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Reformų sutartis ir jos poveikis struktūrinei ir sanglaudos politikai 

Įžanga 
 
21-asis amžius kelia naujų iššūkių: globalizacija, energetinis saugumas, kova su klimato 
atšilimu, imigracija, kova su terorizmu, bet atveria ir naujų perspektyvų. Europos visuomenė yra 
pakankamai kūrybinga ir pajėgi imtis šių uždavinių. Vis dėlto, norėdama išsaugoti ir sustiprinti 
šias vertybes, Europa turi prisitaikyti ir pasiruošti keistis. Be to, ji turi apsirūpinti priemonėmis, 
kurios padėtų ketinimus paversti darbais.  
 
Valstybės narės negali vienos įvykdyti šiandienos ar rytdienos uždavinių: jie gali būti 
veiksmingai sprendžiami tik kolektyviai, taigi galų gale bus sukurta priemonių šiam tikslui. Tai 
Europos Sąjungos (ES) misija ir priežastis, kodėl jai reikalingos geros sutartys, geros institucijos 
ir geri darbo metodai. 
 
Institucijoms ir darbo metodams turi būti taikoma supaprastinta sprendimų priėmimo tvarka, 
pritaikyta atsižvelgiant į sparčius šiuolaikinio pasaulio pokyčius. Be to, šie metodai turėtų būti 
demokratiški, nes šiuolaikinė Europos visuomenė labai atidžiai stebi, kad būtų laikomasi 
teisėtumo, skaidrumo ir atsakingumo reikalavimų. Europos projekto teisėtumas turi būti 
grindžiamas ne tik aktais, bet ir veikimu. 
 
Nors dauguma valstybių narių ratifikavo Sutartį dėl Konstitucijos Europai, ji nebuvo priimta 
vienbalsiai. Vis dėlto paskesnis svarstymų laikotarpis Sąjungai tapo tramplinu, padėjusiu 
suformuluoti galimas naujas gaires. 
 
Kadangi Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo procesas įstrigo, teko skubiai 
reformuoti ES funkcionavimą. 
 
Įveikti įvairūs institucinio susitarimo etapai – 2006 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba 
patvirtino teisinį pagrindą, 2007 m. kovo mėn. priimta Berlyno deklaracija, o 2007 m. 
birželio mėn. – visapusiškas susitarimas dėl reformos elementų. Tuo pačiu metu Europos 
Sąjunga patvirtino piliečiams savo pasiryžimą vykdyti reformas visose politikos srityse: 
ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, energetikos, migracijos, klimato kaitos ir naujovių.  
 
Pasibaigus politinių konsultacijų laikotarpiui, 2007 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba 
nusprendė tų pačių metų liepos mėnesį sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją (TVK).  Šiuo 
tikslu buvo numatyti tikslūs įgaliojimai apibrėžti įvairius reformos elementus. Taigi, TVK 
uždavinys – priimti sutarties tekstą, siekiant sustiprinti išsiplėtusios Sąjungos politikos 
veiksmingumą ir demokratinį teisėtumą bei padidinti savo išorės veiklos nuoseklumą. 
 
Šiame pranešime dar kartą apžvelgiamas kelias link naujos sutarties ir analizuojama jos įtaka 
struktūrinei ir sanglaudos politikai. Jame paliečiami ir pagrindinių veikėjų: ES institucijų ir 
pilietinės visuomenės atstovų reakcija ir indėlis. Parlamentas, Komisija, Europos centrinis 
bankas, Regionų komitetas, Europos profesinių sąjungų konfederacija – tik keli iš jų.  
 
Pabaigoje aptariami ratifikavimo procedūrų, kurias numatoma taikyti priėmus galutinį tekstą, 
tipai. 
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Reformų sutartis ir jos poveikis struktūrinei ir sanglaudos politikai 

1.  Kelias link TVK 
 
Europos Parlamento indėlis į 2007 m. birželio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą 
nusakytas Elmaro Broko1 ir Enrique‘o Barono Crespo2 pranešime „Dėl Europos Sąjungos 
konstitucinio proceso gairių“. Šis pranešimas didele balsų dauguma priimtas 2007 m. birželio 
7 d. 
 
Pagrindinė pranešimo mintis – Europos Parlamentas priešinsis bet kokiam naujos sutarties 
projektui, neskatinančiam demokratijos, skaidrumo ir piliečių teisių. Parlamento nariai dar kartą 
patvirtino remią Sutarties dėl Konstitucijos turinį bei esmę ir norį tai išsaugoti. Europos 
Parlamentas primygtinai paragino išsaugoti visus bazinius principus, įskaitant dvigubą ES, kaip 
valstybių ir piliečių sąjungos, pobūdį, ES teisės pirmumą, naują aktų ir procedūrų tipologiją, 
teisės normų hierarchiją ir ES teisinį subjektiškumą. Be to, Parlamento nariai pareikalavo 
išlaikyti Pagrindinių teisių chartiją ir jos privalomąjį teisinį pobūdį.  
 
Taip pat Parlamentas prašo, kad būsimojoje sutartyje būtų atsižvelgta į „svarbias problemas“, 
kurios buvo iškeltos svarstymų laikotarpiu, ir kad joje būtų išaiškinti kiti Sutartyje dėl 
Konstitucijos Europai jau paliesti klausimai, kaip antai: kova su klimato kaita, Europos 
solidarumas energetikos srityje, nuosekli migracijos politika, Europos socialinis modelis 
demografinių pokyčių ir globalizacijos kontekste, kova su terorizmu, civilizacijų dialogas, 
veiksmingi bendrieji euro zonos ekonominės politikos koordinavimo mechanizmai (pagal 
sutartis išlaikant Europos centrinio banko vaidmenį pinigų politikos srityje), renkamumo 
kriterijai ir stojimo į Sąjungą procedūros.  
 
Be to, Parlamento nariai priminė, kad Europos Parlamentas, „kaip vienintelė Europos Sąjungos 
institucija, kurią tiesiogiai išrinko pilietės ir piliečiai“, turi aktyviai dalyvauti TVK veikloje 
visais lygmenimis „ir didesniu mastu nei 2003–2004 m. TVK metu“. 
 
Šį pranešimą sustiprino Europos Parlamento ir 27 ES valstybių narių parlamentų, kurie 
posėdžiavo Briuselyje 2007 m. birželio 12 d., bendras kvietimas reikalauti, kad birželio 21–22 d. 
Europos Vadovų Tarybos susitikime dėl būsimosios ES sutarties būtų išlaikytas Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai esminis turinys. Šioje trečiojoje jungtinėje parlamentinėje konferencijoje 
„Europos ateitis: kartu… bet kaip“ valstybių narių parlamentų nariai taip pat pabrėžė 
subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi svarbą ir pasisakė už tai, kad valstybių narių 
parlamentai atliktų aktyvesnį vaidmenį kontroliuojant Bendrijos teisėkūros procesą, bet 
nereikalavo daugiau, negu jau numatyta Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekte. 
 
1.1.  Europos Vadovų Tarybos susitikime priimti sprendimai  
 
Prieš 2007 m. birželio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą vykusios derybos buvo 
ilgos ir sunkios, tačiau, kad ir labai sunkiai, pavyko pasiekti susitarimą dėl TVK, atsakingos už 
naujosios ES sutarties parengimą ir priėmimą, sušaukimo ir įgaliojimų. Didžiulė įtampa buvo 
susidariusi derybose su Lenkija dėl dvigubos daugumos sistemos. Visiems dalyviams teko 
padaryti nuolaidų, tačiau ET pirmininkavusiai Vokietijai (vadovaujamai kanclerės Angelos 
Merkel) pavyko įveikti diskusijų sąstingį ir atverti kelią naujajai sutarčiai, stiprinančiai ES 
veiksmingumą. 
 

