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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų 
komitetą ir Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. Numatomo sudaryti susitarimo turinys, pagrindinės vertybės ir valdymas

1. palankiai vertina Europos Komisijos 2020 m. kovo 18 d. paskelbtą Susitarimo dėl 
naujos partnerystės su Jungtine Karalyste teksto projektą, kuriame siūlomas išsamus 
susitarimas, apimantis visas bendradarbiavimo sritis ir visa apimančią institucinę 
sistemą; pakartoja savo poziciją, kad galutinis susitarimas turėtų turėti vieną nuoseklią 
valdymo sistemą, į kurią reikėtų įtraukti veiksmingą vykdymo užtikrinimą ir tvirtą 
ginčų sprendimo mechanizmą, taip išvengiant dvišalių susitarimų gausos;

2. pabrėžia, kad numatoma partnerystė turi būti grindžiama bendromis vertybėmis ir 
demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principais, kurie turėtų 
būti įtvirtinti privalomomis politinėmis nuostatomis, ir abipusiu pasitikėjimu; pabrėžia, 
kad, nors ES ir toliau privalės laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, į 
susitarimą dėl būsimų santykių turi būti įtrauktas nuolatinis Jungtinės Karalystės 
įsipareigojimas laikytis Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) sistemos;

3. teigiamai vertina Susitarimo teksto projekto nuostatas dėl ES teisinės tvarkos 
autonomiškumo išsaugojimo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – 
ESTT) – pagrindinės institucijos, atsakingos už ES teisės aiškinimą – vaidmens; 
pabrėžia, kad tokio vaidmens pripažinimas yra būtina būsimo bendradarbiavimo sąlyga;

B. Derybų pažanga

4. reiškia susirūpinimą dėl derybų pažangos, įskaitant dviejų derybų raundų, numatytų 
izoliacijos dėl COVID-19 laikotarpiu, atšaukimą ir jų atnaujinimą nuo balandžio 20 d.; 
pažymi, kad, remiantis iš Europos Komisijos Santykių su Jungtine Karalyste darbo 
grupės gauta informacija, nepasiekta jokios reikšmingos pažangos, nepaisant pirmojo 
pasikeitimo nuomonėmis saugumo, teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose, duomenų apsaugos ir piliečių teisių, migracijos ir prieglobsčio 
klausimais, kuris vyko per antrąjį derybų raundą; primena, kad pagal Susitarimo dėl 
išstojimo 132 straipsnį pereinamąjį laikotarpį iki 2020 m. liepos 1 d. galima pratęsti 
vieninteliu Jungtinio komiteto sprendimu; atsižvelgia į tai, kad Jungtinės Karalystės 
vyriausybė per antrąjį derybų raundą pabrėžė savo ketinimą neprašyti pratęsti 
pereinamojo laikotarpio; yra labai susirūpinęs dėl galimybių iki metų pabaigos užbaigti 
derybas visais esminiais klausimais, visų pirma atsižvelgiant į dabartinį COVID-19 
pandemijos kontekstą ir iki šiol pasiektą lėtą pažangą; ragina derybų partneres dėti visas 
pastangas siekiant vienu metu pažangos visose derybų srityse, įskaitant sudėtingiausias 
sritis, ir priimti išsamią derybų strategiją;

