- Privaloma
tik
svarstant „iš esmės
naują reguliavimą“

- Nėra laikoma teisėkūros stadija
- Teisėkūros iniciatyvos nėra
grindžiamos ex post vertinimo
rezultatais

 Numatyti prievolę
rengti ir derinti
visais atvejais, kai
svarstoma
riboti
subjektų teises ir
laisves

 Įteisinti ex post vertinimą kaip
privalomą teisėkūros stadiją,
kurios rezultatais grindžiamas
naujo reguliavimo inicijavimas
arba esamo reguliavimo keitimo
inicijavimas
 Numatyti prievolę prioritetą teikti
teisės aktų korekcijai, o ne naujų
teisės aktų priėmimui

- Formaliai laikantis
terminų paliekama
per mažai laiko
pasiruošti
pasikeitimams
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- Dėl gajų legalistinių tradicijų problemas bandoma spręsti vien įstatymais
 Numatyti prievolę pagrįsti, kodėl problemos neįmanoma spręsti nepriimant
įstatymų
 Numatyti prievolę naujus įstatymus/pakeitimus teikti tik išbandžius mažiau
ribojančias priemones
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 Numatyti prievolę projektą suderinti su
Prezidentu, kai pastabos teikiamos dėl
įstatymo
atitikties
Konstitucijai,
Teisėkūros pagrindų įstatymui, Seimo
Statutui
ir
pamatiniams
teisės
principams
 Grąžinti projektą į tą stadiją, kurioje
nebuvo tinkamai įgyvendintos prievolės
dėl įstatymo bei jo parengimo kokybės
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 Numatyti prievolę
laikotarpį
iki
įsigaliojimo įtraukti
į poveikio vertinimą
ir
vertinti
to
sukeliamą
papildomą naštą,
atitinkamai terminą
koreguojant

- Į Prezidento pastabas neatsižvelgiama
arba atsižvelgiama deklaratyviai

Teisėkūros ciklo
schema

- Į
pastabas
neatsižvelgiama
arba
atsižvelgiama deklaratyviai
- Nėra prievolės derinti atnaujintą projekto
variantą su visuomene
- Nėra pareigos įtraukti visuomenę ir
specialistus į derinimo procesą
- Nėra
prievolės
užtikrinti
efektyvų
grįžtamąjį ryšį
 Numatyti pareigą galutinę projekto versiją
teikti derinti su visuomene
 Numatyti prievolę projektą suderinti su
kompetentingomis institucijomis, kai
pastabos teikiamos dėl projekto atitikties
Konstitucijai,
Teisėkūros
pagrindų
įstatymui, Seimo Statutui ir pamatiniams
teisės principams
 Stabdyti projekto tolimesnį svarstymą,
jeigu nėra tinkamai įgyvendintos projekto
svarstymo ir derinimo stadijos prievolės

- Projektas registruojamas nepaisant
to,
ar
tinkamai
įgyvendintos
ankstesnės prievolės
- Projekto iniciatoriams nėra realių
padarinių už įstatymo projekto bei jo
parengimo kokybę, taip nesudarant
prielaidų užtikrinti, kad prievolės
būtų įgyvendintos
 Neregistruoti projekto, jeigu nebuvo
tinkamai įgyvendintos ankstesnės
prievolės
 Stabdyti tų projekto svarstymą, kurie
buvo parengti ir įregistruoti anksčiau
tinkamai neįgyvendinus prievolių

- Egzistuojančių principų nėra realiai
laikomasi
 Numatyti prievolę įveiklinti principus ir
to užtikrinimo mechanizmus
 Bendruosius teisingumo, protingumo
ir sąžiningumo principus įtvirtinti kaip
teisėkūros principus