                                                 
1 Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos narys. 
2 EP socialistų frakcijos narys. 
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Reformų sutartis ir jos poveikis struktūrinei ir sanglaudos politikai 

Europos Vadovų Taryba susitarė, kad po dvejus metus sutarčių reformų procese vyravusio 
netikrumo atėjo laikas išspręsti šį klausimą, kad būtų galima žengti į priekį. O svarstymų 
laikotarpis padėjo vesti plačias diskusijas visuomenėje ir prisidėjo rengiant dirvą sprendimo 
paieškoms.  
 
Šiuo tikslu Europos Vadovų Taryba paragino vėliau pirmininkausiančią šalį (Portugaliją) 
sušaukti TVK iki 2007 m. liepos mėn. pabaigos, kai tik bus įvykdyti teisiniai reikalavimai. 
 
1.2.  TVK sušaukimas ir eiga 
 
TVK turi dirbti remdamasi Europos Vadovų Tarybos gautais įgaliojimais. Ji prasidėjo 2007 m. 
liepos 23 d. ir labai tikėtina, kad ES reformų sutartis bus priimta neoficialiame Europos Vadovų 
Tarybos susitikime, vyksiančiame 2007 m. spalio 18–19 d. Lisabonoje, arba bet kokiu atveju iki 
2007 m. pabaigos, kad liktų pakankamai laiko sutarčiai, kuri bus parengta, ratifikuoti iki 
Europos Parlamento rinkimų, vyksiančių 2009 m. birželio mėn.  
 
TVK bus globojama visų ES valstybių arba vyriausybių vadovų, kuriems padės Bendrųjų 
reikalų ir išorės santykių tarybos nariai. Konferencijoje dalyvaus Komisijos atstovas. Europos 
Parlamentas, kuriam atstovaus trys nariai (Elmar Brok3, Enrique Baron Crespo4, Andrew 
Duff5), glaudžiai ir konkrečiai įsitrauks į konferencijos darbus. Europos Parlamento Pirmininkas 
Hans-Gert Pöttering TVK susitikimuose galės dalyvauti drauge su valstybių ir vyriausybių 
vadovais. Konferencijai sekretoriaus Tarybos generalinis sekretoriatas. 
 
Teksto projektą teks rengti teisės ekspertams (po du iš kiekvienos delegacijos). Tie patys 
ekspertai nuo paskutinės rugpjūčio mėnesio savaitės reguliariai rinksis išsamiau svarstyti teksto, 
o vėliau, neoficialiame, vadinamajame „Gymnich“ susitikime, vyksiančiame 
2007 m. rugsėjo 7–8 d. Viana do Kastele (Portugalija), ministrai palies pačius sudėtingiausius 
klausimus.  
 
Nors pagrindinius TVK darbus atliks teisininkų grupė, pirmininkaujanti Portugalija vis dėlto 
nori jai suteikti atvirumo ir skaidrumo, kadangi šis procesas skiriamas ne tik valstybėms narėms 
ir institucijoms, bet ir piliečiams. Dėl šios priežasties visi TVK dokumentai viešai skelbiami 
pirmininkaujančios Portugalijos interneto tinklalapyje www.eu2007.pt. 
 
1.3.  TVK įgaliojimai 
 
2007 m. birželio mėn. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime priimti tikslūs įgaliojimai 
– kruopščiai parengto kompromiso vaisius, o tai užtikrina, kad TVK bus veikiau techninio, o ne 
politinio pobūdžio, ir kad nebus galima pateikti jokių papildomų klausimų. Be daugelio 
teigiamų dalykų, šis kompromisas reiškia, kad kai kurie daliniai pakeitimai, priimti 2004 m. 
TVK metu, neišlaikyti ir kad įvairioms valstybėms narėms buvo suteikta leidžiančių nukrypti 
nuostatų. Kai kurių elementų (kai kurie iš jų yra simbolinio pobūdžio – ES vėliava, himnas ir 
herbas) panaikinimas ir sutarties teksto skaitomumą mažinantys pokyčiai yra būtini visoms 
valstybėms narėms priimtino visapusiško susitarimo elementai.  
 
Pasak Angelos Merkel, aukščiausio lygio susitarimas buvo sėkmingas ne vien dėl to, kad buvo 
susitarta dėl būsimosios sutarties, „kurioje išlaikyta Europos Konstitucijos esmė“, bet ir dėl to, 
                                                 
3 Žr. pirmiau. 
4 Žr. pirmiau. 
5 Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) narys. 
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kad pavyko išvengti lūžio, kuris, anot jos, būtų sukėlęs „pasitikėjimo praradimą“ ir gilų 
Europos suskilimą. 
 
Pirmininkaujanti Portugalija savo Užsienio reikalų ministro ir dabartinio ES Tarybos Pirmininko 
Luiso Amado žodžiais pareiškė, kad TVK vyks „griežtai laikantis gautų įgaliojimų“, kurie yra 
„išskirtinis TVK darbų pamatas ir teisinis pagrindas“.  
 
Vienbalsiai patvirtintas TVK įgaliojimas nėra tiesiog eilinis įgaliojimas. Jame tiksliai ir detaliai 
nurodomas naujosios sutarties turinys. Taigi atidžiai skaitant „Pirmininkaujančios šalies 
išvadas“, jau galima sužinoti Reformų sutarties turinį. Štai pagrindiniai susitarimo elementai 
(visi jie taikytini nuo sutarties įsigaliojimo momento arba įprasta tvarka, jeigu nebus priimta 
dvigubos daugumos sistema – 2009 m.). 
 
Bendrosios pastabos. Būsimąja sutartimi bus pakeistos dvi esamos sutartys: dabartinė Europos 
Sąjungos sutartis (ESS), išsaugosianti savo pavadinimą, ir „Europos bendrijos steigimo 
sutartis“, tapsianti „Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo“ (žodis „Bendrija“ visur bus 
pakeistas žodžiu „Sąjunga“). Šios dvi sutartys bus ne konstitucinio pobūdžio. Šį pokytį 
atspindės jose vartojami terminai: nebus vartojamas terminas „Konstitucija“, „Sąjungos užsienio 
reikalų ministras“ bus vadinamas „ES vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio ir saugumo politikai“, o 
terminų „įstatymas“ ir „pagrindų įstatymas“ bus atsisakyta pakeičiant juos terminais 
„reglamentas“, „direktyva“ ir „sprendimas“.  

Be to, pakeistose sutartyse neliks jokio straipsnio, kur būtų minimi ES simboliai: vėliava, 
himnas ar herbas.  

ES teisės pirmenybės klausimu TVK priims deklaraciją, kurioje bus priminti ES Teisingumo 
Teismo sprendimai. Straipsnio dėl Sąjungos teisės pirmenybės sutartyje dėl ES veikimo neliks, 
TVK priims šią deklaraciją (Nr.°27) ir Tarybos teisės tarnybos nuomonę:  

„Konferencija primena, kad remiantis nusistovėjusia ES Teisingumo Teismo teismine praktika, 
sutartys ir teisės aktai, kuriuos priima Sąjunga remdamasi sutartimis, turi viršenybę prieš 
valstybių narių teisę minėtoje teisminėje praktikoje nustatytomis sąlygomis.  
 

Tarybos teisės tarnybos nuomonė 
2007 m. birželio 22 d. 