C. Piliečių teisės ir judumo tvarka 

5. atkreipia dėmesį į diskusijas, vykstančias ES ir JK jungtiniame komitete, įsteigtame 
pagal Susitarimą dėl išstojimo, ir į būsimą specializuoto Piliečių teisių komiteto posėdį; 
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ragina Jungtinio komiteto pirmininkus aktyviai įtraukti piliečius ir pilietinės visuomenės 
organizacijas į šį procesą; prašo Parlamentą išsamiai informuoti apie visas Jungtinio 
komiteto surengtas diskusijas ir priimtus sprendimus; yra susirūpinęs dėl to, kad, 
remiantis naujausiais Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programos 
statistiniais duomenimis1, kuriuos 2020 m. gegužės 21 d. paskelbė Jungtinės Karalystės 
vidaus reikalų ministerija, atsižvelgiant į visus iki 2020 m. balandžio 30 d. baigtus 
nagrinėti prašymus tik pagal 58 proc. prašymų buvo suteiktas nuolatinio gyventojo 
statusas, o preliminarus nuolatinio gyventojo statusas – pagal 41 proc. prašymų; 
pakartoja Parlamento raginimą2 dėl gyventojo statuso sistemų Jungtinėje Karalystėje ir 
valstybėse narėse užtikrinti, kad šios sistemos būtų nediskriminacinės, patogios naudoti, 
skaidrios ir nemokamos, kad jos būtų deklaratyvaus pobūdžio ir kad pagal jas būtų 
išduodamas fizinis dokumentas, kuriuo patvirtinamas statusas; primena, kad pagal 
Susitarimą dėl išstojimo ES piliečiams, turintiems preliminarų nuolatinio gyventojo 
statusą, turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir Jungtinės Karalystės 
piliečiams, įskaitant galimybes gauti išmokas ir sveikatos priežiūros paslaugas; ragina 
Jungtinį komitetą ir Komisiją stebėti pokyčius šioje srityje; pažymi, kad pasiekta 
nedidelės pažangos dėl Parlamento raginimo spręsti Nuolatinio gyventojo statuso 
suteikimo ES piliečiams programos klausimus, visų pirma susijusius su galimybe gauti 
prašymą, stebėsenos institucijos nepriklausomumu ir galimomis pasekmėmis ES 
piliečiams, jei jie nesilaikys termino, taip pat su Jungtinės Karalystės nuolatinio 
gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programos taikomumu 27 ES valstybių narių 
piliečiams, gyvenantiems Šiaurės Airijoje ir nesiekiantiems Jungtinės Karalystės 
pilietybės pagal Didžiojo penktadienio susitarimą, ir su Susitarime dėl išstojimo 
įtvirtinta būtinybe visapusiškai laikytis visų Didžiojo penktadienio susitarimo dalių; 
primygtinai ragina Jungtinės Karalystės valdžios institucijas užtikrinti, kad nebūtų 
ribojamos Šiaurės Airijos piliečių teisės; pabrėžia, kad šie klausimai turėtų būti visiškai 
išspręsti ir įvertinti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos – tai išankstinė būsimo 
susitarimo sąlyga; atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės išreikštą susirūpinimą dėl to, 
kaip tam tikros valstybės narės įgyvendina Susitarimo dėl išstojimo nuostatas dėl 
piliečių teisių, visų pirma gyventojo statuso sistemų skaidrumo ir patogumo naudoti ir 
paramos pažeidžiamiems asmenims; palankiai vertina tai, kad Komisija paskelbė gaires, 
skirtas padėti nacionalinėms institucijoms tinkamai įgyvendinti Susitarimo dėl išstojimo 
antrąją dalį dėl piliečių teisių; ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip valstybės narės šių 
gairių;

