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PASIŪLYMAI

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

Naujoji Sutartis. Ilgai lauktas sprendimas, kuriuo panaikinama teisinė ir institucinė painiava, 
susijusi su Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės politika

1. palankiai vertina šiuos nauja Sutartimi numatomus bendro pobūdžio patobulinimus, 
susijusius su Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės politika:

a) Sutartyje nustatant teisiniu požiūriu nuoseklų, privalomą ir skaidrų ryšį tarp 
pagrindinių teisių, išdėstytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ir 
susijusių ES politikos priemonių, kurių reikia norint užtikrinti tokių teisių apsaugą ir 
skatinimą. Vadovaudamasi privaloma chartija ES teisės aktų leidybos institucija 
dabar galės nuosekliau įgyvendinti visas politikos priemones, galinčias turėti įtakos 
pagrindinėms asmens teisėms. Tai pasakytina ne tik apie aiškiai į Laisvės, saugumo 
ir teisingumo erdvės patenkančias politikos priemones (pvz., teisė į prieglobstį ar 
teisė į teisingą bylos nagrinėjimą), bet ir apie bendresnio pobūdžio politikos 
priemones, susijusias su žmogaus orumo apsauga nuo bet kokios diskriminacijos, 
mažumų apsauga, teise į skaidrumą ir teisingą administravimą Europos lygmeniu, 
socialinėmis teisėmis ir teise į duomenų apsaugą. Minėtąjį ryšį taip pat sustiprins 
prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos, nes ES institucijos taps 
atsakingos Europos žmogaus teisių teismui;

b) panaikinant institucinę ir teisinę painiavą, sukurtą prieš penkiolika metų pagal 
Mastrichto sutartį, kuria buvo įvesta lygiagreti laikina teisinė tvarka, taikyta 
teisingumo ir vidaus reikalų politikai (vadinamasis trečiasis ramstis). Atkūrus visus
Teisingumo Teismo įgaliojimus bus ir vėl užtikrinta, kad teisinės valstybės principų 
būtų laikomasi tose srityse, kuriose jų vis dar laikomasi nepakankamai, o įtraukus 
Parlamentą pagal bendro sprendimo procedūrą bus labai padidintas minėtosios 
politikos teisėtumas;

c) padidinant demokratinę atskaitomybę išplečiama bendro sprendimo procedūros 
(„įprasta teisėkūros procedūra“) taikymo sritis taip, kad ji apimtų priemones,
susijusias su policijos ir teismų bendradarbiavimu baudžiamųjų bylų srityje. Kitas 
klausimas kurį reikėtų palankiai vertinti yra tai, kad Europos Parlamento pritarimo 
reikės tais atvejais, kai Taryba norės nustatyti „kitų“ specifinių baudžiamojo proceso 
aspektų minimalias taisykles, kuriant Europos prokuratūrą Eurojusto pagrindu ir 
išplečiant  Europos prokuroro įgaliojimus;

d) Europos Parlamentą įtraukiant į ES tarptautinių sutarčių sudarymo procesą. Iki šiol, 
nepaisant ES sutarties 21 straipsnio nuostatos, pagal kurią numatomos konsultacijos  
su Europos Parlamentu, su juo Taryba niekad nesikonsultavo – net ir tuomet, kai 
buvo deramasi dėl sutarčių, akivaizdžiai susijusių su svarbiausiais ES bendros 
užsienio ir saugumo politikos aspektais (pvz., derybos dėl ES ir Jungtinių Valstijų 
susitarimo dėl ekstradicijos ir savitarpio teisinės pagalbos);
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e) keletu atvejų panaikinant vieningumo Taryboje principą. Taikant kvalifikuotos
daugumos sistemą bus lengviau derėtis ES institucijose ir tai leis taikyti aukštesnius
pagrindinių teisių apsaugos standartus (taikant vieningumo principą, priešingai, 
teikiama pirmenybė patvirtinti mažiausią bendravardiklį, ir tam tikrais atvejais kyla 
klausimų dėl ES teisės aktų teikiamos naudos);

