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AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

Procedūra ir šaltiniai

2002 m. Pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio (toliau – EAO) yra pirmoji 
tarpusavio pripažinimo priemonė ES baudžiamosios teisės srityje, taigi ir priemonė, kurią 
įgyvendinant sukaupta daugiausia patirties tarpusavio pripažinimo srityje. Jis pagrįstas 
ankstesnės ES sutarties 31 straipsnio a ir b punktais ir 34 straipsnio 2 dalies b punktu, 
Komisiją jį siūlė priimti pagal buvusį trečiąjį ramstį. Į nacionalinę teisę šis teisės aktas turėjo 
būti perkeltas iki 2003 m. gruodžio 31 d. Taigi valstybės narės turi 16 metų patirtį, susijusią 
su minėta priemone. Šioje priemonėje dalyvauja visos valstybės narės. Pranešime 
naudojamasi galimybe įvertinti, kaip Pamatiniu sprendimu 2002/584/TVR įtvirtintas 
mechanizmas buvo taikomas susijusiose valstybėse narėse.

Kaip jau minėta, ši priemonė pagrįsta tarpusavio pripažinimo principu, o tai reiškia, kad 
vienoje valstybėje narėje išduoti EAO turi būti tiesiogiai pripažįstami ir vykdomi kitoje 
valstybėje narėje, išskyrus tam tikrus konkrečius atvejus. 

Pranešime bus nagrinėjami šie klausimai:

– valstybių narių lygmeniu kylančios kliūtys įgyvendinimui,

– sąsajos su papildomomis priemonėmis,

– sunkumai, susiję su priemonių, kurias valstybės narės gali taikyti vykdydamos EAO, 
įvairove,

– šios priemonės poveikis pagrindinių teisių apsaugai,

– rekomendacijos, kaip įveikti įvairius sunkumus, su kuriais susiduriama įgyvendinimo 
procese.

Pranešėjas surinko informaciją ir, be kitų, rėmėsi šiais šaltiniais:

– 2020 m. vasario 20 d. LIBE komiteto posėdyje vykusiu išsamiu apsikeitimu 
nuomonėmis su suinteresuotaisiais subjektais,

– 2020 m. birželio mėn. paskelbtu Parlamento tyrimų tarnybos atliktu ex post poveikio 
vertinimu,

– apsikeitimu informacija su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, pavyzdžiui, 
Europos Komisijos, Eurojusto, FRA, akademinės bendruomenės atstovais (įskaitant 
2016 m. EP pranešimą dėl EAO) ir priemone besinaudojančiais specialistais, 

– 2020 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo ataskaita.

Bendra EAO įgyvendinimo apžvalga
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Nuo 2004 m., kai įsigaliojo Pagrindų Sprendimas 2002/584/ES dėl EAO, turima nemažai 
duomenų, nors kartais kyla problemų dėl surinktų duomenų nuoseklumo ir siekiant tinkamo 
jų supratimo, pavyzdžiui, dėl statistinių skirtumų tarp išduotų EAO ir įvykdytų EAO, nes 
tiesiog vertinant skaičius galėtų susidaryti klaidingas įspūdis, kad vykdymo lygis yra žemas. 
Kaip paaiškino Komisija, taip nėra. Be to, yra nemažai nacionalinių ir Teisingumo Teismo 
(toliau – ESTT) sprendimų, kuriuose išsamiau išaiškinami kai kurie klausimai ir iš kurių 
matyti, kad tvarką reikėtų tobulinti ar labiau konsoliduoti. Be to, specialistai ir ES įstaigos, 
pavyzdžiui, Eurojustas, surinko daug ekspertinių žinių, pavyzdžiui, Eurojustas net paskelbė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su EAO, vadovą. Šį klausimą taip 
pat išsamiai nagrinėjo NVO, pavyzdžiui, organizacija „Fair Trials International“, 2016 m. 
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ataskaita ir kt.

Remiantis šiais duomenimis galima teigti, kad EAO iš esmės veikia patenkinamai. Tačiau, 
atsižvelgiant į priemonės taikymo praktiką matyti, kad kai kuriose srityse reikia išsamesnių 
paaiškinimų. Šios sritys yra:

– draudimo bausti du kartus už tą pačią veiką (lot. ne bis in idem) apibrėžtis; anksčiau 
ESTT, aiškindamas Pagrindų sprendimo dėl EAO 3 straipsnio 2 dalies sąvokas „už tą 
pačią veiką“ ir „bausmė yra atlikta“, aiškiai nustatė, kad remiantis principu ne bis in 
idem privaloma atsisakyti vykdyti EAO;