6. ragina derybų šalis visapusiškai paisyti ES ir Jungtinės Karalystės piliečiams bei jų 
šeimoms pagal Susitarimą dėl išstojimo garantuojamų piliečių teisių ir sudaryti sąlygas 
jomis naudotis; primygtinai ragina derybų šalis siekti, kad būsimame susitarime būtų 
numatytos aukšto lygio judumo teisės; apgailestauja dėl to, kad Jungtinė Karalystė iki 
šiol parodė menką užmojį piliečių judumo, kuriuo Jungtinė Karalystė ir jos piliečiai 
naudojosi praeityje, klausimu; pabrėžia, kad bet kokia būsima judumo tvarka, įskaitant 
bevizį režimą trumpalaikiam buvimui, turėtų būti grindžiama Sąjungos valstybių narių 
nediskriminavimu ir visišku abipusiškumu; apskritai mano, kad tolesnis piliečių teisių 
konkretizavimas teisiškai privalomose nuostatose turi būti būsimo ES ir Jungtinės 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-
settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
2 2020 m. vasario 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl siūlomų derybų įgaliojimų dėl naujos partnerystės su 
Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Priimti tekstai, P9_TA(2020)0033.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
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Karalystės tarptautinio susitarimo pagrindas ir neatsiejama dalis; pabrėžia, kad tai turi 
apimti pasienio darbuotojų, kurių judėjimo laisvė turėtų būti užtikrinta remiantis 
nediskriminavimo ir abipusiškumo principais, padėtį; atsižvelgdamas į tai, atkreipia 
dėmesį į padėtį Gibraltare, kur turi būti užtikrintos gyventojų, ypač darbuotojų, kurie 
juda iš abiejų šalių, teisės, atsižvelgiant į Ispanijos ir Jungtinės Karalystės nesutarimus 
dėl suverenių teisių į šią teritoriją; šiuo klausimu atkreipia dėmesį į atitinkamas 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas ir sprendimus, kuriems pritarė 
Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba; mano, kad atvykimo ir gyvenimo mokslinių 
tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba 
edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje bei Europos solidarumo korpuso 
savanoriškoje veikloje tikslais sąlygos turėtų būti įtrauktos į būsimą susitarimą, o ne 
paliktos vidaus reguliavimui, ir pabrėžia, kad Sąjunga ir jos valstybės narės turi laikytis 
suderinto požiūrio; pabrėžia, kad šiuo atžvilgiu turi būti visapusiškai užtikrintas 
vienodas požiūris į visų ES valstybių narių piliečius; primena, kad COVID-19 krizė 
parodė, jog gyvybiškai svarbūs Jungtinės Karalystės sektoriai, pvz., visuomenės 
sveikatos ar žemės ūkio, yra priklausomi nuo ES darbuotojų, įskaitant sezoninius 
darbuotojus;

D. Duomenų apsauga

7. pabrėžia duomenų apsaugos, kaip vienos iš pagrindinių teisių ir vieno iš esminių 
skaitmeninės ekonomikos veiksnių, svarbą; primena savo poziciją3, kad pagal ESTT 
praktiką tam4, kad Komisija galėtų paskelbti, jog Jungtinės Karalystės duomenų 
apsaugos sistema yra tinkama, ji turi įrodyti, kad Jungtinėje Karalystėje užtikrinamas 
apsaugos lygis yra „iš esmės lygiavertis“ tam, kuris yra užtikrinamas pagal ES teisinę 
sistemą, įskaitant tolesnį duomenų perdavimą trečiosioms šalims;

8. primena, kad Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos akte numatyta bendra ir plataus 
masto duomenų apsaugos principų ir duomenų subjektų teisių išimtis tvarkant asmens 
duomenis imigracijos tikslais; yra susirūpinęs dėl to, kad tais atvejais, kai ne Jungtinės 
Karalystės piliečių duomenys tvarkomi pagal šią išimtį, šie duomenys nėra saugomi 
tokiu pat lygiu kaip Jungtinės Karalystės piliečių duomenys; mano, kad ši išimtis 
prieštarauja Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui; be to, mano, kad Jungtinės 
Karalystės elektroninių telekomunikacijų duomenų saugojimo teisės aktai neatitinka 
atitinkamos ES acquis sąlygų, kaip tai buvo išaiškinta ESTT5, todėl šiuo metu 
netenkinamos tinkamumo sąlygos; yra labai susirūpinęs dėl Jungtinės Karalystės 
ministro pirmininko 2020 m. vasario 3 d. rašytinio pareiškimo dėl Jungtinės Karalystės 
ir ES santykių6, kuriame jis pareiškė, kad Jungtinė Karalystė ateityje plėtos atskirą ir 
nepriklausomą politiką tokiose srityse kaip duomenų apsauga;

9. pabrėžia, jog vasario 25 d. Tarybos priimtuose derybiniuose nurodymuose7 aiškiai 

3 Pirmiau minėta 2020 m. vasario 12 d. Europos Parlamento rezoliucija.
4 Byla C-362/14 Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
5 Sujungtos bylos C-293/12 ir C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd; Kärntner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimas sujungtose bylose C-203/15 ir C-698/15, Tele2 
Sverige AB / Watson; 2020 m. sausio 15 d. generalinio advokato išvada byloje C-623/17, Privacy International.
6 Rašytinis pareiškimas Nr. HCWS86, kuriame išdėstytas Jungtinės Karalystės vyriausybės siūlomas požiūris į 
derybas su ES dėl būsimų santykių, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-
statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
7 Derybiniai nurodymai dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, 

