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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad agentūros sukūrimas nebūtinai siejasi su Konstitucijos Europai sutartimi, 
nes ES Pagrindinių teisių chartija jau yra sukurta ir jau galiojančios sutartys suteikia 
pakankamą pagrindą chartijos tikslams įgyvendinti, įkuriant Pagrindinių teisių agentūra;

2. atkreipia dėmesį, kad dėl jungimo į bendriją (komunitarizavimo) proceso esama ramsčių 
sistema turėtų būti panaikinta ir todėl ES lygmeniu  yra ypač svarbu saugoti pagrindines 
teises, siekiant užtikrinti, kad pati ES nepažeidžia minėtų teisių savo politikos formavimu; 
todėl mano, kad ES institucijų darbą būtina nuolat stebėti;

3. mano, kad esamos tarptautinės, Europos ir nacionalinės priemonės suteikia pakankamai 
galimybių ginti pagrindines teises ES ir pripažįsta, kad Europos Komisija jau dabar 
peržiūri visų teisėkūros pasiūlymų ir priemonių projektų atitiktį su Pagrindinių teisių 
chartija ir tai sudaro įprastų Komisijos sprendimų priėmimo procedūrų dalį;    atkreipia 
dėmesį, kad vis tik būtų galima pasiekti bendrą ES standartų pagerinimą, dalinantis 
praktine patirtimi;

4. pabrėžia, kad nėra jokio pagrindo įkurti Žmogaus teisių teismo ES atitikmeniui;  supranta, 
kad atskirų žmogaus teisių pažeidimų atvejų nagrinėjimas iš esmės skiriasi nuo politinės 
sistemos arba jos teisės priemonių, kurios nebūtinai gali atitikti pripažintus žmogaus teisių 
standartus, stebėsenos;

5. remia Pagrindinių teisių agentūros įkūrimo idėją, kuri įkūnija neteisminį požiūrį, ir kuri 
ES lygmeniu suteiktų naudos; todėl mano, kad agentūros tikslas būtų užtikrinti, kad ES 
teisė ir politikos sritys atitiktų pagrindines teises, gerinti jau atliekamą valstybių narių, 
NVO ir kitų šios srities dalyvių darbą ir ES mastu sudaryti bendrąsias apžvalgas, kuriose 
būtų pabrėžiami žmogaus teisių srities specifiniai trukumai; 

6. pabrėžia, kad agentūra turėtų tapti vidine, tik ES skirta, pagrindinių teisių skatinimo 
priemone; tikisi, kad agentūra taikys aktyvųjį duomenų rinkimo metodą, kuris padės 
pasikliauti savais informacijos ištekliais, vykdant minėta užduotį;

7. supranta, kad Pagrindinių teisių agentūra tarp kitų ES agentūrų užims išskirtinę vietą ir 
todėl turėtų būti visiškai nepriklausoma ir visais atžvilgiais sunkiai apkaltinama; mano, 
kad jei agentūros valdymo organus skirtų Europos Parlamentas, tai galėtų sustiprinti jos 
teisėtumą;

8. mano, kad agentūros Vykdomoji valdyba turėtų būti sudaryta iš visas valstybes nares 
atstovaujančių nepriklausomų ekspertų, ypač įskaitant buvusius konstitucinių teismų 
narius; mano, kad Vykdomoji valdyba gali būti visiškai objektyvia ir nešališka tik tuomet, 
kai jos narių negali pašalinti nepasibaigus jų kadencijai;
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9. pabrėžia, kad būtina užmegzti nuolatinius ir oficialius ryšius tarp agentūros ir Europos 
Tarybos;  supranta, kad Sąjunga,vadovaudamasi Sutarties 300 straipsnyje išdėstyta 
procedūra agentūros vardu, turės sudaryti susitarimą su Europos Taryba, siekdama sukurti 
glaudų bendradarbiavimą tarp minėtų institucijų.


	557668lt.doc