– kelių skirtingų valstybių narių išduoti EAO ir jų vykdymo eiliškumas;

– proporcingumo klausimas – kai kuriose valstybėse narėse EAO išduodami už 
nesunkius pažeidimus; šis klausimas buvo sprendžiamas EAO vadove;

– neprivalomų atsisakymo pripažinti pagrindų, detaliai neišdėstytų Pagrindų sprendime 
dėl EAO ir susijusių su pagrindinėmis teisėmis, pavyzdžiui, kalėjimų sąlygomis ar 
teismų nepriklausomumu, klausimas; ESTT išaiškino, kad EŽTK 3 straipsnis 
(Pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnis) visapusiškai taikomas kalinimo sąlygoms ir 
tam tikroms pagrindinėms teisingo bylos nagrinėjimo garantijoms, pvz., teismų 
nepriklausomumui ir nešališkumui, šiais atvejais ESTT taikė ne tokį griežtą vertinimo 
standartą kaip Europos žmogaus teisių teismas, kuris šiuos pažeidimus laikė 
akivaizdžiu teisingumo paneigimu;

– apibrėždamas teismines institucijas ESTT išaiškino, kad išduodančiosios institucijos 
gali būti tik nepriklausomi prokurorai ir teisėjai; šiuo klausimu Eurojustas parengė 
įvairių nacionalinių baudžiamojo persekiojimo sistemų aiškinimo vadovą;

– dvigubo baudžiamumo klausimas, susijęs su nusikalstamų veikų, nepatenkančių į 32 
nusikalstamų veikų, kurių atveju dvigubas baudžiamumas netikrinamas, sąrašą, 
vertinimu;

– suderinamumo su kitomis priemonėmis, susijusiomis su įtariamųjų teisėmis, 
pavyzdžiui, Direktyva dėl vertimo žodžiu ir raštu baudžiamajame procese, Direktyva 
dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese ir Direktyva dėl teisės turėti advokatą, 
taip pat su kitomis tarpusavio pripažinimo priemonėmis, pavyzdžiui, 2008 m. 
lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/909/TVR dėl nuosprendžių 
baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės 
atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti 
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Europos Sąjungoje, arba Direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio klausimas:

– tam tikrų EAO sąvokų bendro supratimo klausimas, pavyzdžiui, bendras EAO 
supratimas baudžiamojo proceso metu (ir sąvoka „parengtas teisminiam bylos 
nagrinėjimui“), šalutinių nusikalstamų veikų, terminų, pranešimo reikalavimų ir t. t. 
klausimai

Pagrindinė pranešėjo išvada ir rekomendacijos

Remdamasis anksčiau išdėstytais teiginiais, pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į šiuos 
klausimus:

a. Bendrieji klausimai

Atsižvelgiant į turimus statistinius duomenis, EAO sistema sėkminga ir dėl esamų nedidelių 
problemų nekvestionuotina. Vienas iš pagrindinių pridėtinės vertės aspektų yra jos taikymas 
visose ES valstybėse narėse; todėl darant bet kokius pataisymus ir patobulinimus reikėtų į tai 
atsižvelgti ir tuo remtis.

b. Praeities teisiniai klausimai ir ESTT vaidmuo, taip pat kitos privalomos teisinės galios 
neturinčios priemonės

Nemažai neišspręstų teisinių klausimų galėtų būti išspręsta nacionaliniams teismams ir ESTT 
bendradarbiaujant prejudiciniais klausimais; remiantis šiais atsakymais, buvo nustatyta 
„išduodančiosios teisminės institucijos“ apibrėžtis (teismai ir nepriklausomi prokurorai), buvo 
pabrėžtas kankinimo, nežmoniško ir žeminančio elgesio, susijusio su kalinimo sąlygomis, 
draudimas, taip pat nacionalinių teismų sistemų nepriklausomumo svarba, išaiškinta draudimo 
bausti du kartus už tą pačią veiką (lot. ne bis in idem) apibrėžtis, taip pat kalbant apie kitas 
priemones (pripažįstant laisvės atėmimo bausmes) ir t. t. Anksčiau iškilę klausimai taip pat 
buvo išaiškinti privalomos teisinės galios neturinčiomis priemonėmis, pavyzdžiui, Europos 
arešto orderio išdavimo ir vykdymo vadovuose, Eurojusto informaciniuose pranešimuose ir per 
teisėjų bei specialistų mokymus.

c. Dvigubas baudžiamumas ir tolesnis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės plėtojimas

