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Dalykas: Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 

rezoliucijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių teisingumo ministerijų 
bendradarbiavimo teisėkūros srityje tinklo sukūrimo taikymo peržiūra 

1. Europos Sąjungos valstybių narių teisingumo ministerijų bendradarbiavimo teisėkūros 

srityje tinklas buvo sukurtas priėmus Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių 

vyriausybių atstovų rezoliuciją 1. 2008 m. lapkričio 28 d. posėdyje, kuriame ši rezoliucija 

buvo priimta, Komisija įsipareigojo teikti šiam tinklui visapusišką paramą, be kita ko, 

atitinkamais atvejais ir finansinę.

2. Pagal minėtos rezoliucijos 16 punktą Taryba turi atlikti šios rezoliucijos taikymo peržiūrą ne 

vėliau kaip po trejų metų nuo jos priėmimo.

3. Pirmininkaujanti valstybė narė, bendradarbiaudama su Prancūzijos teisingumo ministerija, 

kuri šiuo metu yra šio tinklo administratorė, parengė ataskaitos projektą. 

  
1 OL C 326, 2008 12 20, p. 1.
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4. Patarėjai teisingumo ir vidaus reikalų klausimais peržiūrėjo ataskaitos projekto tekstą 

2011 m. spalio 17 d. posėdyje. Po šio posėdžio parengta teksto redakcija, kartu su kai kuriais 

pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlymais, pateikta priede. 

5. Nuolatinių atstovų komiteto prašoma išnagrinėti šį tekstą, kad Teisingumo ir vidaus reikalų 

taryba galėtų priimti ataskaitą 2011 m. spalio 27–28 d. posėdyje.

___________________________
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PRIEDAS

(projektas)

ATASKAITA 

dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 

rezoliucijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių 

teisingumo ministerijų bendradarbiavimo 

teisėkūros srityje tinklo sukūrimo taikymo

Apžvalga

1. 2008 m. lapkričio 28 d. Taryba ir Taryboje posėdžiavę valstybių narių vyriausybių atstovai 

priėmė Rezoliuciją dėl Europos Sąjungos valstybių narių teisingumo ministerijų 

bendradarbiavimo teisėkūros srityje tinklo sukūrimo 1.

2. Tinklo siekis – skatinti geresnį kitų valstybių narių įstatymų išmanymą, o tai savo ruožtu yra 

vienas iš būdų stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir skatinti abipusio pripažinimo principo 

taikymą.

3. Tinklo tikslas – gerinti keitimąsi informacija apie galiojančius teisės aktus, teismų bei 

teisines sistemas ir svarbius teisinės reformos projektus, ypač civilinės ir baudžiamosios 

teisės srityje. Tinklo veikla taip pat sudaromos sąlygos vykdyti lyginamosios teisės studijas 

svarbiais teisėkūros ar teisiniais klausimais, kurias kartu vykdo Teisingumo ministerijos, 

kad, inter alia, būtų geriau apžvelgiamas Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas.

  
1 OL C 326, 2008 12 20, p. 1.
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4. Dvidešimt penkios valstybės narės, taikydamos Rezoliucijos 4 punktą, paskyrė nacionalinius 

korespondentus, o pagal Rezoliucijos 5 punktą pateikė administratoriui reikiamą kontaktinę 

informaciją 1. Per pastarąjį Tinklo korespondentų posėdį, įvykusį 2011 m. liepos mėn., 

Vokietija paskelbė savo ketinimą prisijungti prie Tinklo 2 nuo 2012 m. sausio 1 d. 

5. Buvo surengti trys korespondentų posėdžiai: 2009 m. birželio 19 d. Paryžiuje, 2010 m. 

birželio 28 d. Madride ir 2011 m. birželio 27 d. Budapešte.

6. 2009 m. birželio 19 d. Paryžiuje įvykusiame Tinklo steigiamajame posėdyje korespondentai, 

atstovaujantys Europos Sąjungos valstybių narių teisingumo ministerijoms, priėmė Tinklo 

veikimo praktinės tvarkos vidaus gaires, įskaitant kalbų vartojimo klausimus. Šios gairės

įsigaliojo jų priėmimo dieną. Ta proga Prancūzija buvo paskirta Tinklo administratore.

7. Nuo antrojo Tinklo korespondentų posėdžio, įvykusio 2010 m. birželio mėn. Madride, 

korespondentų posėdžiuose stebėtojos teisėmis dalyvauja Europos Komisija.

8. Tinklo interneto svetainę parengė Prancūzijos teisingumo ministerija; ji pradėjo veikti 

2010 m. birželio 28 d. Šiuo metu rengiama antroji Tinklo svetainės laida adresu 

http://legicoop.eu. 

  
1 Reikiama kontaktinė informacija apima: a) korespondento (-ų) pavardę, vardą ir pareigas; 

b) kiekvieno korespondento mokamas kalbas; ir c) ryšių priemones, kuriomis 
korespondentas (-ai) gali naudotis, nurodant tikslius (telefono) numerius, (tam skirto 
el. pašto) adresus ir kt.

2 Dok. 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157
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9. Tinklo administratoriaus metinės veiklos ataskaitos rodo nuolatinį keitimosi informacija 

augimą. Pirmaisiais Tinklo veiklos metais (2009 m. birželio mėn.–2010 m. birželio mėn.) 

17 šalių pateikė 113 informacijos prašymų. Šiems prašymams patenkinti parengti 

634 atsakymai. 

