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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2012 m. vasario 21 d.
įkurti ES baudžiamosios teisės politikos ekspertų grupę
(2012/C 53/05)
EUROPOS KOMISIJA,

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų
apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2),

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

kadangi:

(1)

(2)

Sąjunga, laikydamasi Sutarties 67 straipsnio 3 dalies
nuostatų, stengiasi užtikrinti aukštą saugumo lygį preven
cijos bei kovos su nusikalstamumu priemonėmis, ir
prireikus derinant baudžiamuosius įstatymus;

2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikate Europos
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir regionų komitetui „ES baudžiamosios
teisės politikos kūrimas. Veiksmingo ES politikos įgyven
dinimo užtikrinimas baudžiamosios teisės priemonė
mis“ (1) pabrėžta, kad svarbu formuoti nuoseklią ir darnią
ES baudžiamosios teisės politiką ir kad tam turėtų būti
rengiamos ekspertų grupės diskusijos;

(3)

todėl būtina sudaryti ES baudžiamosios teisės ekspertų
grupę ir apibrėžti jos uždavinius bei struktūrą;

(4)

ši grupė turėtų padėti Komisijai formuoti ES baudžiamo
sios teisės politiką ir patarti visais susijusiais klausimais.
Ekspertų grupė taip pat turėtų padėti rinkti faktinius
įrodymus siekiant įvertinti, ar ES baudžiamosios teisės
priemonės yra būtinos užtikrinant veiksmingą Sąjungos
politikos įgyvendinimą;

(5)

(6)

grupę turėtų sudaryti ne daugiau kaip dvidešimt kvalifi
kuotų ekspertų, paskirtų kaip individualūs asmenys,
kurie, siekiant pusiausvyros, būtų įvairių profesijų ir iš
įvairių geografinių regionų;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Dalykas
Sudaroma Baudžiamosios teisės politikos ekspertų grupė (toliau
– grupė).

2 straipsnis
Užduotys
Grupės užduotys – formuojant ES baudžiamosios teisės politiką
konsultuoti Komisiją materialinės baudžiamosios teisės klausi
mais. Visų pirma konsultuojama bet kokiais galinčiais kilti teisi
niais klausimais, konsultuojantis su esamomis atitinkamų poli
tikos sričių ekspertų grupėmis taip pat renkami faktiniai
įrodymai siekiant įvertinti, ar ES baudžiamosios teisės prie
monės yra būtinos užtikrinant veiksmingą Sąjungos politikos
įgyvendinimą.

3 straipsnis
Konsultavimasis
Komisija gali konsultuotis su grupe visais ES baudžiamosios
teisės politikos formavimo klausimais.

4 straipsnis
Narystė ir narių skyrimas
1.
Grupę sudaro ne daugiau kaip 20 narių. Nariai skiriami
kaip individualūs asmenys.

grupės nariai turėtų būti skiriami trejiems metams ir jų
kadenciją turėtų būti galima pratęsti;

(7)

turėtų būti nustatytos grupės nariams taikomos informa
cijos atskleidimo taisyklės;

(8)

grupės narių asmens duomenys turėtų būti tvarkomi
pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir

(1) COM(2011) 573 galutinis.

2.
Grupės narius iš kompetentingiausių baudžiamosios teisės
srities specialistų paskiria JUST GD generalinis direktorius. Narių
atranka atliekama siekiant užtikrinti aukšto lygio kompetenciją
ir kad būtų kuo labiau išlaikyta tinkama gebėjimų, geografinės
kilmės ir lyčių pusiausvyra, atsižvelgiant į konkrečias ekspertų
grupės užduotis ir reikalingas žinias.
(2) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judė
jimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
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3.
Grupės ekspertai yra mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigų
darbuotojai, taip pat praktikuojantys teisininkai.
4.
Nariai skiriami kaip individualūs asmenys trejų metų
kadencijai. Sutikdami tapti grupės nariais, jie turi įsipareigoti
veikti nepriklausomai ir tarnauti viešajam interesui. Jeigu grupės
ekspertui kyla interesų konfliktas, Komisijos tarnybos šį ekspertą
gali pašalinti iš grupės, nušalinti nuo jos konkretaus posėdžio
arba gali nuspręsti, kad ekspertas susilaiko nuo tokių darbotvarkės klausimų, dėl kurių kiltų interesų konfliktas, aptarimo.
Grupės nariai savo pareigas eina tol, kol jie pakeičiami arba kol
pasibaigia jų kadencija. Jie gali būti skiriami kitai kadencijai.
5.
Nariai, kurie nebegali veiksmingai dalyvauti grupės svars
tymuose, kurie atsistatydina ar nesilaiko šio straipsnio 3 dalyje
arba Sutarties 339 straipsnyje nustatytų sąlygų, laikotarpiui iki
jų kadencijos pabaigos gali būti pakeisti.
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gojimų saugoti profesinę paslaptį, taip pat Komisijos sprendimo
2001/844/EB, EAPB, Euratomas (1), priede nustatytų Komisijos
saugumo taisyklių dėl ES įslaptintos informacijos apsaugos. Jei
šių įpareigojimų nesilaikoma, Komisija gali imtis tinkamų prie
monių.
5.

Komisija grupei teikia sekretoriato paslaugas.

6.
Remdamasi standartinėmis ekspertų grupių darbo tvarkos
taisyklėmis, grupė gali priimti savo darbo tvarkos taisykles.
7.
Norėdama paskelbti svarbią informaciją apie grupės veiklą,
Komisija tą informaciją pateikia registre arba pateikia nuorodą iš
registro į specialią interneto svetainę.
6 straipsnis

6.
Grupės narių vardai ir pavardės skelbiami Komisijos
ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų registre (toliau – regist
ras) ir Teisingumo generalinio direktorato interneto svetainėje.
Narių vardai ir pavardės registruojamos, tvarkomos ir skel
biamos pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas.
5 straipsnis

Su posėdžiais susijusios išlaidos
1.
Grupės veikloje dalyvaujantiems asmenims už jų teikiamas
paslaugas neatlyginama.
2.
Narių kelionės ir pragyvenimo išlaidas, susijusias su grupės
veikla, pagal galiojančias Komisijos nuostatas atlygina Komisija.

Veikla
1.

Grupei pirmininkauja Komisijos atstovas.

2.
Komisijai sutikus, specifiniams klausimams nagrinėti gali
būti sudaromi pogrupiai, kurių veiklos sąlygas nustato grupė.
Tokie pogrupiai baigia veiklą, kai tik įvykdo jiems pavestą
užduotį.
3.
Komisijos atstovas prireikus gali kviesti grupės arba
pogrupio darbe dalyvauti grupei nepriklausančius ekspertus,
turinčius specialiųjų žinių kuriuo nors į darbotvarkę įtrauktu
klausimu. Be to, Komisijos atstovas asmenims, organizacijoms,
kaip apibrėžta ekspertų grupių horizontaliųjų taisyklių 8
taisyklės 3 dalyje, ir šalims kandidatėms gali suteikti stebėtojo
statusą.
4.
Grupės nariai, taip pat kviestiniai ekspertai ir stebėtojai
laikosi Sutartyse ir jų įgyvendinimo taisyklėse nustatytų įsiparei

3.
Tos išlaidos kompensuojamos neviršijant pagal metinę
išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų.
7 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 21 d.
Komisijos vardu
Viviane REDING

Pirmininko pavaduotoja

(1) 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis jos
darbo tvarkos taisykles (OL L 317, 2001 12 3, p. 1).

