontaktinių asmenų vaidmenį, kaip 

nurodyta pasiūlymo 39 straipsnio 1 dalies c punkte. 
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Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies k punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

k) vadovaudamasi 11 straipsniu, 

renka pirmininką ir pirmininko 

pavaduotojus; 

Išbraukta. 

(Žr. 11 straipsnio pakeitimą.) 

Pagrindimas 

Siekiant išsaugoti Eurojusto autonomiją ir nepriklausomybę, joks Komisijos atstovas neturi 

dalyvauti renkant pirmininką ir pirmininko pavaduotojus. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kolegija, remdamasi 

administracijos direktoriaus pateiktu 

projektu ir atsižvelgdama į Komisijos 

nuomonę, kasmet ne vėliau kaip iki 

[lapkričio 30 d.] priima programavimo 

dokumentą, kuriame pateikiamos 

daugiamečio ir metinio programavimo 

nuostatos. Kolegija perduoda 

programavimo dokumentą Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Šis 

dokumentas tampa galutinis galutinai 

patvirtinus bendrąjį biudžetą ir prireikus 

gali būti tikslinamas.  

1. Kolegija, remdamasi 

administracijos direktoriaus pateiktu 

projektu ir paprašiusi Komisijos 

nuomonės, kasmet ne vėliau kaip iki 

[lapkričio 30 d.] priima programavimo 

dokumentą, kuriame pateikiamos 

daugiamečio ir metinio programavimo 

nuostatos. Kolegija perduoda 

programavimo dokumentą Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Šis 

dokumentas tampa galutinis galutinai 

patvirtinus bendrąjį biudžetą ir prireikus 

gali būti tikslinamas. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti bet kokio Komisijos įsikišimo pavojų. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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15 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Metinėje darbo programoje 

nustatomi išsamūs tikslai ir laukiami 

rezultatai, įskaitant veiklos rodiklius. Į ją 

taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų 

aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui 

skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai 

pagal veikla grindžiamo biudžeto 

sudarymo ir valdymo principus. Metinė 

darbo programa turi derėti su šio straipsnio 

4 dalyje nurodyta daugiamete programa. 

Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai 

nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, 

pakeisti ar išbraukti. 

2. Metinėje darbo programoje 

nustatomi išsamūs tikslai ir laukiami 

rezultatai, įskaitant veiklos rodiklius. Į ją 

taip pat įtraukiamas aiškus finansuotinų 

veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam 

veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji 

ištekliai pagal veikla grindžiamo biudžeto 

sudarymo ir valdymo principus. Metinė 

darbo programa turi derėti su šio straipsnio 

4 dalyje nurodyta daugiamete programa. 

Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai 

nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, 

pakeisti ar išbraukti. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Administracijos direktorius gali 

būti atleistas iš pareigų tik kolegijos 

sprendimu, priimtu Komisijai pasiūlius. 

7. Administracijos direktorius gali 

būti atleistas iš pareigų tik kolegijos 

sprendimu. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti bet kokio Komisijos įsikišimo pavojų. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Budinčio koordinavimo padalinio 

atstovai nedelsdami imasi veiksmų, 

susijusių su prašymo vykdymu jų 

valstybėje narėje. 

3. Budinčio koordinavimo padalinio 

atstovai nedelsdami imasi efektyvių 

veiksmų, susijusių su prašymo vykdymu jų 

valstybėje narėje. 
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Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. 3–6 dalių taikymo tikslais 

kompetentingos valstybių narių 

institucijos pasikeičia jose nurodyta 

informacija ne vėliau kaip per 14 dienų. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Eurojustas teikia kompetentingoms 

nacionalinėms institucijoms informaciją 

apie informacijos tvarkymo rezultatus, 

įskaitant apie tai, ar esama sąsajų su bylų 

valdymo sistemoje jau saugomomis 

bylomis. Šioje informacijoje gali būti 

pateikiami asmens duomenys. 

1. Eurojustas teikia nepagrįstai 

nedelsdamas kompetentingoms 

nacionalinėms institucijoms informaciją 

apie informacijos tvarkymo rezultatus, 

įskaitant apie tai, ar esama sąsajų su bylų 

valdymo sistemoje jau saugomomis 

bylomis. Šioje informacijoje gali būti 

pateikiami asmens duomenys. 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Eurojustas gali tvarkyti tik 2 priedo 

