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PASIŪLYMAI 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų 
komitetą į pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos dalykus: 

Europos Parlamentas 

1. Palankiai vertina pirmosios Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą ir mano, kad vien 
pažanga kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę suteikia pagrindą ratifikuoti šios 
sutarties projektą valstybėse narėse. 

2. Laikosi nuomonės, kad Konstitucinė sutartis pateisina visus Europos Parlamento lūkesčius 
tikros bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimo srityje. 

 
3. Džiaugiasi, kad: 
 
• Konstitucinė sutartis yra puiki priemonė pašalinti demokratijos stoką, būdingą spendimų 

priėmimo procesui teismų ir policijos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose atvejais, ir 
kad Bendrijos „įsiliejimas“ į Sąjungą, teisėkūros procedūros taikymas ankstesnio trečiojo 
ramsčio srityje bei balsavimo kvalifikuota dauguma principo įdiegimas reiškia, jog galiausiai 
galima sukurti tikrą „Sąjungą, kurioje paisoma teisės viršenybės principo“,  
 

• į Konstitucinę sutartį bus įtraukta Pagrindinių teisių chartija. Tai padės užtikrinti, kad būtų 
laikomasi žmogaus teisių, kuriomis pagrįsta laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė,  
 

• Sutartyje nurodoma, kad Europos Sąjunga prisideda prie Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, 
 

• pagaliau panaikinus ramsčių struktūrą bus galima sukurti bendrą teisinį duomenų apsaugos 
pagrindą. Tai leis suderinti esamas nuostatas, ypač teismų ir policijos bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose atvejais, 
 

• ketvirtadaliui valstybių narių buvo pripažinta teisė inicijuoti teisės aktus teismų 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimo atvejais. Todėl 
valstybės narės gali aktyviai dalyvauti kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, 
siūlydamos Sąjungai, kaip spręsti tarpvalstybines problemas, 
 

• imigracijos politika taps visaverte ES politika ir apims platesnę sritį negu vidaus saugumo 
apsauga, solidarumo skatinimas ir vienodas įsipareigojimų pasiskirstymas tarp valstybių 
narių, ir bus sukurtas legaliai Sąjungoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos 
specialus teisinis pagrindas, 
 

• buvo padaryta žymi pažanga siekiant sukurti Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ir 
skatinti teisingumo kokybę Europos mastu, 
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• Konstitucinėje sutartyje pateikiami Europos teisės ir tvarkos metmenys, t. y. atspindimas 
siekis užtikrinti ne tik valstybių narių, bet ir Europos Sąjungos vidaus bei išorės saugumą, ir 
šiuo tikslu sustiprinti Komisijos bei ES agentūrų, pvz., Eurojusto ir Europolo, vaidmenį, 
 

• Europolo veikla daugiau neprivalės būti pagrįsta tarpvyriausybiniu susitarimu, užteks įprasto 
Europos teisės akto, o jo veiklą kontroliuos Europos Parlamentas, valstybių narių parlamentai 
ir Teisingumo Teismas, 
 

• Sutartimi Tarybai suteikiamas tinkamas teisinis pagrindas patobulinti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, ypač padidinant baudžiamosios teisės suderinimo mastą ar Europos 
prokuratūrai suteiktus įgaliojimus, 
 

• sustiprinamas valstybių narių parlamentų vaidmuo, ypač stebint, kaip laikomasi 
subsidiarumo ir proporcingumo principų, dalyvaujant Eurojusto veiklos įvertinimo 
procesuose ir valstybėms narėms įgyvendinant politiką, susijusią su laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdve, 
 

• taikant Konstitucinę sutartį bus lengviau kovoti su prekyba žmonėmis ir moterų bei vaikų 
seksualiniu išnaudojimu (ypač remiantis II−65(3) straipsniu, kuriuo uždraudžiama prekyba 
žmonėmis, ir III−271(1) straipsniu, kuriuo suteikiama galimybė nustatyti minimalias 
taisykles dėl kriminalinių nusižengimų ir sankcijų ypač sunkių nusikaltimų atvejais, pvz., 
prekybos žmonėmis ir moterų bei vaikų seksualinio išnaudojimo, apibrėžimų). 

 
4.  Atkreipia dėmesį į tai, kad tam tikrose srityse buvo galima siekti glaudesnės integracijos ir 

ypač abejoja dėl: 
 
• ribojamosios išlygos (III−267 straipsnio 5 dalis), kuria valstybėms narėms suteikiama teisė 

pačioms spręsti dėl trečiųjų šalių piliečių įsileidimo į savo teritoriją, įterpimo. Tai panaikina 
galimybę sukurti tikrą Europos legalaus įsileidimo į ES teritoriją politiką,  

 
• „būtino sustabdymo“ (angl. emergency brake) išlygos (III−270 straipsnio 3 dalis) taikymo 

teismų bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose,  
 

• kai kurių valstybių narių teisės pasinaudoti specialiais susitarimais ir nukrypti nuo 
Konstitucijos, 

 
• riboto Europos Parlamento vaidmens teismų bendradarbiavimo civilinėse bylose srityje 

šeimos teisės klausimais,  
 

• nuostatų dėl fondų, finansinių išteklių ir ekonominės naudos įšaldymo, būtinų siekiant 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės tikslų, kurie, priešingai negu siūlyta Konvento tekste, 
bus taikomi tik kovos su terorizmu ir jo prevencijos, kovos su organizuotu nusikalstamumu ir 
prekyba žmonėmis bei jų prevencijos srityse, 

 
• pasiūlymų apriboti Europos prokuratūros įgaliojimus. Jai turi būti suteikti didesni įgaliojimai 

negu vien Sąjungos finansinių interesų apsauga (III–274 straipsnis), 
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5. Rekomenduoja, kad Konstitucinių reikalų komitetas ragintų valstybes nares kaip galima 

greičiau ratifikuoti Konstitucinę sutartį. 
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