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/


PE650.591v02-00 6/11 AD\1205875LT.docx

LT

nustatyta, kad būsima partnerystė „turėtų būti grindžiama įsipareigojimais gerbti 
pagrindines teises, įskaitant tinkamą asmens duomenų apsaugą – tai yra būtina 
numatomo bendradarbiavimo sąlyga“, kad ja „turėtų būti numatyta galimybė 
automatiškai nutraukti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, jei Jungtinė Karalystė denonsuotų Europos 
žmogaus teisių konvenciją (EŽTK)“, ir „turėtų būti numatyta galimybė automatiškai 
sustabdyti bendradarbiavimą, jei Jungtinė Karalystė panaikintų nacionalinės teisės 
nuostatas, kuriomis įgyvendinama EŽTK“, ir sykiu pabrėžiama, kad „[s]augumo srities 
partneryste numatomas teisėsaugos institucijų ir teisminio bendradarbiavimo užmojo 
mastas priklausys nuo Jungtinėje Karalystėje užtikrinamo asmens duomenų apsaugos 
lygio“ (118 dalis);

10. pakartoja, jog pirmiau minėtuose derybiniuose nurodymuose taip pat nustatyta, kad 
„[s]augumo srities partnerystė turėtų numatyti glaudų teisėsaugos ir teisminį 
bendradarbiavimą nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir patraukimo 
baudžiamojon atsakomybėn srityje, atsižvelgiant į būsimą Jungtinės Karalystės, kaip 
Šengeno erdvei nepriklausančios trečiosios valstybės, kurioje nebus numatytas laisvas 
asmenų judėjimas, statusą“ (117 dalis);

11. yra susirūpinęs dėl to, jog per pirmąjį derybų dėl būsimo partnerystės susitarimo raundą 
(2020 m. kovo 2–5 d.) Jungtinė Karalystė pareiškė, kad teisminio ir policijos 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje ji neįsipareigos užtikrinti EŽTK 
vykdymo ir nepripažins ESTT jurisdikcijos; apgailestauja, kad pastaroji pozicija buvo 
išlaikyta per antrąjį derybų raundą; laikosi pozicijos, kad, jei Jungtinė Karalystė aiškiai 
neįsipareigotų užtikrinti EŽTK vykdymą ir nepripažintų ESTT, kaip vienintelės 
institucijos, kompetentingos aiškinti ES teisę, vaidmens, nebūtų įmanoma pasiekti 
susitarimo dėl teisminio ir policijos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose; taip pat 
atkreipia dėmesį į ES derybininko M. Barnier pareiškimus, padarytus po antrojo derybų 
raundo, kuriuose teigiama, kad per šį antrąjį raundą Jungtinė Karalystė atsisakė suteikti 
tvirtas pagrindinių teisių ir asmens laisvių garantijas ir primygtinai reikalavo sumažinti 
dabartinius standartus ir nukrypti nuo sutartų duomenų apsaugos mechanizmų, taip 
sukurdama rimtus apribojimus mūsų būsimai partnerystei saugumo srityje8;

12. mano, kad būtina skirti ypatingą dėmesį Jungtinės Karalystės teisinei sistemai 
nacionalinio saugumo ar teisėsaugos institucijų atliekamo asmens duomenų tvarkymo 
srityse; primena, kad masinio sekimo programos, kokias taiko Jungtinė Karalystė, 
neatitinka reikalavimų, kad būtų laikomos tinkamomis pagal ES teisę; pasisako už tai, 
kad būtų atsižvelgta į ESTT praktiką šioje srityje, pvz., Schrems bylą, taip pat į Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktiką;