Teisingumo Teismo praktika rodo, kad EB teisės viršenybė yra esminis Bendrijos teisės 
principas. Teismo nuomone, šis principas yra neatsiejamas nuo Europos bendrijos specifinio 
pobūdžio. Tuo metu, kai buvo priimtas pirmas sprendimas šioje nusistovėjusioje Teismo 
praktikoje (Costa/ENEL, 1964 m. liepos 15 d., Byla 6/64), sutartyje viršenybė nebuvo minima. 
Taip yra ir šiuo metu. Tai, kad viršenybės principas nebus įtrauktas į būsimą sutartį, jokiu būdu 
nepakeis galiojančio principo ir nusistovėjusios Teisingumo eismo praktikos.“ 

Pagrindinių teisių chartija. Nors visas Chartijos tekstas į sutartį nebus perkeltas, ji turės 
privalomąją teisinę galią visoje ES, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Lenkiją. Ji bus papildyta 
vienašališka Lenkijos deklaracija (Nr. 51): 

„Chartija jokiu būdu neturi įtakos valstybių narių teisei leisti teisės aktus visuomenės moralės, 
šeimos teisės srityje, taip pat žmogaus orumo apsaugos ir pagarbos žmogaus fizinei ir moralinei 
neliečiamybei srityse.“ 

Šių dviejų šalių delegacijų prašymu protokole Nr. 7 nurodoma, kad: 

  „Chartija neišplečia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ar kokio nors kito Lenkijos 
arba Jungtinės Karalystės teismo galimybių nuspręsti, kad Lenkijos arba Jungtinės 
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Karalystės įstatymai ar kiti teisės aktai, praktika ar veiksmai yra nesuderinami su 
pagrindinėmis teisėmis, laisvėmis ir principais“;  

  jokios Chartijos nuostatos „nesukuria nagrinėjimo teisme teisių, taikomų Lenkijai ar 
Jungtinei Karalystei, išskyrus atvejus, kai Lenkija ar Jungtinė Karalystė numatė tokias 
teises savo nacionalinėje teisėje;  

  
 tais atvejais, kai Chartijos nuostata yra susijusi su nacionaline teise ir praktika, 

Lenkijoje arba Jungtinėje Karalystėje ji taikoma tada, kai joje pateiktos teisės ir 
principai yra pripažįstami pagal Lenkijos arba Jungtinės Karalystės teisę ar praktiką.“ 

 
Galutinę projekto versiją rengiantiems teisės ekspertams galų gale pavyko susitarti. Taigi, visas 
Chartijos tekstas bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje, o sutartyje bus pateikta nuoroda į šią 
publikaciją. Be to, prieš pasirašydami sutartį, Chartiją iškilmingai paskelbs visų trijų institucijų 
(Tarybos, Komisijos, Europos Parlamento) Pirmininkai. Britanijai ir Lenkijai taikomos nuo 
Chartijos taikymo nukrypti leidžiančios nuostatos bus įrašytos į protokolus. 
 
Su institucijomis susijusios nuostatos Institucijų pasikeitimai, dėl kurių sutarta 2004 m. TVK 
metu, bus iš dalies įtraukti į ES sutartį ir iš dalies – į Sutartį dėl ES veikimo.  
 
ES sutarties naujojoje III antraštinėje dalyje bus apžvelgta visa institucijų sistema ir pakartoti 
dabartinės sistemos daliniai pakeitimai, t. y., pataisyti straipsniai, skirti Sąjungos institucijoms, 
Europos Parlamentui (naujoji sudėtis), Europos Vadovų Tarybai (pertvarkymas į instituciją, 
įskaitant balsavimo sąlygas ir pirmininko pareigų sukūrimą), ES Tarybai (dvigubos daugumos 
balsavimo sistemos įtraukimas ir pirmininkavimo Taryboje kas pusmetį sistemos pakeitimai su 
dalinių pakeitimų galimybe), Europos Komisijai (naujoji sudėtis ir pirmininko vaidmens 
sustiprinimas), Sąjungos užsienio reikalų ministrui (sukurta nauja pareigybė, kurios 
pavadinimas – ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio ir saugumo politikai) ir ES Teisingumo 
Teismui. 
 
Bendro sprendimo procedūros išplėtimas Platesnis bendro sprendimo procedūros taikymas 
(sričių skaičius išaugs nuo 37 iki 86) Europos Parlamentą ir Tarybą padarys lygius didžiausios 
Bendrijos teisėkūros dalies požiūriu. Reikia pažymėti, kad ji bus taikoma kai kurioms 
svarbiausioms sritims, kaip antai laisvei, saugumui ir teisingumui. Be to, Parlamentui bus 
suteikti nauji svarbūs įgaliojimai dėl biudžeto ir dėl tarptautinių susitarimų.  
Balsavimo išplėtimas taikant kvalifikuotą balsų daugumą. Kvalifikuota balsų dauguma taps 
taisykle 51 papildomoje srityje, pvz., teismų ir policijos bendradarbiavimo, švietimo ar 
ekonominės politikos. Vienbalsio balsavimo reikalavimas ir toliau bus taikomas užsienio, 
socialinės apsaugos, mokesčių ir kultūros politikoje. Didžioji Britanija pasiekė, kad jai būtų 
taikoma nukrypti leidžianti nuostata teismų ir policijos bendradarbiavimo srityje. 
 
Dviguba dauguma. Galų gale pasirinktame sprendime numatyta, kad prieš pradedant 2017 m. 
taikyti tiesiog dvigubos daugumos sistemą (55 proc. valstybių narių, atstovaujančių mažiausiai 
65 proc. ES gyventojų) bus pereiti keli etapai:  

  Nicos sutarties nuostatos (dėl balsų pusiausvyros) ir toliau bus taikomos iki 2014 m. 
spalio 31 d.;  

  nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. tęsis pereinamasis laikotarpis, kurio 
metu dvigubos daugumos sistema bus taikoma tik tuo atveju, jeigu viena iš valstybių 
narių prašys taikyti Nicos sutarties nuostatas.  
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Be to, iki 2017 m. kovo 31 d. viena iš valstybių narių galės kreiptis dėl „Joaninos kompromiso“. 
Šis 1994 m. priimtas kompromisas leidžia pirmininkaujančiai šaliai prašyti dar kartą apsvarstyti 
tekstą, jeigu tam tikros valstybės narės nori jam pasipriešinti ir artėja prie blokavimui 
reikalingos mažumos, tačiau jos nesudaro. Nuo 2017 m. balandžio 1 d. dvigubos daugumos 
principas su galimybe reikalauti „Joaninos kompromiso“ bus taikomas lengviau negu 
pereinamuoju laikotarpiu. 
 
Nuolatinis pirmininkas Bus skiriamas Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Sąjungai 
vadovausiantis dvejus su puse metų. Šis laikotarpis galės būti pratęstas vieną kartą. Įvedus šią 
naują instituciją, nebebus taikoma pereinamojo pirmininkavimo sistema. Pirmininko pareigos 
bus nesuderinamos su bet kokiu kitu atsakingu nacionalinio lygmens postu. 
 
ES vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai. Daugelio šalių (Jungtinės 
Karalystės, Nyderlandų, Čekijos) prašymu, pavadinimas „ES ministras“ panaikintas. Būsimasis 
„Vyriausiasis įgaliotinis“ vykdys funkcijas, kurias iki šiol vykdė Aukštasis įgaliotinis bendrai 
užsienio ir saugumo politikai (BUSP) ir ES išorės santykių komisaras. Jis taps Komisijos 
pirmininko pavaduotoju ir pirmininkaus Bendrųjų reikalų tarybai. 
 
Tvirtesnis bendradarbiavimas, išorės veiksmai, BUSP. Nuostatos dėl „tvirtesnio 
bendradarbiavimo“ buvo patobulintos, ir tokį bendradarbiavimą galės pradėti devynios 
valstybės narės, kai iš viso jų Sąjungoje bus daugiau nei 27. Naujų dalyvių priėmimo 
procedūros vyks Bendrijos lygmeniu, išskyrus tvirtesnio bendradarbiavimo gynybos srityje 
atvejus.   
 