Pagal naująją Sutartį susiejus procedūras kvalifikuotos daugumos balsavimo ir 
bendro sprendimo atžvilgiu, bus sudarytos sąlygos lengviau, taikant nuoseklią 
politinę sistemą priimti teisės aktus, kuriuos priimant šiuo metu dalinai taikomi 
vieningumo reikalavimai arba dalinai – kvalifikuotos daugumos reikalavimai (pvz., 
legalios ir nelegalios migracijos atveju);

f) suderinant teisėkūros priemonės. Vietoje „bendrųjų pozicijų“, „pamatinių 
sprendimų“, „sprendimų“ ir „konvencijų“, kurios nurodomos dabartiniame ES 
sutarties 34 straipsnyje, Europos Sąjunga vadovaujantis Bendrijos teisės aktais 
priims Bendrijos reglamentus, direktyvas ir sprendimus, – o tai lems dar vieną svarbų 
pokytį, t. y. galimybę, kad šie teisės aktai bus taikomi tiesiogiai;

g) padidinant skaidrumą ir atskaitomybę, susijusias su ES institucijų ryšiais su atskirais 
piliečiais, pilietine visuomene, politinėmis partijomis ir nacionaliniais parlamentais.
Šiuo požiūriu itin naudinga tai, kad nustatyta speciali tvarka, kuri bus taikoma su 
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdve susijusiai politikai ir pagal kurią, vertinant 
minėtosios politikos poveikį ES, dalyvaus Komisija, nacionalinės vyriausybės, 
Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Kalbant apie gerą valdymą 
Europos Sąjungoje, Parlamentas ragina Komisiją ir Tarybą sparčiau apsvarstyti, kaip 
praktiškai įgyvendinti nuostatą dėl Europos prokuratūros įsteigimo, nes tai esminė 
sąlyga norint įgyvendinti pirmame šio punkto sakinyje išdėstytus tikslus.

2. apgailestauja, kad už minėtuosius patobulinimus reikės sumokėti tokią kainą:

a) pagal Sutarties protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 10 straipsnį, teisės 
aktų, priimamų pagal trečiojo ramsčio tvarką, penkerius metus nuo naujosios 
Sutarties įsigaliojimo datos negalės kontroliuoti nei Komisija, nei Teisingumo 
Teismas. Sunku suprasti, kodėl valstybės narės nusprendė taip ilgai tęsti padėtį, kurią 
pačios pripažino turint teisinių trūkumų. Svarbiausias šiuo metu kylantis klausimas –
kaip sumažinti neigiamą poveikį ES piliečiams:

- pirminis atsakymas pateikiamas anksčiau paminėtame protokole, kuriame 
numatoma, kad iš dalies pakeitus aktą jam nebus taikomas pereinamasis 
laikotarpis. Dabar institucijos turėtų nuspręsti, ar nebūtų geriau iškart po naujosios 
Sutarties įsigaliojimo iš dalies pakeisti tam tikrus ankstesnius, gerų rezultatų 
neduodančius trečiojo ramsčio teisės aktus;

- tolimesniu sprendimu galėtų tapti sprendimas laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. 
iki 2009 m. gegužės mėn. atidėti šiuo metu trečiajam ramsčiui priskiriamų teisės 
aktų, galinčių turėti įtakos pagrindinėms piliečių teisėms, oficialų priėmimą. ES 
piliečiams nebus sunku suprasti kelis mėnesius truksiančią pertrauką, jei dėl 



AD\700959LT.doc 5/9 PE398.443v02-00

LT

naujųjų taisyklių vykdymo bus galima kreiptis į Europos teismus;

b) padėčiai valdyti numatomos šiek tiek sudėtingos naujos nuostatos, pagal kurias 
valstybė narė gali paprašyti perduoti direktyvos projektą svarstyti Europos Vadovų 
Tarybai, jei mano, kad direktyvos projektas turės įtakos esminiams valstybės narės 
baudžiamosios teisės sistemos aspektams, arba neįmanoma pasiekti vieningumo 
(policijos bendradarbiavimas). Tokiomis aplinkybėmis atitinkama valstybė narė gali 
paprašyti perduoti direktyvos projektą svarstyti Europos Vadovų Tarybai. Pirmoji 
priežastis visiškai suprantama ir netgi pagrįsta, kaip būtų ir tais atvejais, jei valstybei 
narei kiltų grėsmė, kad bus labai sumažinta pagrindinių teisių apsauga. Antroji 
priežastis labiau susijusi su įgaliojimų pusiausvyra.

Tokiais atvejais „įprastos“ teisėkūros procedūros taikymas bus sustabdomas 
keturiems mėnesiams. Nepasiekus sutarimo ir ne mažiau kaip devynioms valstybėms 
narėms norint tvirčiau bendradarbiauti, laikoma, kad leidimas tvirčiau 
bendradarbiauti yra duotas (t. y. nereikia Parlamento pritarimo, kurio reikalaujama 
pagal EB sutarties 280 straipsnį). Tačiau svarbu pabrėžti, kad tais atvejais, kai 
taikoma įprasta procedūra, norint priimti teisės aktą vis tiek reikėtų bendro 
sprendimo dalyvaujant Parlamentui;