Tam tikrais atvejais dėl dvigubo baudžiamumo kilo sunkumų, daugiausia susijusių su skirtingu 
patikrinimo apimties aiškinimu ir nusikalstamų veikų, priskyrimo 32 nusikalstamų veikų, 
kurios neturėtų būti tikrinamos, kategorijai klausimu; atrodo, kad šiuo klausimu reikalingas tam 
tikras praktinis teismų paaiškinimas. Šiuo požiūriu, atsižvelgiant į tolesnę integraciją, reikėtų 
apsvarstyti galimybę išplėsti 32 nusikalstamų veikų sąrašą (pavyzdžiui, įtraukiant neapykantos 
nusikaltimus arba nusikaltimus viešajai tvarkai ir valstybių narių konstituciniam vientisumui) 
arba netgi šiuo klausimu laikytis kitokio požiūrio ir Pamatiniame sprendime dėl Europos arešto 
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orderio nustatyti vadinamąjį neigiamą sąrašą, kaip buvo numatyta pirminio Komisijos 
pasiūlymo dėl Europos arešto orderio (COM(2001)0522 final) 27 ir 28 straipsniuose. Juose 
Komisija pažymėjo: „Pagal 27 straipsnį kiekviena valstybė narė gali parengti veikų, dėl kurių 
ji iš anksto pareiškia atsisakanti vykdyti Europos arešto orderius, sąrašą (vadinamojo neigiamo 
sąrašo sistema). Į šį sąrašą gali būti įtraukti veiksmai, kurie nėra laikomi nusikalstamomis 
veikomis sąrašą sudarančioje valstybėje narėje, tačiau tokiais laikomi kitose valstybėse narėse. 
Paprastai į šį sąrašą būtų įtrauktos per daugelį metų dekriminalizuotos nusikalstamos veikos 
(abortas, narkotikų vartojimas, eutanazija ir t. t.). Dekriminalizavimas šiais atvejais gali būti 
vertinamas kaip demokratinių diskusijų valstybėje, kuri dėl to nebesutinka bendradarbiauti su 
kitomis valstybėmis, kurios vis dar šiuos veiksmus laiko nusikalstamomis veikomis, rezultatas. 
Į sąrašą taip pat būtų įtraukti bendresnio pobūdžio baudžiamosios atsakomybės aspektai, 
pavyzdžiui, minimalus atsakomybės amžius. Šiame straipsnyje numatytas nusikalstamų veikų 
sąrašas turi būti perduotas Tarybos generaliniam sekretoriatui ir Komisijai, ir jis turi būti 
paskelbtas. Po sąrašo paskelbimo reikėtų numatyti bent tris mėnesius iki valstybė narė galėtų 
pasinaudoti jame numatytomis išimtimis.“

d. Suderinamumas

Pranešėjas mano, kad viena iš pagrindinių problemų yra taikymo suderinamumas. Dažnai 
problema yra ne pats Pamatinis sprendimas dėl EAO, bet iš esmės skirtingas kai kurių sąvokų 
supratimas ir poreikis, kad Komisija pateiktų tam tikras gaires ir, prireikus, pradėtų pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras siekiant bendro supratimo;

Šiuo atžvilgiu svarbu parengti aiškią nuoseklią ES baudžiamosios teisės ir tarpusavio 
pripažinimo baudžiamosios teisės srityje viziją, taip pat atsižvelgiant į esamą procesinių ir 
pagrindinių teisių suderinimo lygį baudžiamosios teisės srityje. Siekiant tokio nuoseklaus 
požiūrio reikia, kad tas pats sprendimas būtų taikomas skirtinguose tarpusavio pripažinimo 
dokumentuose, o pavieniai teisės aktai nei sudaro gerą teisinę sistemą, nei padeda specialistams. 
Pavyzdžiui, Pamatiniame sprendime dėl EAO numatyti privalomo ir neprivalomo atsisakymo 
pripažinti pagrindai, o kitose priemonėse tik neprivalomi atsisakymo pripažinti pagrindai, 
turėtų būti sistemingai naudojamas ir apibrėžtas atsisakymo pripažinti dėl pagrindinių teisių 
pagrindas ir vienodas atsisakymo pripažinti pagrindų sąrašas ir t. t. 