13. ragina Komisiją atsižvelgti į pirmiau nurodytus elementus vertinant Jungtinės 
Karalystės teisinės sistemos tinkamumą, kiek tai susiję su asmens duomenų apsaugos 
lygiu, ir užtikrinti, kad Jungtinė Karalystė išspręstų šioje rezoliucijoje nurodytas 
problemas prieš galbūt paskelbdama, kad Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos teisė 
atitinka Sąjungos teisę, kaip ją aiškina Teisingumo Teismas; ragina Komisiją taip pat 
konsultuotis su Europos duomenų apsaugos valdyba ir Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnu, suteikiant jiems visą svarbią informaciją ir numatant tinkamus 

5870/20ADD 1 REV 3, 2020 02 25.
8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/statement_20_739 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/statement_20_739
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terminus, kad jie galėtų atlikti savo užduotis; pabrėžia, kad sprendimas dėl tinkamumo 
negali būti Jungtinės Karalystės ir ES derybų objektas, nes jame kalbama apie EŽTK, 
Chartijoje ir ES Sutartyse pripažintos pagrindinės teisės apsaugą;

E. Saugumas, teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

14. apgailestauja, kad per balandžio mėn. vykusį antrąjį derybų raundą saugumo, 
teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje nepadaryta 
didelės pažangos; pakartoja, jog per kitą derybų raundą turėtų būti padaryta 
apčiuopiama pažanga šioje srityje, kad būtų galima pasiekti susitarimą dėl visapusiško 
ir veiksmingo bendradarbiavimo;

15. pakartoja savo raginimą derybų šalims, atsižvelgiant į geografinį artumą ir bendras 
grėsmes, su kuriomis susiduria ES ir Jungtinė Karalystė, siekti išlaikyti veikiančią 
abipusę bendradarbiavimo teisėsaugos srityje tvarką, veiksmingą ir abipusiai naudingą 
jų piliečių saugumui, turint omenyje tai, kad Jungtinė Karalystė dabar yra trečioji 
valstybė, todėl ji negali naudotis tomis pačiomis teisėmis ir priemonėmis kaip valstybė 
narė; pabrėžia, kad atskiri savarankiški susitarimai pakenktų teisiniam nuoseklumui 
teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse; primygtinai 
ragina Komisiją laikytis savo derybinių nurodymų ir siekti derėtis dėl vieno išsamaus 
susitarimo;

16. griežtai prieštarauja Jungtinės Karalystės prašymui gauti tiesioginę prieigą prie ES 
duomenų informacinių sistemų teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir išsaugoti 
teisingumo ir vidaus reikalų agentūrose statusą, panašų į valstybių narių turimą statusą; 
atsižvelgdamas į tai dar kartą pabrėžia, kad Jungtinė Karalystė, kaip Šengeno erdvei 
nepriklausanti trečioji valstybė, negali turėti tiesioginės prieigos prie ES informacinių 
sistemų duomenų arba dalyvauti ES laisvės, saugumo ir teisingumo srities agentūrų 
valdymo struktūrose; įspėja, kad keičiantis su Jungtine Karalyste informacija, įskaitant 
asmens duomenis, turėtų būti taikomos griežtos apsaugos priemonės, auditas ir 
priežiūros sąlygos, įskaitant duomenų apsaugos lygį, lygiavertį pagal Sąjungos teisę 
numatytam asmens duomenų apsaugos lygiui;

17. primena, kad Šengeno informacinė sistema (SIS) buvo sukurta kaip kompensacinė 
priemonė siekiant atsverti sienų kontrolės panaikinimą Šengeno erdvėje; atkreipia 
dėmesį į tai, kad SIS teisės aktais aiškiai draudžiama trečiųjų valstybių prieiga prie 
sistemos; pabrėžia, kad Jungtinė Karalystė, kaip trečioji valstybė, negali turėti prieigos 
prie SIS; primena, kad 2015 m. Jungtinė Karalystė policijos bendradarbiavimo srityje 
pradėjo taikyti tam tikras Šengeno acquis nuostatas, susijusias su SIS9, ir kad buvo 
nustatyti dideli jos taikymo Jungtinėje Karalystėje pažeidimai, kurie vis dar nepašalinti; 
primena, kad kovo 5 d. Taryba paskelbė rekomendacijų rinkinį, skirtą pašalinti 
dideliems trūkumams, nustatytiems 2017 m. atliekant Jungtinės Karalystės Šengeno 
acquis taikymo SIS srityje vertinimą, ir kad Jungtinė Karalystė atsakydama parodė 
nedidelį norą taikyti šias rekomendacijas ir taip pažeidė ES teisę; mano, kad būsimas ES 
ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimas teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo 
srityje turėtų būti grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu; todėl mano, kad būsimo ES ir 
Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo 

