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Nuolatiniai atstovai 
 

1. labai susirūpinę pažymėjo, kad nepaisant kelių iniciatyvų užtikrinti reikalingų Konstitucijos pataisų, 
kad būtų panaikintas Europos Žmogaus Teisių Teismo sukritikuotas nuolatinis draudimas dalyvauti 
parlamento rinkimuose, priėmimą, nėra jokio apčiuopiamo rezultato ir todėl padėtis, pažeidžianti 
Konvenciją, vis dar išlieka; 

2. šiuo požiūriu priminė, kad sprendimas įsiteisėjo 2011 m., o pareiškėjui vis dar draudžiama 
kandidatuoti parlamento rinkimuose nuo 2004 m.; 

3. ypač atkreipė dėmesį į tai, kad įvairios Vyriausybės pastangos nuo 2011 m. judėti į priekį buvo 
nesėkmingos ir kad tris kartus iš eilės teikti pataisų pasiūlymai žlugo Seime; 

4. ypač apgailestaudami dėl aklavietės, kuri susidarė Seime nuo 2015 m. gruodžio mėn., primygtinai 
ragino Lietuvos institucijas ir politinius lyderius imtis veiksmų, kad būtų pasiekta konkreti pažanga 
parlamentiniame lygmenyje tam, kad Lietuva galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal Europos 
Konvenciją; 

5. šiuo atžvilgiu palankiai vertindami neseniai išreikštus įsipareigojimus aukščiausiame lygmenyje, ypač 
daugelio aukštų valstybės pareigūnų ir politinių lyderių, tokių kaip Seimo Pirmininkas ir Seimo 
Pirmininko pavaduotojas, taip pat Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė, ragino visus 
suinteresuotus asmenis padėti laikytis jiems šio įsipareigojimo ir dėti papildomas pastangas tam, kad 
būtų užtikrintas reikalingų Konstitucijos pataisų skubus priėmimas; 

6. pažymėdami posėdžio metu iš valdžios institucijų gautą informaciją, pasveikino tai, kad paisydamas 
pirmiau minėtų įsipareigojimų, Seimas ėmėsi parlamentinės procedūros, reikalingos būtinų 
konstitucinių pataisų priėmimui, pirmųjų žingsnių, 2018 m. kovo 13 d. didžiule balsų dauguma 
pritardamas po pateikimo Įstatymo Projektui Nr. XIIP-2850 ir užtikrindamas būtinus žingsnius jo 
tolesnei svarstymo ir priėmimo procedūrai; 

7. nurodė institucijoms vėliausiai iki 2018 m. liepos 2 d. pateikti atnaujintą informaciją apie tolesnę 
pažangą per Seimo pavasario sesiją; nusprendė atnaujinti bylos svarstymą vėliausiai savo 1331 
posėdyje (2018 m. gruodžio mėn.) ir tuo atveju, jei įstatymų leidybos procesas neduos jokių 
apčiuopiamų rezultatų iki 2018 m. spalio 26 d., nurodė Sekretoriatui parengti tarpinės rezoliucijos 
projektą svarstymui tame posėdyje. 
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