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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Pagrindinių teisių chartijos laikymosi Komisijos teisės aktų pasiūlymuose − 
Nuolatinės ir griežtos kontrolės metodologijos
(2005/2169(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Pagrindinių teisių laikymosi Komisijos teisės 
aktų pasiūlymuose (COM(2005)0172),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 ir 7 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtą Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartiją1, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 29 d. Romoje pasirašytą sutartį dėl konstitucijos Europai, 
kurioje išdėstomos Pagrindinių teisių chartijos nuostatos, kurios tokiu būdu įteisinamos 
kaip privalomos, 

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 20 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato 
„Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnis. Pagrindinių Sąjungos vertybių apsauga ir 
stiprinimas“2,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 26 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių skatinimo ir 
apsaugos: nacionalinių ir Europos institucijų, įskaitant Pagrindinių teisių agentūrą, 
vaidmuo3,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos nepriklausomų ekspertų tinklo parengtą metinę 
ataskaitą dėl pagrindinių teisių padėties ES 2005 m.,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūrą (COM(2005)280), ir į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, 
suteikiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai teisę vykdyti savo veiklą 
Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje nurodytose srityse (COM(2005)0280),

– atsižvelgdamas į paskirtojo Europos Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso kalbą 
2004 m. lapkričio 17 d. Parlamento plenarinėje sesijoje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45, 34 ir 91 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į 
Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

  
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
2 OL C 104 E, 2004 4 30, p. 408.
3 OL C 117 E, 2006 5 18, p. 242.
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A. kadangi Sąjunga yra grindžiama laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principais, ir šie principai valstybėms 
narėms yra bendri (ES sutarties 6 straipsnis),

B. kadangi Parlamentui, kaip tiesiogiai išrinktai Sąjungos piliečiams atstovaujančiai 
institucijai, tenka ypatinga atsakomybė įgyvendinant šiuos principus,

C. kadangi procedūra, kuria tikrinama, ar visi teisės aktų pasiūlymai neprieštarauja 
Pagrindinių teisų chartijai, yra viena iš pasekmių, neišvengiamai atsiradusių Parlamentui, 
Tarybai ir Komisijai ir visoms valstybėms narėms pripažinus Chartiją bei 2000 m. 
gruodžio 7 d. Nicoje ją iškilmingai paskelbus Sąjungos pilietėms ir piliečiams,

D. kadangi Pagrindinių teisių chartija, pritarus visoms valstybėms narėms, buvo įtraukta į 
Sutartį dėl Konstitucijos Europai ir visa Europos visuomenė, net Prancūzijoje ir 
Olandijoje, ratifikavimo proceso metu ja nesuabejojo, todėl ji gali būti laikoma gilaus ir 
visapusiško pažiūrų sutapimo Europoje išraiška,

E. kadangi nuolatiniam, nuodugniam, nešališkam, atviram ir skaidriam šios procedūros 
pobūdžiui skiriama dar didesnė reikšmė, nes Pagrindinių teisių chartija lig šiol, deja, yra 
teisiškai neįpareigojanti,

F. kadangi Komisijos pasiūlymas dėl procedūros, taikomos nuo 2001 m., stiprinimo ir 
suvokimo visuomenėje gerinimo rodo aiškią pažangą siekiant Europos Sąjungoje skatinti 
tikrą „pagrindinių teisių kultūrą“,

G. kadangi siūloma procedūra yra pernelyg vidinio pobūdžio, kriterijai yra pernelyg 
ribojantys, Europos Parlamento vaidmuo yra nepakankamas ir į pasiūlymus įtraukti 
valstybių narių parlamentus, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos Aukštuosius Rūmus1, taip 
pat nebuvo atsižvelgta, kaip ir į būtiną nuolatinį Europos institucijų dialogą ir būtinybę 
įtraukti nepriklausomas organizacijas siekiant didesnio objektyvumo,

H. kadangi tikra „pagrindinių teisių kultūra“ Sąjungoje reikalauja sukurti bendrą pagrindinių 
teisių kontrolės sistemą, į kurią būtų įtraukta Taryba ir sprendimai vyriausybių 
bendradarbiavimo srityje,

I. kadangi dėl įvykių, pavyzdžiui, susijusių su CŽV kalėjimais ir pagrobimais, pernelyg 
lėtai vykdomi tyrimai ir nepakankamas daugelio vyriausybių bendradarbiavimas arba 
lėktuvų keleivių duomenų perdavimas tam nesant teisinio pagrindo gali pakirsti piliečių 
pasitikėjimą Europos institucijų sugebėjimu ir pasiryžimu saugoti pagrindines teises bei 
kovoti su pažeidimais,

  
1 Lordų Rūmų Europos Sąjungos komiteto 2005 m. birželio mėn. sesijos 16-oji ataskaita: „ES teisės aktų 
tikrinimas dėl žmogaus teisių laikymosi“, 2005 m. lapkričio 29 d., 149 pastraipa.