c) pasirenkamojo dalyvavimo (prisijungimo arba neprisijungimo) sistema taps dar 
sudėtingesnė. Nors naujos tvirtesnio bendradarbiavimo nuostatos nebus taikomos 
Šengeno teisynu grindžiamiems teisės aktams, Šengeno teisynas bus pakeistas (žr. 
toliau). Be to, kitų išimčių, taikomų su Šengeno teisynu nesusijusiems teisės aktams 
(pvz., teismų bendradarbiavimas civilinių bylų srityje), taikymo sritis bus išplėsta 
taip, kad minėtosios išimtys būtų taikomos policijos ir teismų bendradarbiavimui (žr. 
protokolų dėl Šengeno teisyno ir Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos pozicijos 
pakeitimus);

d) kalbant apie ypatingą Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį, būtina priminti, kad su 
Parlamentu nebuvo oficialiai konsultuojamasi 2000 m. ir 2001 m. priimant 
sprendimus dėl šioms šalims taikomos atskiros su Šengeno teisynu susijusios 
tvarkos. Šiuo metu Jungtinė Karalystė turi dalyvauti tais atvejais, kai prisijungia prie 
tam tikrų Šengeno teisyno aspektų, ir negali dalyvauti tais atvejais, kai 
neprisijungia1. Padėtis nepakis dėl protokolo dėl Šengeno teisyno pakeitimų, tačiau 
Jungtinei Karalystei ir Airijai bus suteikta galimybė atsisakyti taikyti teisės aktą, 
grindžiamą Šengeno teisyno aspektu, prie kurio jos jau prisijungė.

Tikėtina, kad dėl to taisyklės bus taikomos dar skirtingiau. Su Parlamentu nebus 
konsultuojamasi dėl dalyvavimo, susijusio su tam tikru teisės aktu, ir poveikio 
Šengeno teisynui. Vis dėlto galima pabrėžti, kad pats teisės aktas vis tiek turės būti 
priimamas taikant bendro sprendimo procedūrą (tais atvejais, kai yra taikytina bendro 
sprendimo procedūra).

                                               
1 Taigi Taryba neleido Jungtinei Karalystei dalyvauti steigiant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių 
narių išorės sienų valdymo agentūrą (FRONTEX) ir taikant 2004 m. gruodžio 13 d. (EB) Nr. 2253/2004 reglamentą dėl 
valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų, o Jungtinė Karalystė 
pateikė prieš Tarybą du ieškinius (byla C-77/05 Jungtinė Karalystė prieš Tarybą) [2007]ECR I-0000 ir byla C-137/05 
Jungtinė Karalystė prieš Tarybą [2007] ECR I-0000).
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e) be to, Jungtinė Karalystė ir Airija galės nedalyvauti pasiūlymų, pagal kuriuos
keičiamos IV antraštinės dalies priemonės, prie kurių minėtosios šalys anksčiau 
prisijungė, atveju ir joms nebus privalomos naujos duomenų apsaugos taisyklės, 
priimamos remiantis naujosios Sutarties nuostatomis, kuriomis Jungtinei Karalystei 
ir Airijai neprivalomos materialiosios policijos ir teismų bendradarbiavimo 
baudžiamųjų bylų srityje nuostatos.

3. mano, kad naujosios Sutarties patobulinimai persveria jos silpnąsias puses. Dabar ES 
institucijos turėtų dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintas naujosios Sutarties sėkmingas 
ratifikavimas valstybėse narėse. Be to, minėtosios institucijos turėtų:

a) informuoti ES piliečius apie naujas jų teises ir naują ES teisinę sistemą ir tuo pat 
metu paprašyti valstybių narių pradėti plataus masto informavimo kampanijas, taip 
pat pradėti specialų profesinį teismų ir saugumo pajėgų darbuotojų mokymą, siekiant 
užkirsti kelią neteisėtam Europos piliečių diskriminavimui,

b) įtraukti nacionalinius parlamentus, kai bus rengiama kita daugiametė Laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvės programa; mano, kad nacionalinius parlamentus būtų 
tinkamiausia įtraukti šiais būdais:

- per neoficialias grupes (pvz., „Ateities“ grupę, kurios nariai periodiškai susitiks 
2008–2009 m. laikotarpiu, per kurį Tarybai pirmininkaus keturios valstybės 
narės);