Be to, TVK priims šią deklaraciją (Nr.°30): „Konferencija pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
sutarties nuostatos dėl bendros užsienio ir saugumo politikos, įskaitant Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareigybės sukūrimą ir Išorinių veiksmų 
tarnybos įsteigimą, neturi įtakos dabartiniams valstybių narių įsipareigojimams, jų užsienio 
politikos nustatymo, vykdymo ir nacionalinio atstovavimo trečiosiose šalyse ir tarptautinėse 
organizacijose srityse.  
 
Konferencija taip pat primena, kad bendrą saugumo ir gynybos politiką reglamentuojančios 
nuostatos nedaro poveikio ypatingam valstybių narių saugumo ir gynybos politikos pobūdžiui. Ji 
pabrėžia, kad ES ir jos valstybėms narėms ir toliau bus privalomos Jungtinių Tautų Chartijos 
nuostatos ir visų pirma nuostata, kad pagrindinė atsakomybė už tarptautinės taikos ir saugumo 
palaikymą tenka Saugumo Tarybai ir jos nariams.“  
 
Be to, bus aiškiai nurodyta, kad BUSP taikomos specialios taisyklės ir procedūros. BUSP srityje 
bus nustatytas ir teisinis pagrindas asmeninio pobūdžio duomenų apsaugai užtikrinti: šių 
duomenų tvarkymo valstybėse narėse, kai valstybės narės vykdo veiklą, susijusią su bendra 
užsienio ir saugumo politika arba su bendra Europos saugumo ir gynybos politika, ir tokių 
duomenų judėjimo srityse. 
 
Teisminis bendradarbiavimas. Teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose skyriaus 
straipsnis, susijęs su tokiu bendradarbiavimu, bus pataisytas siekiant valstybių narių 
parlamentams suteikti tam tikrą vaidmenį, susijusį su pereinamąja sąlyga šeimos teisės srityje. 
 
Skyrių, skirtų teismų ir policijos bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, straipsniuose dėl 
teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo, minimalių taisyklių dėl baudžiamųjų pažeidimų ir 
sankcijų apibrėžimo, ES prokuratūros ir policijos bendradarbiavimo bus įtrauktas naujas 
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mechanizmas, padėsiantis kai kurioms valstybėms narėms užbėgti už akių tam tikrose bylose, 
kitoms visiškai nedalyvaujant.  
 
Be to, protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos (1997 m.) taikymo sritis bus 
išplėsta, siekiant įtraukti, turint omenyje ir Jungtinę Karalystę tokiomis pat sąlygomis, skyrių dėl 
teismų ir policijos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose.  
 
Kompetencijos atskyrimas TVK priims deklaraciją (Nr.°28) dėl kompetencijos atskyrimo, 
pagal kurią „... sritys, kurių sutartys nepriskiria Sąjungos kompetencijai, priklauso valstybių 
narių kompetencijai. Kai sutartys konkrečioje srityje suteikia Sąjungai kompetenciją, kuria ji 
dalijasi su valstybėmis narėmis, valstybės narės naudojasi savo kompetencija tiek, kiek Sąjunga 
nepasinaudojo arba nusprendė nesinaudoti savo kompetencija. Tokia padėtis susidaro, kai 
atitinkamos ES institucijos nusprendžia panaikinti įstatymo galią turintį aktą, visų pirma 
siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų.“  
 
Be to, bus pridėtas protokolas (Nr. 8) dėl kompetencijos pasidalijimo. Jame bus konkrečiai 
nurodyta, kad „... kai Sąjunga imasi veiksmų tam tikroje srityje, jos kompetencija apima tik tuos 
aspektus, kurie reglamentuojami atitinkamame Sąjungos teisės akte, ir todėl neapima visos 
srities“. 
 
Valstybių narių parlamentų vykdoma subsidiarumo principo laikymosi kontrolė Valstybių 
narių parlamentai turės išankstinio įspėjimo mechanizmą (stipresnį palyginti su numatytuoju 
Sutartyje dėl Konstitucijos Europai), padėsiantį užginčyti ES teisėkūros projektus, kurie, anot jų, 
neatitiks subsidiarumo principo. Pagrįstos nuomonės pateikimo laikotarpis bus pratęstas nuo 
šešių iki aštuonių savaičių. Europos Komisija turės persvarstyti bet kokį projektą, kuris galėtų 
būtų užginčytas paprasta valstybių narių parlamentų balsų dauguma. Tada ji galės atsiimti, 
palikti arba pataisyti savo pasiūlymą. Jeigu ji nuspręs palikti ginčijamą pasiūlymą, savo 
sprendimą turės pagrįsti motyvuota nuomone. Ši nuomonė ir pagrįstos kitų valstybių narių 
parlamentų nuomonės turės būti perduotos Sąjungos įstatymų leidėjui, kad į jas būtų atsižvelgta 
teisėkūros procedūroje.  
 
Dėl to bus taikoma speciali procedūra. Prieš baigdamas pirmąjį svarstymą pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, įstatymų leidėjas (Taryba ir Parlamentas) išanalizuoja, ar teisėkūros 
pasiūlymas suderinamas su subsidiarumo principu, ypač atsižvelgdamas į priežastis, nurodytas ir 
palaikomas daugumos valstybių narių parlamentų, ir į pagrįstą Komisijos nuomonę. Jeigu 
55 proc. Tarybos narių balsų dauguma arba Europos Parlamento balsų dauguma įstatymų 
leidėjas nusprendžia, kad teisėkūros pasiūlymas nesuderinamas su subsidiarumo principu, jo 
svarstymas nebetęsiamas. 
 
Lankstumo sąlyga. Straipsnis dėl šios sąlygos bus papildytas dalimi, kurioje numatoma, jog jis 
negali būti pagrindas svarbiam BUSP tikslui pasiekti.  
 
Be to, TVK priims šią deklaraciją (Nr.°37): „Konferencija pabrėžia, kad remiantis 
nusistovėjusia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teismine praktika, Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 308 straipsnis, kuris yra neatskiriama suteiktais įgaliojimais pagrįstos 
institucinės sistemos dalis, negali būti pagrindas išplėsti Sąjungos įgaliojimų sritį už bendrų 
sutarčių nuostatų ribų, ypač nuostatų, kurios apibrėžia Sąjungos užduotis ir veiklą. Bet kokiu 
atveju 308 straipsnis negali būti pagrindas priimti nuostatas, dėl kurių būtų pakeistos sutartys 
nesilaikant jose tam nustatytos tvarkos.“ 
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Dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų. Šiam klausimui skiriamas protokolas Nr. 9:  

  pripažįsta visuotinės galimybės naudotis bendrus ekonominius interesus 
tenkinančiomis paslaugomis principą, jų svarbų vaidmenį ir nacionalinių, regioninių ir 
vietos valdžios institucijų „didelę veiksmų laisvę“ šioje srityje; 

  nurodoma, kad ES sutartys „jokiais būdais neturi įtakos valstybių narių kompetencijai 
teikti, pavesti teikti ir organizuoti bendrus neekonominius interesus tenkinančias 
paslaugas“. Šiuo patikslinimu išaiškinama problema, laikoma pagrindine europinio 
visuomenės modelio problema. 

 
Energetinis saugumas. Straipsnis, skirtas priemonėms, kurių reikia imtis iškilus didelių 
sunkumų aprūpinant tam tikrais produktais, bus papildytas nuoroda į valstybių narių solidarumą 
ir į konkretų energijos atvejį.  
 
Dar bus pridėtas naujas punktas dėl energetikos tinklų sujungimo skatinimo. 
 
Klimato kaita. Bus įtraukta nauja nuoroda į ypatingą būtinybę tarptautinio lygmens 
priemonėmis kovoti su klimato kaita. 
 
