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Komisijos pateiktu komunikatu visų pirma siekiama paaiškinti ir įtvirtinti jau nuo 2001 m. 
įprastą procedūrą, pagal kurią tikrinama, ar rengiami teisės aktai neprieštarauja Pagrindinių 
teisių chartijai. Iš esmės kalbama ne apie naujovę, o siekiama plačiau supažindinti kitas 
institucijas ir visuomenę su Komisijos vykdomos pagrindinių teisių kontrolės rezultatais.

Ši kontrolė, kuri turi būti „nuolatinio“ ir „griežto“ pobūdžio – sąvokos, kurios reikalauja 
komentaro – turi būti vykdoma dviem etapais: pateikiant poveikio įvertinimą (angl. impact 
assessment), į kurį turės būti įtraukta kuo išsamesnė pasiūlymo poveikio individualioms 
teisėms apžvalga, ir aiškinamąjį memorandumą, į kurį teikiant tam tikrus teisės aktų 
pasiūlymus turės būti įtrauktas skirsnis apie pagrindinių teisių užtikrinimo teisinį pagrindą. 

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos iniciatyvą, kurioje apskritai pasirinkta teisinga kryptis, 
tačiau nori atkreipti dėmesį į kai kuriuos aspektus, kurie, jo nuomone, turi būti vertinami 
kritiškai. 

Pranešėjo pozicija 

Pirmoji pastaba susijusi su vaidmeniu, kuris tenka Komisijai stebint, kaip užtikrinamos 
Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės. Šiuo atžvilgiu reikia konstatuoti, kad nors šiuo tikslu 
Komisijos numatyta procedūra yra tinkama ir tikslinga, vis dėlto tai – tik vienpusiška vidaus
procedūra. Didžiosios Britanijos Lordų Rūmai savo 2005-2006 m. sesijos 16 ataskaitoje 
nurodė: „kad ir kokia puiki būtų vidaus tvarka, vis dėlto patirtis [...] rodo, kad įstatymų 
leidybos proceso metu gali prireikti nepriklausomų ekspertų nuomonės ir jų pateikto įstatymų 
leidėjų darbo įvertinimo“.

Pranešėjas mano, kad toks požiūris yra įtikinamas ir todėl reikėtų stiprinti Europos 
Parlamento ir būsimos Pagrindinių teisių agentūros vaidmenį. Europos Parlamento atveju tai 
reikštų atitinkamai suderinti jo Darbo tvarkos taisyklių 34 straipsnį nustatant, panašiai kaip tai 
jau praktikuoja Biudžeto komitetas dėl poveikio biudžetui ir Teisės reikalų komitetas – dėl 
poveikio teisinei bazei, kad Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui būtų 
pavestas uždavinys tikrinti, kokį poveikį pagrindinėms teisėms daro naujos priemonės ir 
taisyklės, kurios galėtų turėti įtakos pilietinėms teisėms. Kartu Komitetas galėtų pasinaudoti 
Pagrindinių teisių agentūros pagalba. Nors Agentūra minima Komisijos pasiūlyme, visiškai 
neaišku, koks bus jai skirtas vaidmuo. Pranešėjo nuomone, šis klausimas turėtų būti 
patikslintas.

Viena iš galimybių, kurią taip pat reikėtų apsvarstyti šiam tikslui sudarytoje darbo grupėje, 
būtų į procedūrą, pagal kurią tikrinama, ar nėra prieštaravimų Chartijai, įtraukti nacionalinius 
parlamentus. Šiuo klausimu Didžiosios Britanijos Lordų Rūmai pirmiau minėtoje ataskaitoje 
teigia, kad „plačiau įtraukiant Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus būtų pradėtas 
ilgas kelias suvokiant demokratijos trūkumą komunikato kuriamuose mechanizmuose“ 1. 

Antroji pastaba susijusi su kriterijais, kuriais remiamasi sprendžiant, ar bus tikrinama, ar 
rengiamas teisės aktas neprieštarauja Chartijai. Pranešėjo nuomone, šia prasme pasiūlymas 
yra labai netikslus. Iki šiol konstatuojamoji dalis dėl „Chartijos laikymosi“ būdavo 
įtraukiama, kai teisės aktų pasiūlymai arba teisės aktai buvo „ypač susiję su pagrindinėmis 
teisėmis“. Dabar siūloma konstatuojamąją dalį dėl „Chartijos laikymosi“ įtraukti remiantis 

  
1 Lordų Rūmai, op. cit., 110 punktas.
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dviem kriterijais: kai teisės akto pasiūlyme esama pagrindinės teisės apribojimo, kurį reikia 
pagrįsti, ir kai teisės akto pasiūlymu siekiama „įgyvendinti kokią nors konkrečią pagrindinę 
teisę ar skatinti jos gerbimą“1.