10. Kitais metais (2010 m. liepos mėn.–2011 m. birželio mėn.) šis skaičius padidėjo: 

129 informacijos prašymai ir 797 atsakymai. Nuo Tinklo veiklos pradžios 2009 m. 

birželio mėn. iki 2011 m. birželio 23 d. pateikti 242 prašymai. Šiems prašymams patenkinti 

parengtas 1431 atsakymas. Šie skaičiai patvirtina 2008 m. Tarybos rezoliuciją 

pagrindžiančias priežastis, nors pageidautina, kad atsakymus į prašymus teiktų daugiau 

valstybių narių.

11. Pastebėtas akivaizdus nepatenkintas valstybių narių poreikis geriau pažinti kitų valstybių 

narių teismines ir teisės sistemas ir jų teisės aktus, taip pat keistis informacija apie teisės 

reformų projektus ir Europos nuostatų perkėlimą į nacionalines teisės sistemas. Bent jau tam 

tikru mastu Tinklas užpildė šį trūkumą, taip prisidėdamas prie Europos laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvės kūrimo.

12. Teismas neturi juridinio asmens statuso. Šiuo metu jis yra valdomas administratoriaus iš 

Prancūzijos teisingumo ministerijos, kuris, jį paskyrus, užtikrina Tinklo praktinį 

funkcionavimą, administracinį ir techninį veikimą, techninę priežiūrą ir greitą plėtrą.

Išvados

13. Tinklas pasitvirtino kaip naudinga keitimosi informacija apie teisės sistemas priemonė ir juo 

prisidėta prie Europos teisinių priemonių perkėlimo į nacionalines sistemas ir prie esminių 

teisinių reformų valstybėse narėse.
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14. Siekiant užtikrinti Tinklo konsolidavimą ir raidą (...), galėtų būti svarstoma galimybė

priimti naujas praktinės tvarkos vidaus gaires arba prireikus naują Tarybos rezoliuciją 

arba kitą dokumentą. Jau pasiūlyti keli svarbūs patobulinimai, inter alia, siekiant 

užtikrinti, kad 

· prašymai būtų rengiami aiškiau ir konkrečiau, 

· būtų nustatytas pagrįstas laikotarpis, per kurį reikia pateikti atsakymus, be to, 

reikėtų rimtai apsvarstyti galimybę numatyti skubos atvejus, kai valstybių 

narių prašoma atsakymą pateikti labai skubiai, 

· daugiau valstybių narių pateiktų atsakymą į prašymą, susitariant, kad 

atsakymai teikiami savanoriškai,

· būtų geriau išnaudojamas turimos informacijos turinys, ir 

· Tinklo ryšių ir informacinės technologijos būtų nuolat pritaikomos prie šiuolaikinių 

standartų.

15. Gero tinklo veikimo pagrindas – nacionalinių korespondentų, kurie teikia atsakymus į 

informacijos prašymus, dalyvavimas. Todėl svarbu apsvarstyti, kaip sudaryti 

palankesnes sąlygas nacionalinių korespondentų darbui. Šiuo atžvilgiu galėtų būti 

naudinga Tinklo veiklos stebėsena ir Tinklo administratoriaus nacionaliniams 

korespondentams teikiamos reguliarios (automatinės) statistinės ataskaitos.

16. Teisės akto rengimo etape Tinklo veikla tam tikru mastu atspindi N-Lex užduotį – skelbti 

nacionalinių teisės aktų, kuriais įgyvendinamos Sąjungos priemonės, tekstus. Būtų galima 

apsvarstyti, kaip siekiant abipusės naudos koordinuoti šiuos du etapus: teisėkūros veiklą ir 

paskelbimą, atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis keitimosi informacija pasitelkiant 

Tinklą nėra skirta plačiajai visuomenei. Vis dėl to, galima būtų numatyti skelbti 

lyginamosios teisės studijas. Šiuo tikslu jau pradėta vykdyti Tinklo ir ES leidinių biuro 

partnerystė.
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17. Siekiant, kad Tinklas ir jo veikla būtų geriau žinomi, o Tinklo surinkta informacija –

geriau pasiekiama, pageidautina, kad Europos e. teisingumo portalas būtų susietas su

Tinklo interneto svetaine, kai tik bus parengtas viešai prieinamas turinys. 

18. Per trejus metus nuo įsteigimo Tinklas dėl savo specifikos tapo labai vertinama Europos 

lygio priemone. Tinklas pasižymi ne tik tuo, kad teisinei informacijai naudojamos 

naujausios technologijos, jo stiprioji pusė taip pat yra ta, kad jo veikloje remiamasi 

patyrusiais valstybių narių viešojo administravimo teisės ekspertais, kurie dažnai yra 

atsakingi už derybas dėl Europos teisės priemonių, jų perkėlimą į nacionalinę teisę ir 

įgyvendinimą bei yra gerai su tuo susipažinę. 

19. Siekiant, kad Tinklas galėtų ir toliau vykdyti savo naudingas užduotis, jam reikia 

stabilumo. Tinklo stabilumą ir veiksmingą veiklą labai pagerintų patikimas kasdienės 

Tinklo veiklos finansavimas. Taip pat galima būtų apsvarstyti naujos teisinės 

organizavimo formos – juridinio asmens statuso Tinklui – galimybę, ypač jei tai padėtų 

pritraukti finansavimą ne tik iš valstybių narių, kurių įnašai ir toliau turėtų būti 

teikiami savanoriškai, bet ir iš kitų šaltinių. Bet kuriuo atveju Tinklas turėtų ir toliau 

būti lanksčiai ir paprastai administruojamas, nes tai jo sėkmės dalis ir prisidės prie jos 

ateityje.

(Buvę 15, 20 ir 21 punktai išbraukti.)

________________________