Galutinės nuostatos. Europos Sąjunga turės teisinį subjektiškumą, tačiau TVK priims tokią 
deklaraciją šia tema (Nr.°32): „Konferencija patvirtina, kad tai, jog Europos Sąjunga turi teisinį 
subjektiškumą, Sąjungai jokiu būdu nesuteikia įgaliojimų leisti teisės aktus ar veikti peržengiant 
kompetencijos, kurią jai sutartyse suteikė valstybės narės, ribas.“ 
 
Bus įtraukta straipsnių dėl tam tikros valstybės narės savanoriško nedalyvavimo peržiūros 
procedūroje.  
 
Straipsnyje dėl tinkamumo narystei sąlygų ir stojimo į Sąjungą procedūros nuoroda į principus 
bus pakeista nuoroda į Sąjungos vertybes, dar bus įtrauktas įsipareigojimas gerbti šias vertybes, 
pareiga apie prašymą dėl priėmimo į Sąjungą pranešti Europos Parlamentui ir valstybių narių 
parlamentams ir nuoroda į tai, kad atsižvelgiama į tinkamumo narystei sąlygas, dėl kurių 
susitarė Europos Vadovų Taryba. 
 
 
2. Reformų sutarties įtaka struktūrinei ir sanglaudos politikai 
 
Reformų sutarties įsigaliojimas taps didžiausiu pokyčiu nuo pat Romos sutarties pasirašymo. 
Naujojoje sutartyje yra labai daug naujovių, turėsiančių nepaneigiamą poveikį Europos 
Parlamento veiklai apskritai ir jo komitetams. Kai kurios iš šių naujovių turės horizontalųjį 
poveikį – kitos bus veikiau sektorių pobūdžio. 
 
Tenka konstatuoti, kad kai kurių teisėkūros procedūrų pokyčių tiesioginė pasekmė bus Europos 
Parlamento normatyvinės veiklos plėtra. Taigi, Reformų sutartimi bendro sprendimo procedūra 
įteisinama kaip įprasta teisėkūros procedūra. Tai toli gražu ne vien terminų pasikeitimas, jis 
realiai išreiškia beprecedentį šios procedūros išplėtimą: nuo šiol ji bus taikoma daugumai 
teisėkūros aktų. Teisinių pagrindų, kuriems taikoma bendro sprendimo procedūra, skaičius 
išaugs nuo 37 iki 86. 
 
Iš tiesų kvalifikuotos balsų daugumos ir bendro sprendimo procedūros taikymo srities 
išplėtimas, naujų teisinių pagrindų įtraukimas daugelyje sektorių, deleguotų teisės aktų kūrimas 
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– tai elementai, padedantys plėsti Parlamento komitetų, atsakingų už struktūrinę ir sanglaudos 
politiką, veiklą6.  
 
Nors dauguma komentuotojų tvirtesnį bendradarbiavimą (galimybę mažiausiai 9 valstybėms 
narėms užimti pirmaujančias pozicijas svarbiausiose politikos srityse) sieja su policijos ir teismų 
bendradarbiavimu ir gynybos politika, nėra neįmanoma, kad kai kurios valstybės narės nuspręs 
šia galimybe pasinaudoti kai kuriose struktūrinės ir sanglaudos politikos srityse. 
 
Be to, naujojoje sutartyje numatyta vadinamųjų „pereinamųjų“ sąlygų, padėsiančių išplėsti 
balsavimo kvalifikuota balsų dauguma ir įprastos teisėkūros procedūros taikymo sritį. Taigi, 
teisėkūros procedūrų srityje nuo šiol bus galima specialiąsias teisėkūros procedūras pakeisti 
įprasta teisėkūros procedūra, netaikant TVK mechanizmo, kai dokumentą turi ratifikuoti visos 
valstybės.  
 
Bendrojoje pereinamojoje nuostatoje nurodoma, kad Europos Vadovų Taryba gali, Europos 
Parlamentui patvirtinus, vieningai leisti, kad įprasta teisėkūros procedūra būtų taikoma 
kiekvienam esamam teisiniam pagrindui, su sąlyga, kad nė vienas kurios nors valstybės narės 
parlamentas per šešis mėnesius nepareikš nepritarimo. 
 
Numatyta ir specialių pereinamųjų sąlygų, kurios šiandien taikomos socialinės politikos, 
aplinkosaugos ir šeimos teisės srityse. Šiais atvejais Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, sprendžia vieningai. Tokiu atveju valstybių narių parlamentai Užsienio reikalų 
komitetas 
 
Šios pereinamosios sąlygos yra viena iš svarbiausių sutarties inovacijų. Jos atveria kelią išplėsti 
ne tik balsavimo kvalifikuota balsų dauguma taikymo sritį, bet ir Europos Parlamento vaidmenį 
tose srityse, kur jis dar nelaikomas lygiu Tarybos vaidmeniui. 
 
2.1.  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
 
Europos Parlamento įgaliojimų didinimas nevienodai palies komitetus, atsakingus už struktūrinę 
ir sanglaudos politiką. Įvedus bendro sprendimo procedūrą, nuo šiol vadinamą įprasta teisėkūros 
procedūra, didžiausių procedūrinių pasikeitimų įvyks žemės ūkio ir žuvininkystės srityse. 
 
Jeigu Reformų sutartis įsigalios, visi pagrindiniai sprendimai bendros žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) srityje bus priimami vadovaujantis bendro sprendimo su Europos Parlamentu procedūra 
(Sutarties dėl ES veikimo7 37 straipsnio 2a dalis). Tačiau vertėtų pamąstyti, ar tai labai gerai, 
juk kartu Parlamentas praras anksčiau turėtą patariamąją galią nustatant europinius reglamentus 
ir priimant sprendimus tokiais svarbiais žemės ūkio politikai klausimais, kaip kainų nustatymas, 
pagalba ir pasiūlos kontrolės priemonės (SESV 37 straipsnio 2a dalis):  

„Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, patvirtina priemones dėl kainų, rinkliavų, pagalbos ir 
kvotų nustatymo bei žvejybos galimybių nustatymo ir skyrimo.“ 

                                                 
6  Konkrečiai turime omenyje šiuos komitetus: Žemės ūkio ir kaimo plėtros, Kultūros ir švietimo, Regioninės 
plėtros, Žuvininkystės, Transporto ir turizmo. Šiems komitetams bus taikomi 4 naujai įvesti įprastos teisėkūros 
procedūros teisiniai pagrindai: 1 dėl žemės ūkio, 1 dėl regionų politikos, 1 dėl žuvininkystės ir 1 dėl transporto. 
 
7  Būsimąja Reformų sutartimi bus pakeistos dvi esamos sutartys: Dabartinė Europos Sąjungos sutartis (ESS), 
išsaugosianti savo pavadinimą, ir „Europos bendrijos steigimo sutartis“, tapsianti „Sutartimi dėl Europos Sąjungos 
veikimo“ (SESV). 
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Antras didelis pasikeitimas žemės ūkio srityje yra tas, kad jis nebebus išimtinė Europos 
Sąjungos kompetencijos sritis, o taps pasidalijamosios valstybių narių kompetencijos sritimi 
(SESV 4 straipsnio 2 dalis), o tai užtikrins geresnį subsidiarumo principo laikymąsi. Dėl to 
BŽŪP vieta institucijų struktūroje taps patogesnė. 
 
Kalbant apie biudžeto nuostatas, Reformų sutartyje atsiras ilgai lauktų lėšų skirstymo 
pasikeitimų: išlaidos nebeskirstomos į privalomąsias ir neprivalomąsias. Ši svarbi skirtis, kilusi 
iš galiojančių sutarčių, turėjo tiesioginį poveikį BŽŪP ir praktiškai sutapo su abiem esamais 
ramsčiais (rinkų politika ir kaimo plėtros politika). Tokio panaikinimo svarba bus suvokta 
būsimosiose diskusijose dėl metinių biudžetų. 
 
