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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:

1. pabrėžia, kad Konstitucija labai pagerino esamas sutartis saugumo, laisvių ir teisingumo 
srityje, visų pirma baigėsi struktūriškas skirstymas pagal ramsčius, ir tai leidžia 
subendrinti daugumą dabartinio trečiojo ramsčio procedūrų; subendrintas balsavimas 
kvalifikuota balsų dauguma; išplėsta Teisingumo Teismo jurisdikcija; sustiprintas 
Europos Parlamento, kaip bendro įstatymų leidėjo, vaidmuo; Europolas įtrauktas į 
Bendrijos kontekstą, o šiuo metu jis yra paremtas tarpvyriausybiniu bendradarbiavimu ir 
jam taikoma nepakankama demokratinė kontrolė; Pagrindinių teisių chartija įtraukta į 
Konstituciją ir jai suteikta teisinė vertė; numatyta, kad Sąjunga prisijungs prie Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos; sustiprintas Eurojustas; 
numatyta Europos prokuratūros sukūrimo perspektyva; sustiprintas nacionalinių 
parlamentų ir Europos Parlamento vaidmuo vertinimo srityje; 

2. džiaugiasi 2005 m. spalio 17–18 d. vykusiais parlamentiniais susitikimais tarp Europos 
Parlamento ir nacionalinių parlamentų, skirtais Europos teisminiam ir policijos 
bendradarbiavimui; pastebi, kad per šiuos susitikimus buvo prieita prie bendro susitarimo 
dėl įvairių Konstitucijos indėlių šioje srityje, bei tai, kad yra būtinas visų Europos 
Sąjungos valstybių parlamentų bendradarbiavimas, visų pirma siekiant sustiprinti 
demokratijos kontrolę ir Europolo bei Eurojusto veiksmingumą;  

3. pripažįsta, kad šiuo metu yra daug su Konstitucijos ratifikavimu susijusių sunkumų, 
kuriems įveikti reikia didesnio vyriausybių ir nacionalinių parlamentų bei Sąjungos 
institucijų bendradarbiavimo tam, kad Sąjunga turėtų galimybių veikti pateisindama 
piliečių lūkesčius, visų pirma siekdama kovoti su nusikalstamumu ir terorizmu, užtikrinti, 
kad būtų skrupulingai laikomasi pagrindinių laisvių; 

4. mano jog yra būtina įveikti demokratijos trūkumą, kuris šiuo metu jaučiamas saugumo ir 
teisingumo srityje, todėl mano, kad reikia skubiai visiškai suaktyvinti būdus, numatytus: 
- EB sutarties 67 straipsnyje, visų pirma ten, kur yra būtina užtikrinti visišką 

Teisingumo Teismo jurisdikciją, ir 
- EB sutarties 42 straipsnyje, į kurį ši nuostata buvo įtraukta Mastrichto sutartimi; 

5. primena apie neseniai Teisingumo Teismo padarytą pažangą Bendrijos kompetencijos 
srityje apibrėžiant baudžiamąsias sankcijas ir nuosprendžius, laikantis teisminių 
sprendimų abipusio pripažinimo (Gözütök byla) ir „ne bis in idem“ principo (M. Pupino 
byla);

6. mano, kad vienas iš prioritetų yra sistemingai atsižvelgti į Sąjungos politikos poveikį 
pagrindinėms teisėms, ir pabrėžia, kad reikia skubiai įsteigti Pagrindinių teisių priežiūros 
tarnybą, padėsiančią institucijoms vykdyti savo misijas, remiantis 2005 m. gegužės 26 d. 
pagal EB sutarties 192 straipsnį Europos Parlamento absoliučia balsų dauguma priimtoje 
rezoliucijoje paskelbtais principais; visų pirma mano, kad tokia Tarnyba turi būti įsteigta 
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bendru Parlamento ir Tarybos sprendimu, turi būti visiškai nepriklausoma ir vadovaujama 
pagrindinių teisių srityje patyrusio žmogaus, kuris bus skiriamas pagal lygų Parlamento ir 
Tarybos dalyvavimą užtikrinančią procedūrą.