O pranešėjo nuomone, turėtų būti nuodugniai tikrinami visi pasiūlymai dėl teisės aktų. Taigi 
Komisija kiekvienu atskiru atveju turėtų pagrįsti, kodėl, jos nuomone, jos pateiktu pasiūlymu 
gerbiamos pagrindinės teisės. Pranešėjo nuomone – tai mažiausias reikalavimas „nuolatinei“ 
kontrolei. Be to, ši kontrolė turėtų būti vykdoma viso teisėkūros proceso ir komitologijos 
procedūros metu. Kaip pripažįsta pati Komisija, „su pagrindinėmis teisėmis susijusios 
problemos kartais tampa matomos tik taikant atskiras įgyvendinimo nuostatas“2. Problemos 
gali būti susijusios ir su pirminio Komisijos pasiūlymo daliniais pakeitimais. Ir šiuo atveju 
pranešėjas visiškai remia Lordų Rūmų sprendimą, kuriame pasakyta: „Komisijos teisė dėl 
teisės akto panaikinimo ieškinio pateikimo yra kraštutinė priemonė, kuria gali būti sunku 
pasinaudoti dėl politinių ir procedūrinių sąlygų.“ Dėl šios priežasties būtų pageidautina, kad 
Komisija teisėkūros proceso metu atmestų kiekvieną dalinį pakeitimą, kuriuo galėtų būti 
pažeistos pagrindinės teisės. Pranešėjas mano, jog Europos Parlamento teisėkūros procedūrų 
metu pateiktą tokio pobūdžio Komisijos prieštaravimą turėtų būtinai nagrinėti Pagrindinių 
teisių komitetas. Vis dėlto būtinu atveju Komisija turėtų turėti teisę atsiimti savo pasiūlymą 
prieš jo priėmimą Taryboje3. Be to, šiuo klausimu dar reikėtų paminėti, kad Komisija 
pasiūlymo 29 punkte skelbia, jog ji turi teisę „atskiru atveju atlikto politinio tyrimo pagrindu“ 
pateikti ieškinį dėl pagrindines teises pažeidžiančio teisės akto panaikinimo. Tokiu atveju 
pirmenybė turėtų būti teikiama ne politiniams, o teisiniams argumentams, kadangi tai – vienas 
iš teisinio apibrėžtumo ir kartu teisinės valstybės pagrindų. 

Trečia, paskutinė, pastaba yra susijusi su Komisijos sprendimu, kad poveikio įvertinimui 
nebus sukurta vien pagrindinėms teisėms skirta atskira kategorija. Vietoj to Komisija 
nusprendė su pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus įtraukti į tris egzistuojančias 
kategorijas: ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos poveikį. Pranešėjas griežtai prieštarauja 
šiam Komisijos ketinimui. Komisija šį požiūrį paaiškina tuo, kad „Chartijoje apibūdinamos 
pagrindinės teisės yra labai įvairios ir susijusios su visais sektoriais“. Kaip tik šis argumentas, 
pranešėjo nuomone, pagrindžia poreikį sukurti dar vieną kategoriją. Tokiu būdu būtų išvengta 
pavojaus, kad bus nekreipiamas dėmesys į vienai iš minėtų kategorijų nepriklausančias teises. 
Be to, papildoma kategorija prisidėtų prie Komisijos pastangų užtikrinant pagrindines teises 
„matomumo“. Tai – vienas iš Komisijos užsibrėžtų tikslų4.

Pranešėjas pasisako už tai, kad į šiame dokumente nagrinėtus klausimus būtų atsižvelgta, kai 
Komisijos „Pagrindinių teisių, kovos su diskriminacija ir lygių galimybių“ grupės nariams 
2007 m. bus pristatyti vidaus kontrolės bendri rezultatai (kaip numatyta Komunikate). 

Pagrindinių teisių kultūros skatinimas

Šiuo metu nėra ankstyvojo perspėjimo sistemos, leidžiančios nuolatos nustatyti aiškų ESS 6 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų pagrindinių teisių pažeidimą valstybėje narėje. Pagal ESS 7 
straipsnio 1 dalį Taryba, remdamasi „pagrįstu trečdalio valstybių narių, Europos Parlamento 