Be to, galime teisėtai apgailestauti, kad (SESV) 33 straipsnio 1 dalies tekste be pakeitimų 
pakartoti daugiau kaip prieš pusę amžiaus nustatyti BŽŪP tikslai: 

a)  didinti žemės ūkio našumą skatinant technikos pažangą ir užtikrinant racionalią žemės 
ūkio gamybos plėtotę ir kuo geresnį gamybos veiksnių, ypač darbo jėgos, panaudojimą; 

b)  taip užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, ypač 
didinant žemės ūkyje dirbančių asmenų asmenines pajamas; 

c) stabilizuoti rinkas; 

d) garantuoti pakankamą tiekimą; 

e) užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas.  
 
Akivaizdu, kad šis pasenęs apibrėžimas neapima daugumos naujosios BŽŪP elementų, kaip 
antai: svarbiausiojo prioriteto siekti pajamų stabilumo, kaimo plėtros svarbos, jau galiojančių 
rinkų politikos mechanizmų ir principų (visuotinio pagalbos atskyrimo, ekologinio sąlygiškumo, 
moduliavimo, finansinės drausmės, valdymo lankstumo), žemės ūkio daugiafunkcio pobūdžio 
pripažinimo, naujųjų visuomenės poreikių, susijusių su žemės ūkiu (vartotojų apsauga, 
aplinkosauga, biologinės įvairovės išsaugojimu, gyvūnų gerovės gynyba), būtino BŽŪP 
suderinamumo su daugiašališkumu (PPO) ir preferencinių susitarimų (MERCOSUR, AKR, 
EUROMED). 
 
Akivaizdu, kad šį klausimą dar reikia aktyviau apsvarstyti, kad būtų nustatyti nauji tikslai, 
labiau atitinkantys beprecedentę žemės ūkio raidą per pastaruosius 50 metų. Viena iš 
pagrindinių priežasčių, lėmusių nepakankamą norą keisti žemės ūkio politiką, be abejo, buvo 
Tarybos ir kitų institucijų nesutarimas dėl naujosios BŽŪP koncepcijos. Lieka tikėtis, kad šis 
taip lauktas pakeitimas bus atliktas būsimo persvarstymo metu. 
 
2.2.  Kultūros ir švietimo komitetas 
 
Kultūros politikos teisiniai pagrindai padėti gana vėlai, priimant Mastrichto sutartį, tačiau 
Reformų sutartis taps nauju kultūros suklestėjimo postūmiu ir kultūros lygmeniu prisidės prie 
Bendrijos veiklos turtinimo.  
 
Kultūra minima jau Sutarties dėl Konstitucijos Europai preambulėje – nurodoma, kad rengiant 
sutartį buvo semiamasi įkvėpimo „iš Europos kultūrinio, religinio ir humanistinio paveldo“ ir 
kad Europa „nori likti kultūrai […] atviru žemynu“. 
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Sutarties 3 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad Sąjunga „gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų 
įvairovę bei užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas“, ir kad tai 
yra vienas iš jos tikslų.  
 
Kultūra yra viena iš sričių, kuriose Sąjungos kompetencijai tenka valstybių narių veiksmų 
paramos, koordinavimo ar papildymo veiksmai, nepanaikinant valstybių narių kompetencijos 
tose srityse (SESV 6e straipsnis). Suprantama, reikia plėtoti tokią derinimo politiką, kuri 
neprieštarautų kultūrų įvairovės Europos Sąjungoje tikslams ir stiprintų kultūrinį 
bendradarbiavimą Bendrijos lygmeniu (SESV 151 straipsnio 2 dalis).  
 
„Sąjunga veikia siekdama skatinti valstybes nares bendradarbiauti, o prireikus – paremti ir papildyti jų veiklą 
šiose srityse:  
a)  Europos tautų kultūros ir istorijos geresnio pažinimo ir populiarinimo,  

b)  europinės reikšmės kultūros paveldo išsaugojimo ir apsaugos,  
c)  nekomercinių kultūrinių mainų,  

d)  meninės ir literatūrinės kūrybos, įskaitant audiovizualinę sritį.“  
 
Pastarasis tikslas buvo pasiektas būtent atsižvelgiant į kultūrą kitoje Sąjungos politikos srityje, 
kuri taip buvo geriau įtvirtinta. 
 
Tačiau didžiausia sutarties naujovė – sporto įvardijimas tarp sričių, kuriose Sąjunga gali vykdyti 
rėmimo, koordinavimo ar papildomuosius veiksmus (SESV 6e straipsnis). Šiuo metu sportui 
taikoma daug įvairių EB steigimo sutarties straipsnių ir skyrių, nors juose nebūtinai apie tai 
užsimenama. Konkrečiai turimi omenyje 39–55 straipsniai (Laisvas asmenų, paslaugų ir 
kapitalo judėjimas), 81–89 straipsniai (Konkurencijos taisyklės), 149–150 straipsniai 
(Švietimas, profesinis mokymas ir jaunimas), 151 straipsnis (Kultūra) ir 152 straipsnis 
(Visuomenės sveikata).  
 
Nors šie straipsniai ir toliau bus taikomi, Reformų sutartyje bus atlikta daug esminių pakeitimų. 
Nuo šiol žodis „sportas“ figūruos skyriaus pavadinime. Pritaikius šį naują teisinį pagrindą 
sportui bus taikoma įprasta teisėkūros procedūra. Be to, EB steigimo sutarties 149 straipsnis iš 
dalies keičiamas taip: 
 
  1 dalyje įrašoma ši pastraipa: 

„Sąjunga prisideda skatinant Europos sporto reikalus, kartu atsižvelgdama į jo 
specifinį pobūdį, savanoriška veikla paremtas struktūras, jo socialinę ir švietimo 
funkciją.“ 

 
   2 dalies penktoje įtraukos pabaigoje įrašomi žodžiai „… ir skatinti jaunimą dalyvauti 

Europos demokratiniame gyvenime.“;   
 
 įrašoma tokia paskutinė įtrauka: 

„– plėtoti europinę pakraipą sporto srityje, skatinant sąžiningumą ir atvirumą sporto 
varžybose ir už sportą atsakingų organizacijų bendradarbiavimą, taip pat auginant 
sportininkų, ypač pačių jauniausių, fizinį ir moralinį integralumą.“ 

 
Šių straipsnių, kuriuose aprašoma sporto socialinė ir lavinamoji funkcijos ir tam tikri 
profesionalaus sporto aspektai, redakcija išreiškiamas ES noras eiti link šių kompetencijų 
pusiausvyros atkūrimo palyginti su esama šios srities padėtimi. Be to, Reformų sutarties 
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149 straipsnio 3 dalyje į tarptautinę plotmę iškeliamos priemonės, kurių Sąjunga gali imtis 
sporto srityje, skatindama bendradarbiavimą ir bendras iniciatyvas su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis. 
 
Kiti dideli pakeitimai: kultūros srityje į sutartį įtrauktas balsavimas kvalifikuota balsų dauguma, 
pakeisiantis vieningą balsavimą (151 straipsnio 5 dalis). Šis teisėkūros procedūros pasikeitimas 
sutrumpins derybas dėl kultūros programos ir kartu padės suformuluoti jos tikruosius prioritetus. 
Jeigu Reformų sutartis bus ratifikuota, Europos Parlamento galios gerokai sustiprės. 
 
Taip pat sutartis padės padidinti ES prekybos politikos parlamentinę kontrolę, kurios iki šiol 
nebuvo. Šis pokytis bus aktualus Kultūros ir švietimo komitetui, kadangi prekyba apima ir 
kultūrinių bei audiovizualinių paslaugų mainus (SESV 188 C straipsnis). 
 