- oficialiai, nuolat ir laiku perduodant visus parengiamuosius teisėkūros tekstus 
(pradedant nuo pradinių pasiūlymų dėl teisės aktų) siekiant išvengti nacionalinių 
parlamentų narių ir Europos piliečių diskriminavimo;

c) 2008 m. derėtis dėl to, kad 2009 m. pradžioje būtų priimti visi teisės aktai, kurių 
reikia norint, jog naujai išrinktas Parlamentas nuo 2010 m. sėkmingai pradėtų naują 
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimo etapą; turėdamas mintyje ne vienos 
teisėkūros procedūros metu pareikštas nacionalines ir (arba) parlamentines išlygas, 
prašo Komisijos ir Tarybos, atsižvelgiant į Lisabonos sutartyje numatytas naujas 
nuostatas dėl teisinio pagrindo ir į politines diskusijas, dar kartą apsvarstyti šiuos 
teisėkūros tekstus:

Bendrosios teisės

 pamatinis sprendimas dėl procesinių teisių (2004/0113(CNS)),

 pamatinis sprendimas dėl saugumo tikslais tvarkomų asmens duomenų apsaugos (turi 
būti integruotas į Direktyvos 95/46/EB peržiūros procesą) (2005/0202(CNS)) (Danijos, 
Airijos, Nyderlandų, Švedijos ir Jungtinės Karalystės parlamentinės išlygos),

Teismų bendradarbiavimas 
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 pamatinis sprendimas dėl rasizmo ir ksenofobijos (2007/2067(CNS)) (Švedijos, 
Nyderlandų, Danijos, Airijos ir Latvijos parlamentinės išlygos),

 pamatinis sprendimas dėl sprendimų patvirtintų in absentia (pasiūlymas dar nepateiktas),

 pamatinis sprendimas dėl Europos įrodymų orderio (2003/0270(CNS)) (Švedijos ir 
Danijos parlamentinės išlygos), SE and DK)

 pamatinis sprendimas dėl apkaltinamųjų nuosprendžių tarpusavio pripažinimo 
(2005/0018(CNS)) (Švedijos, Nyderlandų ir Airijos parlamentinės išlygos),

 pamatinis sprendimas dėl priežiūros orderio ikiteisminių procedūrų metu 
(2006/0158(CNS)),

 pamatinis sprendimas dėl keitimosi informacija iš nuosprendžių registro 
(2005/0267(CNS)) (Švedijos, Suomijos, Nyderlandų, Airijos, Graikijos ir Danijos 
parlamentinės išlygos),

 pamatinis sprendimas dėl Eurojusto (pasiūlymas dar nepateiktas)

Policijos bendradarbiavimas

 pamatinis sprendimas dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (Švedijos parlamentinė 
išlyga),

 pamatinis sprendimas dėl teisės naudotis Vizų informacinės sistemos (VIS) duomenimis 
saugumo tikslais (turi būti įtrauktas į VIS reglamentą kaip pakeitimas)
(2005/0232(CNS)),

 pamatinis sprendimas dėl galimybės naudotis „Eurodac“ sistema saugumo tikslais (turi 
būti įtrauktas į VIS reglamentą kaip pakeitimas) (2006/0310(CNS)),

 pamatinis sprendimas dėl Europolo (dar konsultuojamasi su Europos Parlamentu);

4. pareiškia, kad yra pasirengęs dalyvauti 2008 m. iš naujo rengiant minėtuosius 
pasiūlymus, laikantis bendradarbiavimo su Komisija ir Tarybai pirmininkaujančia 
valstybe nare dvasios, ir pasilieka ES sutarties 39 straipsnyje numatytą teisę teikti bet 
kokias oficialias rekomendacijas, kurių reikia norint patobulinti jau pasiektus politinius 
susitarimus; šiuo tikslu siūlo 2008 m. pradžioje sudaryti aukšto lygio darbo grupę, kuri 
būtų kompetentinga atvirai aptarti pirmiau nurodytų tekstų patobulinimus.

5. pritaria konferencijos deklaracijai dėl Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 
10 straipsnio (39a deklaracija) ir prašo Komisijos jau 2008 m. pradėti iš dalies ar visiškai 
keisti teisės aktus, kurie jau dabar neduoda norimų rezultatų arba yra neveiksmingi (pvz., 
Konvencija dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamųjų bylų srityje ar kiti tekstai, kurie, 
kaip rodo patirtis, turėtų būti tobulinami);

6. mano, kad nuo 2008 m. Parlamentui turėtų būti nuolat pranešama apie svarbiausias 
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programas ir susitarimus, susijusius su trečiosiomis šalimis (pvz., laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvė su Rusija, tarptautinė kovos su prekyba žmonėmis strategija, taip pat 
klausimai, susiję su prekyba narkotikais ir terorizmo prevencija bei kova su terorizmu) ir 
šiais klausimais su Parlamentu turėtų būti konsultuojamasi, net jei konsultavimasis
neprivalomas;
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