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PASIŪLYMAI

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

1. pritaria Komisijos priimtam naujam požiūriui pagrindinių teisių laikymosi klausimu ir 
mano, kad tai yra gera pradžia siekiant užtikrinti, kad pagrindinės teisės ES būtų geriau 
ginamos ir aiškinamos;

2. viliasi, kad nurodyti būdai, kuriais Komisija ketina savo teisėkūros pasiūlymuose 
įgyvendinti ES Pagrindinių teisių chartiją, bus praktiškai ir realiai įgyvendinami;

3. mano, kad Komisijos siekis kiekvienu teisėkūros procedūros etapu užtikrinti pagrindines 
teises yra sveikintinas; tačiau pabrėžia, kad Europos Parlamentas, kaip demokratinė 
institucija par excellence, turėtų labiau įsitraukti į tikrinimo ar teisėkūros pasiūlymai 
neprieštarauja Chartijoje išdėstytoms teisėms procesą;

4. ragina Komisiją sukurti konkrečią pagrindinėms teisėms ginti skirtą įspėjimo procedūrą, 
kurią taikant Europos Parlamentas vaidintų svarbiausią vaidmenį;

5. mano, kad Europos Parlamento komitetai turėtų aktyviau dalyvauti vertinant, ar teisėkūros 
pasiūlymai neprieštarauja pagrindinėms teisėms, ir siūlo iš dalies keisti Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisykles siekiant:
− suteikti teisę už pagrindinių teisių apsaugą atsakingam komitetui vertinti visus 

Komisijos teisėkūros pasiūlymus, kurie gali būti susiję su Chartijoje išdėstytomis 
teisėmis;

− užtikrinti, kad kai taikant teisėkūros procedūrą Europos Parlamentas arba vienas iš jo 
komitetų iškelia su pagrindinių teisių apsauga susijusį klausimą, svarstomas klausimas 
galėtų būti perduotas atitinkamam komitetui, kad būtų atliktas vertinimas ir 
užtikrintas būtinas veiksmų derinimas; 

6. pabrėžia, kad nors ir yra sukurta bendrų konsultacijų procedūrų, reikia labiau įtraukti su 
pagrindinių teisių klausimais susijusias nepriklausomas išorės įstaigas ir organizacijas; 
todėl ragina Komisiją nustatyti specialią tvarką, pagal kurią, rengiant su pagrindinėmis 
teisėmis susijusius teisėkūros pasiūlymus, būtų galima konsultuotis su šiomis įstaigomis ir 
organizacijoms; 

7. mano, kad reikia sudaryti galimybę, jog būsimoji ES Žmogaus teisių agentūra savo 
iniciatyva arba susijusių institucijų prašymu galėtų dalyvauti rengiant teisėkūros 
pasiūlymo projektą arba taikant konkrečią teisėkūros procedūrą ir teikti savo nuomones ir 
(arba) rekomendacijas dėl kylančių su pagrindinėmis teisėmis susijusių klausimų; 

8. pabrėžia, kad būtina parengti atitinkamą aiškinamąjį pranešimą dėl sistemingos vidaus 
stebėsenos, kuria užtikrinama, kad rengiant teisėkūros pasiūlymus būtų laikomasi 
pagrindinių teisių, ir būtinybės užtikrinti šias teises teisinio pagrindo; 

9. pabrėžia, kad labai svarbu sukurti tinkamas visuomenės ir ES institucijų informavimo ir 
komunikacijos priemones, kuriomis būtų perduodama informacija apie pagrindinių teisių 
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laikymosi vidaus stebėseną, taip pat ir rengiant tam tikrais laiko tarpais skelbiamas 
ataskaitas šia tema.