Vis dėlto tenka apgailestauti, kad į naująją sutartį nebus įrašytas visas Pagrindinių teisių 
chartijos tekstas. Tačiau vis tiek ji bus privalomojo pobūdžio (I-6 straipsnio 1 dalis) visoje ES 
teritorijoje, išskyrus Lenkiją ir Jungtinę Karalystę. Tai turės įtaką tam tikroms sritims, 
priskiriamoms Kultūros ir švietimo komiteto kompetencijai, o būtent: švietimui ir profesiniam 
mokymui (Chartijos 14–15 straipsniai), komunikacijos politikai (11, 41–42 ir 44 straipsniai) ir 
daugiakalbystei (21–22 straipsniai). 
 
Straipsniai, skirti švietimui, profesiniam mokymui ir jaunimui (149–150 straipsniai), liko 
nepakeisti. 
 
2.3.  Regioninės plėtros komitetas 
 
Reformų sutartyje bus daug reikšmingų pakeitimų, kurie ratifikuojant bus svarbūs Regioninės 
plėtros komitetui. Taigi, ji atitinka ilgalaikius Europos Parlamento lūkesčius.  
 
Šie pokyčiai, reiškiantys aiškesnį Sąjungos galių apibrėžimą ir geresnį pasiskirstymą, rodo 
akivaizdžią didelę pažangą, nes nuo šiol bus lengviau nustatyti tinkamiausią atsakomybės 
lygmenį. 
 
Įtraukiama „teritorinės sanglaudos“ sąvoka ir ji pripažįstama tikslu (I-3 straipsnio 3 dalis). 
Teritorinė sanglauda nurodoma ir kaip Sąjungos pasidalijamosios kompetencijos sritis (SESV I-
4c straipsnis).   
 
Atsiliepiant į pakartotinius Europos Parlamento prašymus, naujoji SESV XVII antraštinė dalis 
pavadinta „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“. 158 straipsnis, kuriuo apibrėžiama 
sanglaudos politika, papildytas nauja pastraipa. Jame tiksliau ir išsamiau apibrėžiama, kur 
taikoma ši politika: 
 
„Šiuo požiūriu ypatingas dėmesys skiriamas kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo 
laikotarpio veikiamoms vietovėms, didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų 
turinčioms vietovėms, pvz., labai retai apgyvendintoms labiausiai į šiaurę nutolusioms, taip pat 
salų, pasienio ir kalnuotoms vietovėms.“ 
 
Be to, TVK deklaracijoje Nr. 17 nurodoma, kad: „... „158 straipsnyje daroma nuoroda į salų 
vietoves gali apimti visą salose esančių valstybių narių teritoriją, jeigu jos atitinka būtinus 
kriterijus.“ 
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Kitas svarbus pakeitimas susijęs su teisėkūros procedūra, naudojama balsuojant dėl Struktūrinių 
fondų bendrojo reglamento. Šitaip pritarimo procedūra pakeičiama įprasta teisėkūros procedūra 
(SESV 161 straipsnis), Europos Parlamentui suteikiant ilgai lauktus įgaliojimus ir padarant jį 
lygiateisį Tarybai. 
 
Nors Pagrindinių teisių chartijos tekstas sutartyje neperrašytas, jos preambulėje pripažįstamas 
„nacionalinis valstybių narių savitumas ir jų nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų 
sąranga“. 
 
Be to, pagal Reformų sutartį (I-5 straipsnio 3 dalis), subsidiarumo principas bus taikomas ne 
vien nustatant santykius tarp Europos institucijų ir valstybių narių, bet ir vietos ir regionų 
savivaldos institucijoms: 
 
„... „Pagal subsidiarumo principą, tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei 
kompetencijai, ji ima veikti tik tiek ir tik tada, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų 
negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietos lygmeniu, o Sąjungos lygmeniu dėl 
numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų lengviau“.  
 
Be to, I-8A straipsnio 3 dalyje patvirtinama, kad priimant sprendimus turi būti siekiama „kuo 
artimesnio bendravimo su piliečiais“. 
 
Ieškinių Teisingumo Teismui dėl subsidiarumo principo pažeidimo klausimu Protokolo 8 
straipsnyje nustatoma, kad „Regionų komitetas taip pat gali iškelti tokias bylas dėl europinių 
įstatymo galią turinčių aktų, kuriuos priimant su juo turi būti konsultuojamasi remiantis 
Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo“. Toks naujas priskyrimas ateityje turėtų paskatinti dar 
glaudesnį Europos Parlamento ir Regionų komiteto bendradarbiavimą. 
 
Įtraukta ir naujų nuostatų dėl valstybės pagalbos regionams. Dabartinėje SESV 87 straipsnio 2c 
dalyje numatomas nukrypimas, susijęs su valstybės pagalbos teikimu Vokietijos regionams, 
patyrusiems žalą dėl Vokietijos padalijimo. SESV ši nuostata iš dalies pakeista, numatant 
galimą panaikinimą: 

„Po penkerių metų nuo sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos 
bendrijos steigimo sutartį, įsigaliojimo Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali priimti šį 
punktą panaikinantį sprendimą.“ 

 
Atsižvelgiant į pakartotines Europos Parlamento rekomendacijas, dabartinėje 87 straipsnio 3a 
dalyje atokiausiems regionams taikomos specifinės nuostatos sustiprintos pridedant tokį sakinio 
dėmenį (toliau paryškintą pusjuodžiu kursyvu):  

3.  „Bendrajai rinkai neprieštaraujančia gali būti laikoma: 

a) Pagalba, skirta regionų, kuriuose yra neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis 
nedarbas, taip pat ir III-424 straipsnyje nurodytų regionų8, atsižvelgiant į jų 
struktūrinę, ekonominę ir socialinę padėtį, ekonominei plėtrai skatinti. 

Ekonominės ir socialinės sanglaudos klausimu ypatingas dėmesys skiriamas valstybės pagalbai 
„kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo laikotarpio veikiamoms vietovėms, labai retai 
apgyvendintoms labiausiai į šiaurę nutolusioms, taip pat salų, pasienio ir kalnuotoms 
vietovėms“ (SEVS 158 straipsnis). 
 
                                                 
8  Gvadelupės, Prancūzijos Gvianos, Martinikos, Azorų salų, Reuniono, Madeiros ir Kanarų salų. 
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Be to, Protokolu Nr. 9 pripažįstamas visuotinės galimybės naudotis bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis paslaugomis principas, jų svarbus vaidmuo ir nacionalinių, regioninių 
ir vietos valdžios institucijų „didelė veiksmų laisvė“ šioje srityje. 

 
Galimas Reformų sutarties neratifikavimas turėtų tam tikrų neigiamų pasekmių sprendimų dėl 
regioninės ir sanglaudos politikos priėmimo procesui. 
 
Visų pirma Europos Parlamentas negalėtų pasinaudoti įprasta teisėkūros procedūra. Parlamentas 
jau yra pabrėžęs, kad priimant Bendrąjį reglamentą pritarimo procedūra jam nebuvo leista 
pakankamai aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl struktūrinių ir sanglaudos fondų, nes 
priešingai nei bendro sprendimo procedūros atveju buvo neįmanoma įtraukti pakeitimų į 
Komisijos pasiūlymą arba Tarybos bendrąją poziciją.  
 
Tenka apgailestauti, kad šiuo metu sutartyse nėra aiškios teisinės bazės teritorinei sanglaudai. 
Nesant specialios teisinės bazės sanglaudos politikos teritorinei dimensijai – būtinam ir 
neatskiriamam ekonominės ir socialinės sanglaudos priedui – savo veiklos programose valstybės 
narės galėtų neskirti dėmesio.  
 