9 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos 
(SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 205, 2007 8 7, p. 63).
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srityje tvarka turėtų būti susieta su sąlyga, kad prieš sudarant bet kokį susitarimą turi 
būti visiškai pašalinti SIS naudojimo pažeidimai ir kitoms valstybėms narėms perduota 
informacija apie 75 000 apkaltinamųjų nuosprendžių pagal Tarybos pamatinį sprendimą 
2009/315/TVR10; pabrėžia, kad dėl tokio bendradarbiavimo gali būti susitarta tik tuo 
atveju, jei bus parengtos griežtos duomenų apsaugos taisyklės ir jei bus įdiegti tvirti 
vykdymo užtikrinimo mechanizmai;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad automatinis keitimasis DNR duomenimis su Jungtine 
Karalyste pagal Priumo sistemą pradėtas tik 2019 m. ir kad Taryba rengiasi nuspręsti 
dėl įgyvendinimo sprendimo, kuriuo Jungtinei Karalystei būtų sudarytos sąlygos 
dalyvauti vykdant automatinį keitimąsi daktiloskopiniais duomenimis, priėmimo; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad pagal specialią konsultavimosi procedūrą dėl buvusio 
trečiojo ramsčio aktų 2020 m. gegužės 13 d. Parlamentas atmetė Tarybos sprendimo 
projektą, nes yra susirūpinęs dėl visiško keitimosi pirštų atspaudais abipusiškumo, dėl 
duomenų apsaugos garantijų ir dėl labai trumpo jo taikymo laikotarpio; ragina Tarybą 
atidžiai apsvarstyti Parlamento argumentus dėl atmetimo; primena derybininkams, kad, 
jei bus priimti, Tarybos sprendimai, kuriais leidžiama vykdyti minėtų rūšių automatinį 
keitimąsi duomenimis, nustos galioti pereinamojo laikotarpio pabaigoje; pabrėžia, kad 
reikia laiku susitarti dėl naujų būsimų santykių sąlygų, atsižvelgiant į keitimosi 
informacija svarbą kovojant su sunkiu ir organizuotu tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir 
terorizmu; mano, kad būsimų santykių neturėtų nulemti pereinamuoju laikotarpiu 
taikomos taisyklės; pabrėžia, kad susitarimas turi būti grindžiamas visiško 
abipusiškumo principu; 

19. yra susirūpinęs dėl to, kad Jungtinės Karalystės derybų įgaliojimuose trūksta užmojo 
tokiose svarbiose teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse, kaip, 
pvz., kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu nuostatos; primygtinai 
tvirtina, kad, siekiant galutinio susitarimo, būtina užtikrinti vienodas kovos su pinigų 
plovimu sąlygas; mano, kad derybų šalys galėtų rasti sprendimą, kuris leistų vykdyti 
platesnio užmojo bendradarbiavimą nei numatytas Europos Tarybos konvencijoje dėl 
ekstradicijos;

F. Migracija, prieglobstis ir sienų valdymas 

20. pabrėžia, kad reikia susitarti dėl bendradarbiavimo sąlygų piliečių (išskyrus abiejų šalių 
piliečius) migracijos srityje, paisant žmogaus teisių, ginant žmogaus orumą ir 
pripažįstant, kad reikia apsaugoti pažeidžiamiausius asmenis; pakartoja savo raginimą, 
kad toks bendradarbiavimas turėtų apimti bent jau priemones, kuriomis būtų stiprinami 
saugūs ir teisėti būdai gauti tarptautinę apsaugą, be kita ko, taikant šeimos susijungimo 
principą;