Nustatytos nuoseklumo problemos sprendžiamos praktinėmis priemonėmis (specialistų 
mokymas), privalomos teisinės galios neturinčiais teisės aktais (vadovai ir rekomendacijos), 
galbūt tiksliniais teisės aktais (teisminės institucijos apibrėžtis, principas ne bis in idem, 
pagrindinės teisės ir kt.) ir papildant teisės aktus (kardomasis kalinimas). Taip pat vidutinės 
trukmės ir ilguoju laikotarpiu reikia parengti ES baudžiamosios teisės kodeksą.

e. Mokymas

Mokymas yra viena iš pagrindinių tinkamo EAO taikymo sudedamųjų dalių. Pastaraisiais 
metais daug nuveikta tokiose platformose kaip Europos teisėjų mokymo tinklas (toliau – 
ETMT), kurį bendrai finansavo Komisija, rengiant specialius mokymus teisėjams ir 
prokurorams apie ES tarpusavio pripažinimo priemones ir kalbų mokymus. Deja, ne visos 
valstybės narės ir teisėjų mokymo įsitaigos reguliariai dalyvauja tokiuose mokymuose. Šiuo 
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atžvilgiu turi būti apsvarstyta galimybė sukurti papildomą ES platformą, kurioje dalyvautų 
visos ES valstybės narės ir kuri būtų skirta keistis informacija ir mokytis, taip pat apie įvairių 
nacionalinių teismų praktiką EAO srityje.

f. Procesinių teisių ir garantijų suderinimas ir tarpusavio pasitikėjimas

Dažnai problema kyla ne dėl Pamatinio sprendimo dėl EAO, bet dėl tarpusavio pasitikėjimo 
stokos, nes nepakankamai suderintos tam tikros bendros pagrindinės procesinės teisės ir 
standartai. Nemažas laimėjimas pasiektas priėmus šešias direktyvas dėl įtariamųjų procesinių 
teisių, Direktyvą dėl nusikaltimų aukų teisių ir suderinus kai kurias nusikalstamas veikas 
pagal SESV 83 straipsnio 1 dalį. Tačiau pirmiausia reikėtų įvertinti galimybę papildyti teisės 
aktus įrodymų priimtinumo srityje (svarbūs bendri standartai, susiję su galutiniais 
nuosprendžiais, ir jų tarpusavio pripažinimas) ir dar labiau kardomojo kalinimo srityje. 
Teisinis pagrindas nustatant kardomojo kalinimo sąlygas yra SESV 82 straipsnio 2 dalis. 
Šiomis sąlygomis turėtų būti siekiama kuo aukštesnių standartų, o ne mažiausio bendro 
vardiklio. Reikėtų vengti neaiškių išimčių, sudarančių galimybes valstybėms narėms plačiai 
jomis naudotis (pavyzdžiui, teisės turėti advokatą apribojimai ikiteisminiame etape), kaip 
nustatyta kai kuriose anksčiau priimtose direktyvose. Šiuo atžvilgiu Komisija turėtų 
nedelsdama įspėti valstybes nares, kurios neperkėlė bendrų standartų į nacionalinę teisę, ir 
prireikus pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras. Tarpusavio pasitikėjimą galima skatinti 
tik visapusiškai laikantis bendrai sutartų standartų.
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas
(2019/2207(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3, 6 ir 7 straipsnius ir į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 82 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2002/584/TVR dėl 
Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2009/299/TVR, iš 
dalies keičiantį Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 
2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantį asmenų procesines teises bei skatinantį 
tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam 
asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime2,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp 
valstybių narių tvarkos įgyvendinimo (COM(2005)0063 ir SEC(2005)0267, 
COM(2006)0008 ir SEC(2006)0079, COM(2007)0407 ir SEC(2007)0979, 
COM(2011)0175 ir SEC(2011)0430),

– atsižvelgdamas į peržiūrėtą Europos arešto orderio išdavimo ir vykdymo vadovo 
redakciją,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl kalinimo sąlygų ES3 ir į 
2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos arešto 
orderio persvarstymo4,

– atsižvelgdamas į 2009 m. Tarybos rezoliuciją dėl veiksmų plano, skirto įtariamųjų ar 
kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti5,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese6,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese7,

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

1 OL L 190, 2002 7 18, p. 1.
2 OL L 81, 2009 3 27, p. 24.
3 OL C 168 E, 2013 6 14, p. 82.
4 OL C 285, 2017 8 29, p. 135.
5 OL C 295, 2009 12 4, p. 3.
6 OL L 280, 2010 10 26, p. 1.
7 OL L 142, 2012 6 1, p. 1.
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2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto 
orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų 
informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis 
įstaigomis laisvės atėmimo metu8,

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant 
baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto 
orderio vykdymo procedūroms9,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) 2020 m. birželio mėn. 
atliktą Europos arešto orderio įgyvendinimo Europos Sąjungos lygmeniu vertinimą,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos 2020 m. liepos 2 d. ataskaitą dėl 2002 m. birželio 
13 d. Tarybos pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp 
valstybių narių tvarkos įgyvendinimo COM(2020)0270, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento tyrimų tarnybos prašymu 2014 m. sausio mėn. 
atliktą Europos arešto orderio Europos pridėtinės vertės vertinimą,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 27 d. Tarybos paskelbtą ketvirtojo tarpusavio 
vertinimo etapo „praktinis Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių 
tvarkos taikymas“ galutinę ataskaitą, 

– atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 26 d. Komisijos ataskaitą dėl 2013 m. spalio 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą 
vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl 
teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės 
susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu 
įgyvendinimo (COM(2019)0560), 

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 13 d. Tarybos išvadas dėl tarpusavio pripažinimo 
baudžiamosiose bylose „Skatinti tarpusavio pripažinimą stiprinant tarpusavio 
pasitikėjimą“10, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020-2025 m. ES strategija dėl nusikaltimų 
aukų teisių“ (COM(2020)0258),

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 
(Europolo)11,

– atsižvelgdamas į 2002 m. JT konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką 
ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. 
Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo 

8 OL L 294, 2013 11 6, p. 11.
9 OL L 297, 2016 11 4, p. 1.
10 OL C 449, 2018 12 13, p. 6.
11 OL L 295, 2018 11 21, p. 138.
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tvarkos 1 straipsnio 1 dalies e punktą ir 3 priedą,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),

A. kadangi Europos arešto orderis (toliau – EAO) yra supaprastinta ir pagreitinta asmenų 
perdavimo tarp teisminių institucijų procedūra, kuri yra pavyzdinė ir dažniausiai 
taikoma tarpusavio pripažinimo baudžiamosiose bylose priemonė nuo pat jos taikymo 
pradžios;

B. kadangi EAO sulaukė sėkmės ir pakeitė asmenų perdavimą taikant ekstradiciją; kadangi 
asmenų perdavimo trukmė vidutiniškai sutrumpintą iki 40 dienų, jeigu asmuo nesutinka;

C. kadangi ES teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose grindžiamas tarpusavio 
pripažinimu, kurį 1999 m. nustatė Tamperės Europos Vadovų Taryba; kadangi 
Lisabonos sutartimi iš esmės pakeistos ES prerogatyvos ir SESV 82 straipsnyje 
nustatytas aiškus teisinis pagrindas;

D. kadangi tarpusavio pripažinimas nėra naujas, bet buvo išplėtotas laisvo prekių, asmenų, 
paslaugų ir kapitalo judėjimo srityje (vadovaujantis sprendimu Cassis de Dijon byloje);

E. kadangi tarpusavio pripažinimas reiškia, kad tiesiogiai pripažįstami kitų valstybių narių 
teismo sprendimai, jie gali būti atsisakoma pripažinti tik išimtiniais atvejais; kadangi jis 
taip pat apima kompetentingų teisminių institucijų bendradarbiavimą;

F. kadangi tarpusavio pripažinimas yra tarpusavio pasitikėjimo, pagrįsto bendru teisinės 
valstybės ir pagrindinių teisių supratimu, pasekmė; kadangi pasitikėjimo stiprinimas yra 
itin svarbus siekiant sklandaus EAO veikimo;

G. kadangi EAO yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimo pagrindas; kadangi 
netinkamas jo taikymas gali turėti pražūtingą poveikį Šengeno erdvės veikimui;

H. kadangi lygybės Sąjunga privalo užtikrinti visų nusikaltimų aukų apsaugą12;

I. kadangi ESTT išaiškino daugumą su EAO taikymu susijusių klausimų, kaip antai 
draudimo bausti du kartus (lot. ne bis in idem)13, teisminių institucijų14, ES teisės 
viršenybės ir teisės aktų suderinimo15, teismų nepriklausomumo16, pagrindinių teisių17, 
dvigubo baudžiamumo18 ir ES piliečių ekstradicijos į trečiąsias šalis19;