PR\630865LT.doc 5/6 PE 378.675v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

1. atkreipia dėmesį į istorinį uždavinį „kuriant glaudesnę Sąjungą“ (ES sutarties 1 straipsnis) 
kurti priemones, užtikrinančias ne tik saugumą ir teisėtumą, ekonominę ir socialinę 
pažangą, bet ir laisvę;

2. pabrėžia būtinybę nugalėti Konstitucijos proceso krizę, išsaugoti pagrindinius 
Konstitucijos pasiekimus ir nustatyti, kad Pagrindinių teisių chartija yra teisiškai 
įpareigojanti;

3. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl procedūros, susijusios su pagrindinių teisių laikymusi 
jos teisės aktų pasiūlymuose, stiprinimo ir geresnio suvokimo ir mano, kad tai yra 
pirmasis teigiamas 2004 m. lapkričio 17 d. Komisijos pirmininko José Manuelio Barroso 
Parlamente paskelbtų ambicingų veiksmų, skirtų pagrindinių teisių apsaugai, ir šiuo tikslu 
jo įkurtos darbo grupės veiklos rezultatas;

4. pabrėžia, kad Komisijos pasiūlyta „nuolatine“ kontrole būtinai reikalaujama, kad 
faktiškai kiekvienas teisės aktų pasiūlymas būtų griežtai tikrinamas ir kad rezultatas būtų 
pagrįstas;

5. ragina Komisiją persvarstyti sprendimą konstatuojamąsias dalis dėl pagrindinių teisių 
poveikio vertinime padalinti į tris egzistuojančias kategorijas: ekonominį, socialinį ir 
aplinkos apsaugos poveikį, ir įvesti „poveikio pagrindinėms teisėms“ kategoriją, kadangi 
tik taip galima užtikrinti, kad bus atsižvelgta į visus pagrindinių teisių aspektus;

6. pabrėžia Komisijos teisę visos teisės aktų priėmimo procedūros metu esant pakeitimams, 
pažeidžiantiems pagrindines teises, atsiimti savo pasiūlymą prieš tvirtinant jį Taryboje;

7. atmeta Komisijos teisę pateikti ieškinį dėl teisės akto panaikinimo, su sąlyga, kad buvo 
atliktas politinis tyrimas, pagrįstas pagrindinių teisių pažeidimu, ir ypač pabrėžia, kad 
pagrindinių teisių ir laisvių gynimas turi visišką viršenybę prieš bet kokius politinius 
ketinimus;

8. mano, kad Pagrindinių teisių chartijos būtina laikytis visos teisės aktų priėmimo 
procedūros bei komitologijos procedūros metu, stiprinti Parlamento poziciją, patikslinti 
naujosios Pagrindinių teisių agentūros vaidmenį ir labiau pasinaudoti jos parama;

9. be to, ketina pakeisti Darbo tvarkos taisyklių 34 straipsnį, kad už piliečių laisves 
atsakingam komitetui būtų patikėta vertinti siūlomų teisės aktų, veiksmų ir taisyklių, 
kurie yra svarbūs pagrindinių teisių požiūriu, poveikį, ir pakeisti 91 ir 115 straipsnius 
taip, kad Parlamento rezoliucijos taip pat galėtų būti susijusios su aplinkybėmis 
valstybėse narėse, kad Parlamentas galėtų iš anksto prisiimti atsakomybę pagal ES 
sutarties 6 ir 7 straipsnių nuostatas;

10. ragina Tarybą stiprinti nuolatinę pagrindinių teisių kontrolę taip pat ir vyriausybių 
bendradarbiavimo srityse, skelbti rezultatus ir užsitikrinti Pagrindinių teisių agentūros 
paramą;
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11. prašo valstybių narių parlamentus patikrinti, ar visi sprendimai ir veiksmai, visų pirma 
policijos ir teisėsaugos bendradarbiavimo bei bendros užsienio ir saugumo politikos 
srityse, neprieštarauja Pagrindinių teisių chartijai, kad būtų saugomas pagrindinių teisių 
vientisumas ir užtikrinama nuolatinė ir griežta pagrindinių teisių kontrolė visose Sąjungos 
politikos srityse;

12. ragina Tarybą ir Komisiją pagal ES sutarties 4 straipsnį arba pagal EB sutarties 200 ir 
212 straipsnius pateikti metų pranešimą dėl Sąjungos politikos pagrindinių teisių srityje ir 
pradėti nuoseklų, atvirą ir nuolatinį dialogą dėl pagrindinių teisių apsaugos Europos 
Sąjungoje;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių, 
stojančiųjų šalių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams.