  
1 KOM (2005) 172 galutinis, 22 punktas.
2 KOM (2005) 172 galutinis, 14 p.
3

4 KOM (2005) 172 galutinis, 31 punktas.
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arba Komisijos pasiūlymu“, gali konstatuoti, kad gresia toks pavojus, ir įpareigoti 
nepriklausomus asmenis pateikti ataskaitą apie padėtį atitinkamoje valstybėje narėje. Tačiau 
nepateikta jokių duomenų apie tai, kuo turėtų būti paremti šie pasiūlymai. Kitaip tariant, 
Sutartyje numatyta kovos su pavojumi procedūra, tačiau nenumatyta metodika, kuri leistų 
laiku atpažinti pavojų arba su juo kovoti užuomazgos stadijoje. Pranešėjo nuomone, šią teisės 
aktų spragą reikėtų panaikinti. Remiantis ESS 7 straipsnio 1 dalyje apibrėžta Europos 
Parlamento teisėkūros iniciatyvos teise, Parlamentui taip pat tenka išimtinė atsakomybė už 
tinkamos ankstyvojo perspėjimo sistemos sukūrimą. Kadangi pagal 7 straipsnio 1 dalį 
trečdalis valstybių narių ir Komisija taip pat turi teisę teikti pasiūlymus, ankstyvojo 
perspėjimo sistema turėtų būti kuriama remiantis glaudžiu bendradarbiavimu ir abipusiu 
supratimu. Siekiant iš tikrųjų skatinti pagrindinių teisių kultūrą, kaip tai nurodyta Komisijos 
komunikate, turi būti parengtos atitinkamos priemonės, kad nekiltų jokių abejonių dėl tokio 
pobūdžio pareiškimų patikimumo. 

Pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į dar du aspektus, kurie turėtų būti įtraukti į tolesnius 
Komisijos svarstymus. Socialinių teisių srityje Pagrindinių teisių chartijos nuostatos aiškiai 
platesnės už Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas. Šios „naujos“ socialinės 
pagrindinės teisės, sudarančios faktinę Chartijos istorinę vertę, turi būti ypač gerbiamos. 
Naujų valstybių narių prisijungimo laikotarpiu ir šiuo metu vykstančių prisijungimo derybų su 
šalimis kandidatėmis metu pasigirsta vis garsesnių reikalavimų dėl ilgalaikių stebėjimų 
procedūros, kuria galima būtų nustatyti, ar naujosiose valstybėse narėse tęsiamos pradėtos 
reformos, parengimo. Šiuo atveju ypač svarbų vaidmenį vaidina pagarba pagrindinėms 
teisėms. Reikėtų apsvarstyti galimybę į šią veiklą (ilgalaikius stebėjimus) įtraukti būsimą 
Pagrindinių teisių agentūrą. 

Nagrinėjant pagrindinių teisių kultūros skatinimo temą taip pat reikėtų iškelti klausimą, ar 
buvo tinkamai panaudotas pagrindinių teisių ekspertų, kurie, remdamiesi nuolatine Chartijos 
straipsnių laikymosi analize, jau trejus metus rengia kasmetinę atskaitą dėl pagrindinių teisių 
padėties Europos Sąjungoje, tinklo darbas; be to, ar minėtoji ataskaita neturėtų būti įvertinta 
ne tik teisiniu, bet ir „politiniu“ požiūriu ir kokiu būdu Europos Parlamentas galėtų prisidėti 
prie ataskaitoje nurodytų pagrindinių teisių pažeidimų šalinimo.
EP, kaip Europos piliečių tiesiogiai išrinktam organui, tenka pagrindinių teisių saugotojo 
vaidmuo, kuriam jis turėtų skirti žymiai daugiau dėmesio, kad „nešališkai, įžvalgiai, 
atsakingai ir teisingai vykdydamas šį ypatingą įsipareigojimą užtikrintų tinkamą bendrų 
principų, pagrindinių vertybių ir pagrindinių teisių gynybą“ 1. Atsižvelgiant į tai, kad 
įpareigojimas rengti kasmetinę ataskaitą bus perduotas būsimai Pagrindinių teisių agentūrai, 
būtų prasminga jau dabar panagrinėti klausimą, kokiu būdu konkrečiai ši ataskaita galėtų būti 
panaudota. 

EP savo ruožtu galėtų inicijuoti savo Darbo tvarkos taisyklių 91 ir 115 straipsnių dalinį 
pakeitimą, kad būtų sudaryta galimybė pateikti plenumui ES valstybes nares liečiančias 
rezoliucijas. Kadangi paprastai tai būna skubios rezoliucijos, reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
Komisija ir Taryba turėtų galimybę pirma pateikti savo atsakymus. Tai padidintų procedūros 
patikimumą, kadangi vis labiau ryškėja, jog žmogaus teisių „vidaus“ ir „išorės“ klausimai vis 

  
1 Žr. 2004 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl Europos Sąjungos 
Sutarties 7 straipsnio: pagarba pagrindinėms teisėms Europos Sąjungoje ir jų skatinimas (KOM (2003) 606 - C5-
0594/2003 - 2003/249 (INI).
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sunkiau atskiriami vieni nuo kitų.

Kalbant apie ilgalaikius stebėjimus (monitoringą), kyla klausimas dėl tinkamiausio ES ir ypač 
EP ir kitų dėl žmogaus teisių kovojančių tarptautinių organizacijų tarpusavio ryšių stiprinimo 
būdo. Remiantis patirtimi ir Tarybos šioje srityje surinktomis žiniomis, būtų pageidautina 
sudaryti susitarimus pagal EBS 300 straipsnį ir ESS 24 ir 38 straipsnį, kad būtų sudaryta 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija minėtais klausimais galimybė, kuri taptų svarbia 
Pagrindinių teisių agentūros veiksmingo, našaus ir vaisingo darbo prielaida.