21. pabrėžia, kad šalys turi glaudžiai bendradarbiauti siekdamos kovoti su neteisėtu žmonių 
gabenimu ir prekyba žmonėmis, laikydamosi tarptautinės teisės, kuri ir toliau bus 
taikoma Jungtinės Karalystės ir ES sienos valdymo srityje; ragina derybų šalis 
paaiškinti galimą Europolo ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vaidmenį 
sudarant sąlygas tokiam bendradarbiavimui;

10 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija 
iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (OL L 93, 2009 4 7, p. 23).
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22. atkreipia dėmesį į Komisijos pareiškimą dėl prieglobsčio (Tarybos sprendimo, kuriuo 
suteikiami įgaliojimai pradėti derybas, D priedas), pagal kurį, jei to paprašys Jungtinė 
Karalystė ir jei tai atitiks ES interesus, Komisija, atsižvelgdama į Nuolatinių atstovų 
komiteto rekomendacijas, apsvarstys galimybę pradėti dialogą su Jungtine Karalyste dėl 
bendradarbiavimo prieglobsčio srityje; primygtinai tvirtina, kad Jungtinė Karalystė 
negali išsirinkti, kuriuos ES prieglobsčio ir migracijos acquis elementus ji norėtų 
išlaikyti;

23. dar kartą pabrėžia, kad reikia priimti šeimos susijungimo planą, kuris turėtų būti 
parengtas, kad galėtų įsigalioti pereinamojo laikotarpio pabaigoje, siekiant išvengti bet 
kokių spragų, turinčių humanitarinį poveikį, ir užtikrinti, kad būtų gerbiama 
prieglobsčio prašytojų teisė į šeimos gyvenimą, kaip numatyta pagal EŽTK 8 straipsnį, 
kuris ir toliau taikomas tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek ES;

24. atsižvelgdamas į tokį planą ir laikydamasis bendresnio požiūrio, primena derybininkams 
apie 27 ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės įsipareigojimą apsaugoti visus jų 
teritorijoje esančius vaikus, neatsižvelgiant į jų statusą, santykius ar šeimos ryšius, 
įskaitant nelydimus nepilnamečius, ir užtikrinti visų vaikų teisę į apsaugą, šeimos 
gyvenimą ir gerovę, atsižvelgiant į jų interesus, kaip numatyta pagal 1989 m. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvenciją; atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės įsipareigojimą 
derėtis dėl šeimos susijungimo plano, skirto prieglobsčio prašantiems nepilnamečiams; 
ragina valstybes nares, kai tik Jungtinė Karalystė pateiks konkrečius pasiūlymus, 
suteikti Komisijai įgaliojimus derėtis dėl prieglobsčio prašytojams skirto šeimos 
susijungimo plano;

25. pabrėžia koordinuoto ES požiūrio į visus šiuos klausimus svarbą, nes dvišaliai Jungtinės 
Karalystės ir atskirų valstybių narių susitarimai tokiais klausimais, kaip prieglobsčio 
prašytojų ar pabėgėlių šeimos susijungimas, perkėlimo ar readmisijos susitarimai, gali 
turėti neigiamų pasekmių ES prieglobsčio ir migracijos politikos nuoseklumui; ragina 
abi derybų šalis siekti subalansuoto ir konstruktyvaus požiūrio visais šiais klausimais, 
įskaitant trečiųjų valstybių piliečių teisėtus atvykimo būdus ir readmisijos susitarimus, 
pirmenybę teikiant būtinybei suteikti tarptautinę apsaugą tiems, kuriems jos reikia, ir 
ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamiausiems asmenims, kaip įsipareigojo abi šalys;

G. Bendradarbiavimas su teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūromis

26. pakartoja savo raginimą išaiškinti, kaip vyks būsimas praktinis Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijų ir ES teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūrų 
bendradarbiavimas, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės, kaip Šengeno erdvei 
nepriklausančios trečiosios valstybės ir pagrindinės kovos su terorizmu ir organizuotu 
nusikalstamumu partnerės, statusą; ragina derybų šalis stengtis glaudžiai strategiškai ir 
operatyviai bendradarbiauti teisėsaugos ir baudžiamosios teisenos srityje, paisant tokio 
bendradarbiavimo techninių ir teisinių ribų.
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