J. kadangi dvigubas baudžiamumas yra tarptautinės ekstradicijos sąvoka ir yra sunkiai 

12 „2020-2025 m. ES strategija dėl nusikaltimų aukų teisių“.
13 Sprendimas Mantello, C-261/09.
14 Sprendimas Özçelik, C-453/16 PPU; sprendimas Poltorak, C-452/16 PPU; sprendimas Kovalkovas, C-477/16 
PPU; sprendimas sujungtose bylose OG, C-508/18, ir PI, C-82/19 PPU.
15 Sprendimas Melloni, C-399/11 arba M.A.S ir M.B., C-42/17.
16 Sprendimas Teisingumo ir lygybės ministras, C-216/18 PPU.
17 Sprendimas sujungtose bylose Aranyosi, C-404/15, ir Căldăraru, C-659/15 PPU; sprendimas Dorobantu, C-
128/18.
18 Sprendimas Grundza, C-289/15.
19 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimas Petruhhin, C-182/15; 2018 m. balandžio 10 d. sprendimas Pisciotti, C-
191/16; 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimas Raugevičius, C-247/17 ir 2020 m. balandžio 2 d. Teismo (didžioji 
kolegija) sprendimas Rusijos federacija, C-897/19 PPU ir t. t.
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suderinamas su tarpusavio pripažinimu; kadangi reikėtų iš naujo įvertinti nusikalstamų 
veikų, kurioms netaikomas dvigubo baudžiamumo patikrinimas, sąrašą; kadangi savo 
pirminiame pasiūlyme Komisija siekė pateikti baigtinį sąrašą veikų, dėl kurių būtų 
galima atsisakyti asmenį perduoti (vadinamasis neigiamas sąrašas);

K. kadangi siekiant tarpusavio pripažinimo reikia suderinti baudžiamąją materialinę ir 
procesinę teisę; kadangi per pastaruosius kelerius metus padaryta pažanga, pavyzdžiui, 
priimtos šešios procesinių teisių direktyvos, Direktyva 2012/29/ES dėl aukų teisių20 ir 
suderintos nusikalstamos veikos;

L. kadangi kilo sunkumų dėl tam tikrų Direktyvos 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą 
nuostatų ir dėl EAO;

M. kadangi kitose priemonėse, pvz., Direktyvoje 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio21 
ir Reglamente (ES) Nr. 1805/2018 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą 
tarpusavio pripažinimo22, buvo išaiškinti kai kurie EAO klausimai;

N. kadangi pagal tarpusavio pripažinimo principą reikalaujama, kad specialistai būtų 
mokomi ES teisės; 

O. kadangi Eurojusto vykdomas palengvinimas ir koordinavimas pasirodė esąs naudinga 
tarpusavio pripažinimo priemonė; kadangi Eurojusto įgaliojimai yra nepriklausomi nuo 
Europos prokuratūros;

P. kadangi lyginant duomenis matyti, jog EAO vis daugėja;

Q. kadangi suderinus EAO įgyvendinimą bus užkirstas kelias palankesnio teisinio 
reglamentavimo ieškojimui;

Bendras EAO įgyvendinimo vertinimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad EAO yra svarbus laimėjimas ir veiksminga bei būtina 
priemonė; teigia, kad EAO labai pagerino bendradarbiavimą asmenų perdavimo srityje;

2. atkreipia dėmesį į konkrečias problemas; mano, kad dėl jų nekyla klausimų dėl pačios 
sistemos;

3. pažymi, kad šios problemos susijusios su kalinimo sąlygomis, proporcingumu, laisvės 
atėmimo bausmių vykdymu23, terminais24 ir sprendimais in absentia; pripažįsta, kad 
tam tikrais atvejais iškilo dvigubo baudžiamumo klausimas25;

4. pažymi, kad problemos buvo išspręstos derinant privalomos teisinės galios neturinčius 
teisės aktus (EAO vadovas), tarpusavio vertinimus, Eurojusto pagalbą, ESTT praktiką ir 
papildomus teisės aktus (Pamatinis sprendimas 2009/299/TVR ir Direktyva 

20 OL L 315, 2012 11 14, p. 57. 
21 OL L 130, 2014 5 1, p. 1.
22 OL L 303, 2018 11 28, p. 1.
23 ESTT sprendimas Popławski, C-579/15.
24 ESTT sprendimas Jeremy F, C-168/13 PPU.
25 remiantis sprendimu Grundza, C-289/15, kuriame daroma nuoroda į Tarybos pamatinį sprendimą 
2008/909/TVR.
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2013/48/ES);

5. atkreipia dėmesį į tai, kad EAO turėtų būti sutvirtintas, nes jame dalyvauja visos 
valstybės narės;

6. pažymi, kad Sutartyse (protokolai Nr. 21 ir Nr. 22) numatytas specialus dviejų valstybių 
narių statusas – Airija turi galimybę pasirinkti dalyvauti, o Danija nedalyvauja ES 
baudžiamosios teisės srityje; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti teisingumo ir vidaus reikalų 
srities nuoseklumą;

7. pabrėžia, kad nereikėtų EAO piktnaudžiauti smulkių pažeidimų atvejais; ragina 
naudotis mažiau intervencinėmis teisinėmis priemonėmis; atkreipia dėmesį į tai, kad 
išduodančiosios institucijos turėtų patikrinti proporcingumą;