2 punkte išvardytus asmens duomenis, 

susijusius su asmenimis, kurie pagal 

atitinkamų valstybių narių nacionalinės 

teisės aktus yra laikomi atliekamo 

nusikaltimo tyrimo arba vykdomo 

baudžiamojo persekiojimo dėl vienos arba 

kelių 3 straipsnyje nurodytų nusikaltimo 

rūšių ir veikų liudytojais arba 

nukentėjusiaisiais arba nėra sulaukę 18 

metų. Tokie asmens duomenys gali būti 

tvarkomi tik tuo atveju, jei tai būtina 

2. Eurojustas gali tvarkyti tik 2 priedo 

2 punkte išvardytus asmens duomenis, 

susijusius su asmenimis, kurie pagal 

atitinkamų valstybių narių nacionalinės 

teisės aktus yra laikomi atliekamo 

nusikaltimo tyrimo arba vykdomo 

baudžiamojo persekiojimo dėl vienos arba 

kelių 3 straipsnyje nurodytų nusikaltimo 

rūšių ir veikų liudytojais arba 

nukentėjusiaisiais arba nėra sulaukę 

18 metų. Tokie asmens duomenys gali būti 

tvarkomi tik tuo atveju, jei tai būtina 
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aiškiam Eurojusto kompetencijai 

priklausančiam uždaviniui įgyvendinti ir 

siekiant vykdyti operatyvines funkcijas. 

aiškiam Eurojusto kompetencijai 

priklausančiam uždaviniui įgyvendinti ir 

siekiant vykdyti operatyvines funkcijas. 

Visapusiškai užtikrinama privatumo 

apsauga ir paisoma pagrindinių teisių ir 

laisvių. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Eurojusto tvarkomi asmens 

duomenys negali būti saugomi ilgiau kaip 

pasibaigus: 

1. Tvarkomus asmens duomenis 

Eurojustas saugo ne ilgiau nei būtina ir 

proporcinga tikslams, kuriais jie 

tvarkomi, pasiekti. Eurojusto tvarkomi 

asmens duomenys negali būti saugomi 

ilgiau kaip pasibaigus: 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jeigu duomenų subjekto pagal 

Reglamento (EB) Nr. 45/2001 32 

straipsnio 2 dalį pateiktas skundas yra 

susijęs su 32 arba 33 straipsnyje nurodytu 

sprendimu, Europos duomenų apsaugos 

priežiūros pareigūnas konsultuojasi su 

duomenis pateikusios arba tiesiogiai 

susijusios valstybės narės nacionalinėmis 

priežiūros įstaigomis arba kompetentinga 

teismine institucija. Europos duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūno sprendimas, 

kuriuo gali būti atsisakoma suteikti kokią 

nors informaciją, priimamas glaudžiai 

bendradarbiaujant su nacionaline priežiūros 

įstaiga arba kompetentinga teismine 

įstaiga. 

1. Bet kuris duomenų subjektas, 

manantis, kad jo asmens duomenų 

tvarkymas, kurį atlieka Eurojustas, 

neatitinka šio reglamento nuostatų, turi 

teisę pateikti skundą Europos duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūnui. Jeigu 

duomenų subjekto pagal Reglamento (EB) 

Nr. 45/2001 32 straipsnio 2 dalį pateiktas 

skundas yra susijęs su 32 arba 33 

straipsnyje nurodytu sprendimu, Europos 

duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 

konsultuojasi su duomenis pateikusios arba 

tiesiogiai susijusios valstybės narės 

nacionalinėmis priežiūros įstaigomis arba 

kompetentinga teismine institucija. 

Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūno sprendimas, kuriuo gali būti 

atsisakoma suteikti kokią nors informaciją, 

priimamas glaudžiai bendradarbiaujant su 
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nacionaline priežiūros įstaiga arba 

kompetentinga teismine įstaiga. 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 1 ir 2 dalyse nustatytais tikslais 

Eurojustas gali sudaryti darbo 

susitarimus su 1 dalyje nurodytais 

subjektais. Tais darbo susitarimais 

nesudaroma pagrindo leisti keistis asmens 

duomenimis ir jais neįpareigojama 

Sąjunga arba jos valstybės narės. 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 4 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) galima daryti prielaidą, kad 

valstybė narė su tuo sutinka, nes nėra 

tiesiogiai apribojusi galimybės toliau 

perduoti informaciją, arba 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Europos teisminio tinklo 

kontaktiniai asmenys kiekvienu atveju 

atskirai gali būti kviečiami dalyvauti 

Eurojusto posėdžiuose.  

c) Europos teisminio tinklo 

kontaktiniai asmenys kiekvienu atveju 

atskirai gali būti kviečiami dalyvauti 

Eurojusto posėdžiuose be teisės balsuoti. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti Europos teisminio tinklo kontaktinių asmenų vaidmenį. 
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Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Eurojustas ir Europolas gali 

sudaryti darbo susitarimą, kuriuo, 

laikantis abipusiškumo principo ir 

neviršijant jų atitinkamų įgaliojimų, būtų 

užtikrinta prieiga prie visos informacijos, 

kuri buvo pateikta jo užduotims vykdyti 

pagal šio reglamento 2 ir 4 straipsnius, ir 

galimybė atlikti tos informacijos paiešką. 

