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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Sąjunga yra grindžiama ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintomis 
vertybėmis;

2. palankiai vertina Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą 
(toliau – ataskaita) ir svarbą, kuri joje suteikiama teisingumo sistemai;

3. pabrėžia, kaip nurodyta ataskaitoje, kad veiksmingos, efektyvios ir nepriklausomos 
teisingumo sistemos yra svarbios užtikrinant teisinės valstybės principo laikymąsi; ypač 
akcentuoja, kad pagal valdžių padalijimo principą teisminės institucijos turi galėti 
visiškai savarankiškai vykdyti savo funkcijas be jokios kitos institucijos ar įstaigos 
įsikišimo;

4. yra labai susirūpinęs dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse teismų nepriklausomumas 
ir toliau kelia didelį nerimą; apgailestauja, kad 2021 m. kovo mėn. Vengrija ir Lenkija 
pateikė ieškinį dėl Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos 
biudžeto apsaugos sąlygų režimo, kuriuo siekiama kovoti su teisinės valstybės principo 
pažeidimais, darančiais poveikį Sąjungos finansiniams interesams, panaikinimo;

5. mano, kad periodinė teisinės valstybės principo peržiūra yra labai svarbi, ir palankiai 
vertina Komisijos pastangas skatinti struktūrines reformas ataskaitoje aptariamose 
srityse; vis dėlto mano, kad, nors tai yra esminė stebėsenos priemonė, būtina pateikti 
aiškias rekomendacijas dėl nustatytų problemų ir imtis reikiamų tolesnių veiksmų; 
primygtinai ragina Komisiją prireikus aktyviai naudoti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, siekiant užkirsti kelią regresui teisinės valstybės principo klausimu 
nacionalinėse teisingumo sistemose, ir primygtinai ragina Tarybą atnaujinti visas 
nebaigtas procedūras pagal SESV 7 straipsnio 1 dalį ir apie tai informuoti Parlamentą;

6. su pasitenkinimu pažymi, kad ataskaitoje yra atskirų šalių skyriai, kuriuose bandoma 
nustatyti bendrą metodiką; vis dėlto ragina Komisiją pateikti rimtą skirtingų 
nacionalinių teisingumo sistemų palyginimą, pabrėžti, kur galima taikyti geriausią 
panašių sistemų praktiką ir kaip būtų galima pašalinti panašius trūkumus;

7. pažymi, kad ataskaitoje deramai aptariamas būtinas teisingumo procesų skaitmeninimas 
ir teisėjų mokymai, be kita ko, teisinės valstybės ir Pagrindinių teisių chartijos (toliau – 
Chartija) klausimais; apgailestauja, kad ataskaitoje nieko nekalbama apie advokatų 
mokymus; apgailestauja, kad ataskaitoje neaptariamos Chartijos 47 straipsnyje 
nustatytos teisės, tokios kaip teisė būti ginamam ir atstovaujamam bei teisė gauti teisinę 
pagalbą; ragina Komisiją išplėsti būsimos ataskaitos taikymo sritį, kad ji apimtų ir šias 
sritis.