8. pabrėžia, kad, ESTT nuomone, atsisakymas vykdyti EAO yra tarpusavio pripažinimo 
išimtis ir turi būti aiškinamas siaurai26;

Rekomendacijos, kaip pagerinti EAO veikimą

9. ragina Komisiją pateikti suprantamus duomenis, nes esami duomenys yra neaiškūs ir 
gali sudaryti klaidingą įspūdį apie EAO (nepakankamą) veiksmingumą; ragina valstybes 
nares rinkti duomenis ir perduoti juos Komisijai;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad dvigubo baudžiamumo tikrinimas riboja tarpusavio 
pripažinimą ir, ESTT nuomone, turi būti aiškinamas siaurai; pažymi, kad idealiu atveju 
tarpusavio pripažinimas turėtų veikti automatiškai27;

11. ragina Komisiją išnagrinėti valstybėse narėse bendras nusikalstamas veikas ir įvertinti 
galimybę išplėsti nusikalstamų veikų, dėl kurių nereikia tikrinti dvigubo baudžiamumo, 
sąrašą; pabrėžia, kad svarbu įvertinti, kaip įtraukiami papildomi nusikaltimai, pvz., visų 
pirma nusikaltimai aplinkai (pvz., taršos iš laivų nusikaltimai), neapykantos 
nusikaltimai, seksualinė prievarta, nusikaltimai, padaryti skaitmeninėmis priemonėmis, 
pvz., tapatybės vagystės, nusikaltimai viešajai tvarkai ir valstybių narių konstituciniam 
vientisumui, genocido nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai; 

12. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę sumažinti 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą Europos 
arešto orderio trejų metų ribą tam tikroms nusikalstamoms veikoms, pvz., prekybai 
žmonėmis, seksualiniam vaikų išnaudojimui ir vaikų pornografijai; 

13. ragina Komisiją, siekiant tolesnės integracijos, įvertinti galimybę vietoj 32 nusikalstamų 
veikų sąrašo sudaryti baigtinį sąrašą veikų, dėl kurių būtų galima atsisakyti perduoti 
asmenį (vadinamasis neigiamas sąrašas); 

14. ragina Komisiją išaiškinti šalutinių ar susijusių nusikalstamų veikų sąvokas; 

15. pabrėžia, kad svarbu tiksliau apibrėžti EAO procedūrose dalyvaujančių įstaigų pareigas 
ir kompetenciją ir užtikrinti, kad jos būtų specializuotos ir turėtų praktinės patirties; 
patvirtina, kad didelė vykdančiosios institucijos veiksmų laisvė yra sunkiai suderinama 

26 Sprendimas Teisingumo ir lygybės ministras, C-216/18 PPU.
27 pvz., žr. 2000 m. liepos 26 d. Komisijos komunikatą dėl galutinių nuosprendžių baudžiamosiose bylose 
tarpusavio pripažinimo (COM(2000)0495). 



PR\1210320LT.docx 13/15 PE655.688v01-00

LT

su tarpusavio pripažinimu; mano, kad dvigubo baudžiamumo atvejais veiksmų laisvė 
turėtų būti ribojama; 

16. ragina Komisiją toliau vertinti EAO ir kitų teisminio bendradarbiavimo priemonių 
perkėlimą į nacionalinę teisę ir prireikus pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras; 

17. ragina valstybes nares laiku ir tinkamai įgyvendinti EAO ir alternatyvias teisines 
priemones baudžiamosiose bylose; 

18. atkreipia dėmesį į nerimą keliančią Komisijos ataskaitą dėl tam tikrų Direktyvos 
2013/48/ES nuostatų dėl teisės turėti advokatą vykdant EAO procedūras; ragina 
Komisiją ir valstybes nares toliau vertinti, kaip valstybės narės laikosi direktyvos ir 
imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kaip būtų laikomasi jos nuostatų; 

19. ragina valstybes nares suteikti lankstumo EAO kalbų režimams; 

20. ragina Komisiją užtikrinti vienodą terminų taikymą ir veiksmingą stebėseną; 

21. ragina Komisiją užtikrinti tinkamą Eurojusto ir Europos teisminio tinklo finansavimą, 
kad būtų sudarytos palankesnės EAO vykdymo ir koordinavimo sąlygos; pažymi, kad 
Komisijos numatyti Eurojusto biudžeto planai būtų lėmę finansavimo sąstingį, 
nepaisant padidėjusio jo darbo krūvio; 

22. ragina Komisiją ir valstybes nares skirti tinkamą finansavimą EAO srities specialistų, 
įskaitant policiją, prokurorus, teismų ir advokatūros teisininkus, mokymui; atkreipia 
dėmesį į ETMT programų, pvz., EAO procedūrų imitavimo ir kalbų mokymo, vertę; 