Tai nedaro poveikio valstybių narių, 

Sąjungos įstaigų, trečiųjų šalių bei 

tarptautinių organizacijų teisei nustatyti 

prieigos prie tokių duomenų ir jų 

naudojimo apribojimus, laikantis šiame 

reglamente nustatytų duomenų apsaugos 

garantijų.  

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Eurojustas nedelsdamas nagrinėja 

bet kokį Europos prokuratūros pateiktą 

prašymą suteikti paramą ir šiuos prašymus, 

kai tinkama, nagrinėja taip pat, kaip ir už 

teisminį bendradarbiavimą atsakingos 

nacionalinės institucijos pateiktus 

prašymus. 

2. Eurojustas nedelsdamas nagrinėja 

bet kokį Europos prokuratūros pateiktą 

prašymą suteikti paramą ir šiuos prašymus 

nagrinėja taip pat, kaip ir už teisminį 

bendradarbiavimą atsakingos nacionalinės 

institucijos pateiktus prašymus. 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. FRONTEX prisideda prie 

Eurojusto darbo, taip pat ir perduodamas 

informaciją, sutvarkytą pagal 

Reglamentu (ES) 2016/1624 FRONTEX 

suteiktus įgaliojimus ir užduotis1a.  

 _____________ 

 1a 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies 

keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2016/399 ir 

panaikinami Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 

ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB 

(OL L 251, 2016 9 16, p. 1). 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 55a straipsnis 

 Nuomonės dėl siūlomų teisėkūros 

procedūra priimamų aktų 

 Komisija ir atitinkamos valstybės narės 

gali prašyti, kad Eurojustas pateiktų 

nuomonę dėl SESV 76 straipsnyje 

nurodytų siūlomų teisėkūros procedūra 

priimamų aktų. 

Pagrindimas 

Remiantis 2008 m. pakeitimu, kuris dėl neaiškių priežasčių neįtrauktas į šį Komisijos 

pasiūlymą, į šį pakeitimą įtraukta Tarybos sprendimo 2002/187/TVR 32 straipsnio 3 dalies 

nuostata. 
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Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Eurojustas perduoda savo metinę 

ataskaitą Europos Parlamentui, kuris dėl 

jos gali pateikti pastabas ir išvadas. 

1. Eurojustas perduoda savo metinę 

ataskaitą Europos Parlamentui ir 

nacionaliniams parlamentams, kurie dėl 

jos gali pateikti pastabas ir išvadas. 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kolegijos pirmininkas Europos 

Parlamento prašymu atvyksta į jį aptarti 

su Eurojustu susijusių klausimų, visų 

pirma pristatyti savo metinių ataskaitų; 

šiuo atveju laikomasi diskretiškumo ir 

konfidencialumo įsipareigojimų. Per 

diskusijas tiesiogiai ar netiesiogiai 

nenurodomi konkretūs su specifinėmis 

operatyvinėmis bylomis susiję veiksmai. 

2. Naujai paskirtas kolegijos 

pirmininkas, prieš pradėdamas eiti 

pareigas, kviečiamas perskaityti 

pranešimą Europos Parlamento 

kompetentingame komitete ar 

kompetentinguose komitetuose ir atsakyti 

į jų narių klausimus. 

 Savo kadencijos laikotarpiu kolegijos 

pirmininkas Europos Parlamento 

prašymu atvyksta į jį aptarti su Eurojustu 

susijusių klausimų, visų pirma pristatyti 

savo metinių ataskaitų; šiuo atveju 

laikomasi diskretiškumo ir 

konfidencialumo įsipareigojimų. Per 

diskusijas tiesiogiai ar netiesiogiai 

nenurodomi konkretūs su specifinėmis 

operatyvinėmis bylomis susiję veiksmai. 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Eurojustas ne tik vykdo kitus šiame 3. Eurojustas ne tik vykdo kitus šiame 
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reglamente nustatytus informavimo ir 

konsultavimo įsipareigojimus, bet ir 

Europos Parlamentui perduoda: 

reglamente nustatytus informavimo ir 

konsultavimo įpareigojimus, bet ir 

Europos Parlamentui bei nacionaliniams 

parlamentams perduoda: 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Eurojustas perduoda 

nacionaliniams parlamentams savo 

metinę ataskaitą. Eurojustas taip pat 

perduoda nacionaliniams parlamentams 

šio straipsnio 3 dalyje nurodytus 

dokumentus. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

59 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Konfidencialumo įsipareigojimas 

taikomas visai Eurojusto gautai 

informacijai, išskyrus atvejus, kai tokia 

informacija jau yra paskelbta arba 

visuomenei leidžiama susipažinti su ja. 