23. ragina Komisiją parengti ekspertų ir specialistų mokymo apie tarpusavio pripažinimo 
priemones, taip pat EAO, platformą; patvirtina, kad joje turėtų būti teikiama informacija 
apie artimas priemonių sąsajas, taip pat suteikiant bendrą erdvę keistis patirtimi;

24. pažymi, kad valdžios institucijų bendradarbiavimas, įskaitant pagrindinių teisių 
laikymąsi, gali būti tobulinamas naudojant technologijas ir skaitmeninimą; prašo sukurti 
centralizuotą nacionalinių EAO taikymo duomenų bazę (kaip ir kitose ES teisės 
srityse)28;

25. ragina Komisiją atsižvelgti į nacionalinių parlamentų nuomones, pateiktas pagal 
Protokolą Nr. 2, nes jų dalyvavimas užtikrina demokratinį ES baudžiamosios teisės 
patikrinimą;

Rekomendacijos pagrindinių teisių klausimu

26. ragina valstybes nares laikytis ES sutarties 2 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų (dėl 
žmogaus orumo, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir žmogaus teisių, 
įskaitant mažumų teises);

27. pažymi, kad nors ES sutarties 7 straipsnio 1 dalis gali turėti poveikio tarpusavio 
pripažinimui, ESTT teigimu, vykdančioji institucija kiekvienu konkrečiu atveju privalo 
įvertinti, ar yra pagrįstų priežasčių manyti, kad perdavus asmenį, kils pavojus, jog bus 

28 žr. EPRS 2020 m. birželio mėn. atliktą Europos arešto orderio įgyvendinimo Europos Sąjungos lygmeniu 
vertinimą. 
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pažeistos jo pagrindinės teisės; pabrėžia, kad ES sutarties 7 straipsnio 1 dalies taikymas 
nereiškia automatinio atsisakymo pripažinti;

28. pakartoja, kad labai svarbus ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių 
mechanizmas, kurį kaip tarpinstitucinį susitarimą sudaro metinė nepriklausoma ir 
įrodymais pagrįsta peržiūra, kurioje vertinama, kaip ES valstybės narės laikosi ES 
sutarties 2 straipsnio, ir pateikiamos rekomendacijos konkrečioms šalims;

29. ragina Komisiją priimti papildomas procesinių teisių priemones, pvz., dėl kardomojo 
kalinimo priimtinumo ir kalinimo sąlygų, kurios atitiktų arba viršytų Europos Tarybos 
standartus, įskaitant dėl kardomojo kalinimo terminų; teigia, kad Komisija turėtų siekti 
aukščiausių standartų;

30. ragina Komisiją pateikti principo „ne bis in idem“ atvejų ir galimų teisėkūros veiksmų 
vertinimą;

31. ragina valstybes nares ratifikuoti Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvųjį protokolą;

32. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl EAO trūkumų gali būti atimta teisė kreiptis į teismą ir 
neužtikrinta aukų apsauga; pabrėžia, kad nebaudžiamumas dėl teisminio 
bendradarbiavimo trūkumų daro labai neigiamą poveikį teisinei valstybei, teisminėms 
sistemoms ir visuomenei;

Siekiant labiau suderintos EAO teisinės sistemos

33. teigia, kad EAO yra veiksmingas; tačiau mano, kad pagrindinė problema susijusi su jo 
suderinamumu;

34. ragina Komisiją numatyti nuoseklią tarpusavio pripažinimo politiką siekiant išvengti 
skirtingų atsakymų į tuos pačius klausimus;

35. ragina Komisiją atlikti įvairių priemonių tyrimą siekiant išvengti nesuderinamumo, 
pavyzdžiui kalbant apie kalinių perdavimo taisykles ir EAO atvejus;

36. teigia, kad suderinamumo problemas reikia spręsti praktinėmis priemonėmis (specialistų 
mokymas), privalomos teisinės galios neturinčiais teisės aktais (vadovai ir 
rekomendacijos), galbūt tikslingais teisės aktais (teisminės institucijos apibrėžtis, ne bis 
in idem principas, pagrindinės teisės ir kt.) ir papildant teisės aktus (kardomasis 
kalinimas);

37. rekomenduoja vidutinės trukmės laikotarpiu remti ES teismų kodeksą baudžiamojoje 
teisėje siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir nuoseklumą;

„Brexit‘as“

38. ragina Komisiją tęsti derybas su Jungtine Karalyste siekiant rasti geriausią sprendimą, 
kuris užtikrintų veiksmingą bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose;

o

o o
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39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