4. Konfidencialumo įsipareigojimas 

taikomas visai Eurojusto gautai arba 

perduotai informacijai, išskyrus atvejus, 

kai tokia informacija jau yra paskelbta arba 

visuomenei leidžiama susipažinti su ja. 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

67 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Panaikinimas  Panaikinimas ir pakeitimai 

(Žr. 67 straipsnio 3 dalies a punkto ir 3 dalies b punkto pakeitimą.) 
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Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

67 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2a. Pamatinio sprendimo 

2009/948/TVR 10 straipsnio 3 dalis 

pakeičiama taip: 

„3. Tiesioginių konsultacijų metu jose 

dalyvaujančios kompetentingos institucijos 

atsako į kitų šiose konsultacijose 

dalyvaujančių kompetentingų institucijų 

prašymus pateikti informaciją, jeigu tai 

pagrįstai įmanoma. Tačiau jeigu 

kompetentingos institucijos kita 

kompetentinga institucija prašo pateikti 

specifinę, kuri galėtų pakenkti esminiams 

nacionalinio saugumo interesams arba 

sukeltų pavojų asmenų saugumui, tokią 
informaciją pateikti nėra būtina. 

„3. Vykstant tiesioginėms 

konsultacijoms atitinkamos 
kompetentingos institucijos atsako į kitų 

kompetentingų institucijų, kurios taip pat 

dalyvauja konsultacijose, prašymus 

suteikti informaciją.“ 

(Žr. 67 straipsnio pakeitimą.) 

Pagrindimas 

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 

įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo pakeitimu 

papildomi šio pasiūlymo 21 ir 23 straipsnių pakeitimai ir juo siekiama panaikinti išimtis, 

kurios galėtų kenkti keitimuisi naudinga informacija. 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

67 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2b. Pamatinio sprendimo 

2009/948/TVR 12 straipsnio 2 dalis 

pakeičiama taip: 

„2. Nepavykus pasiekti konsensuso 

pagal 10 straipsnį, atitinkamos valstybės 

narės kompetentinga institucija, kur 

tinkama, kreipiasi į Eurojustą, jei 

Eurojustas yra kompetentingas veikti pagal 

„2. Nepavykus susitarti pagal 

10 straipsnį, atitinkama valstybė narė per 

atitinkamus nacionalinius narius pateikia 

tą klausimą Eurojustui, jei Eurojustas yra 

kompetentingas veikti pagal Eurojusto 
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Eurojusto sprendimo 4 straipsnio 1 dalį. reglamento 3 straipsnį. 

(Žr. 67 straipsnio pakeitimą.) 

Pagrindimas 

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 

įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo pakeitimu 

papildomi šio pasiūlymo 4 straipsnio 4 ir 5 dalių pakeitimai ir juo siekiama, kad būtų 

privaloma jurisdikcijos kolizijos klausimą perduoti Eurojustui, laikantis SESV 85 straipsnio 1 

dalies c punkto ir labiau atsižvelgiant į nacionalinių narių vaidmenį. 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 dalies 11 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– organizuoti plėšimai; – organizuotos vagystės arba 

organizuoti plėšimai; 
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra 

(Eurojustas) 

Nuorodos COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD) 

Atsakingas komitetas 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

LIBE 

10.9.2013 
   

Nuomonę pateikė 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

JURI 

10.9.2013 

Nuomonės referentas (-ė) 

       Paskyrimo data 

António Marinho e Pinto 

3.9.2014 

Svarstymas komitete 11.11.2014 12.7.2017 7.9.2017  

Priėmimo data 10.10.2017    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

19 

2 

1 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, 

Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József 

Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte 

Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

Karoline Graswander-Hainz 
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GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 

19 + 

ALDE 

EFDD 

GUE/NGL 

PPE 

S&D 

VERTS/ALE 

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto 

Joëlle Bergeron, 

Kostas Chrysogonos 

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz 

Zwiefka, Luis de Grandes Pascual 

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, 

Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

Durand Pascal, Julia Reda 
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ENF Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

1 0 

ECR Angel Dzhambazki 

 

Sutartiniai ženklai: 

+ : už 

- : prieš 

0 : susilaikė 

 

 