2.4.  Žuvininkystės komitetas 
 
Europos Parlamento įgaliojimų didinimas komitetus, atsakingus už struktūrinę ir sanglaudos 
politiką, palies nevienodai. Žuvininkystės sritis – drauge su žemės ūkiu – yra viena iš sričių, 
kuriose įvedus įprastą teisėkūros procedūrą įvyks didžiausi procedūriniai pasikeitimai. 

Žuvininkystė (išskyrus jūros biologinių išteklių išsaugojimą, kuri lieka išimtinai ES 
kompetencijos sritis) minima 4 straipsnio 2d dalyje, kur nurodomos Sąjungos ir valstybių narių 
pasidalijamosios kompetencijos sritys. 
 
Pagal šiuo metu egzistuojančias sutartis, žuvininkystė lieka vienintelė bendrosios ES politikos 
sritis, kurioje sprendimai priimami išimtinai konsultavimosi procedūra. Iš dalies pakeistoje 
SESV 37 straipsnio 2a dalyje numatoma išplėsti įprastą teisėkūros procedūrą, pradedant ją 
taikyti bendrai žuvininkystės politikai (BŽP). 
 
Įsigaliojus naujajai sutarčiai, Europos Parlamentui galų gale būtų suteikta tikra galia dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese, susijusi su sektoriui taikomomis pagrindinėmis gairėmis. 
 
Didžiausia nenuginčijama naujovė – pavadinimo „Žuvininkystė“ įrašymas į SESV II antraštinės 
dalies pavadinimą, nors ji ir toliau egzistuoja lygiagrečiai su žemės ūkiu. Tačiau šiame skyriuje 
vis dar nėra atskirų nuostatų, skirtų bendrai žuvininkystės ir akvakultūros politikai.  
 
Per dvidešimt metų bendra žuvininkystės politika gerokai pažengė į priekį, todėl šiandien tai yra 
visateisė Bendrijos sektoriaus politika, kuria siekiama savų tikslų. Tačiau naujojoje sutartyje 
neapibrėžti nei specifiniai tikslai, nei priemonės jiems pasiekti. Todėl kai kurie tikslai, nustatyti 
SESV 33 straipsnio 1 dalyje, ir 33 straipsnio 2 dalyje minimos priemonės jiems pasiekti 
susijusios tik su bendra žemės ūkio politika, nors turėtų būti taikomi tiek žemės ūkio, tiek 
žuvininkystės politikai (žr. pirmiau 3.1. p.). 
 
Dėl skirtingo šių dviejų sektorių veiklos pobūdžio padėtis tampa labai dviprasmiška. Deja. 
Reformų sutartyje visiškai neužsimenama apie ilgalaikį gyvųjų vandens išteklių ir akvakultūros 
produktų naudojimą įgyvendinant tvarų vystymąsi, užtikrinant socialinių, ekonominių ir 
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aplinkosaugos aspektų pusiausvyrą. Šiuo požiūriu iš sektoriaus tikėtasi daug, bet į lūkesčius 
nebuvo sureaguota. 
 
Be to, tenka apgailestauti, kad naujojoje sutartyje atskirai neminima Žuvininkystės orientavimo 
finansinė priemonė. 
 
Parlamentas džiaugiasi, kad Reformų sutartyje pripažintas subsidiarumo principas, ir 
konstatuoja, kad žuvininkystės srityje neišvengiamas regioninių patariamųjų tarybų steigimas 
gali būti laikomas atitinkančiu šį svarbų principą žingsniu ir žingsniu į priekį siekiant 
žuvininkystės valdymą sugrąžinti į vietos sprendimų priėmimo lygmenį (I-5 straipsnio 3 dalis). 

„... Sąjunga „...ima veikti tik tiek ir tik tada, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali 
deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietos lygmeniu...“. 

Parlamentas visuomet primygtinai reikalavo, kad jo patvirtinimas (pritarimas) būtų reikalingas 
priimant bet kokį tarptautinį susitarimą žuvininkystės srityje. Naujajame (SESV) 188 
straipsnyje, pakeičiančiame (EB steigimo sutarties) 300 straipsnį, atsižvelgiama į šį prašymą, tad 
jis galėtų padėti sustiprinti Parlamento vaidmenį sudarant tokius susitarimus. 
 
2.5.  Transporto ir turizmo komitetas 
 
Transporto politika jau seniai priskiriama Bendrijos kompetencijai, todėl šioje srityje Reformų 
sutarties pakeitimai nežymūs. 
 
Ji minima SESV 4 straipsnio 2 dalyje, kur nurodomos Sąjungos ir valstybių narių 
pasidalijamosios kompetencijos sritys, o konkrečiai g (transportas) ir h (transeuropiniai tinklai) 
punktuose. 
EB steigimo sutarties 78 straipsnyje, kuriame užsimenama apie Vokietijos dėl padalijimo 
patiriamus sunkumus, bus atliktas nedidelis dalinis pakeitimas: 

„Po penkerių metų nuo sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos 
bendrijos steigimo sutartį, įsigaliojimo Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali priimti šį 
straipsnį panaikinantį sprendimą.“ 
 
Naujojoje (SESV) 80 straipsnio 2 dalyje oficialiai įteisinama bendro sprendimo priėmimo 
praktika, de facto jau naudota jūrų ir oro navigacijos srityje: 

„Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami sprendimą pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
gali priimti atitinkamas jūrų ir oro transporto nuostatas. Jie sprendimą priima pasikonsultavę 
su Regionų komitetu bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.“ 
 
Tačiau turizmo srityje galios daug svarbių naujų nuostatų. 

Jis minimas SESV 6 straipsnio 2 dalyje, kur nurodoma, jog Sąjungos kompetencijai tenka 
valstybių narių veiksmų paramos, koordinavimo ar papildymo veiksmai.  

Reformų sutarties projektas taps aiškia teisine baze, kuria remdamasis Europos Parlamentas 
galėtų numatyti parengti paremiamųjų veiksmų planą, kuris padėtų sustiprinti turizmo sektoriaus 
savitumą. Naujasis SESV XXI skyrius nuo šiol bus skiriamas specialiai turizmui. Jo 176B 
straipsnyje numatoma, kad: 

 „Sąjunga papildo valstybių narių veiklą turizmo sektoriuje, ypač skatindama Sąjungos įmonių 
konkurencingumą šiame sektoriuje. Šiuo tikslu Sąjunga savo veiksmais siekia: 
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a)  skatinti sukurti palankią įmonių plėtrai aplinką šiame sektoriuje;  

b)  remti valstybių narių bendradarbiavimą, ypač keičiantis gerąja patirtimi.“ 
 
Tačiau pagrindinė projekto naujovė vis dėlto susijusi su teisėkūros procedūra. Jeigu naujoji 
sutartis bus ratifikuota, Sąjunga aiškiai galės priimti įstatymus turizmo srityje ir bus nustatytos 
„konkrečios priemonės veiksmams valstybėse narėse papildyti, kad būtų pasiekti šiame 
straipsnyje nurodyti tikslai“, tačiau „išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
derinimą“ (SESV 176D straipsnio 2 dalis). 
 
 
3. Įvairių ES institucijų vaidmuo 
 
ES sutarties 48 straipsniu Europos Parlamentui ir Komisijai suteikiama teisė pritarti, kad 
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas sušauktų TVK, kurioje bendru sutarimu būtų priimami 
sprendimai dėl sutarčių dalinių pakeitimų. Dėl institucinių pakeitimų pinigų srityje 
konsultuojamasi ir su Europos centriniu banku. 
 
Dėl to Ministrų Taryba 2007 m. liepos 16 d. be diskusijų pritarė, kad (2007 m. liepos 23 d.) būtų 
sušaukta TVK, kuriai būtų pavesta, remiantis derybų mandatu, Europos Vadovų Tarybos 
priimtu 2007 m. birželio mėn., iki galo parengti naująją ES sutartį.  
 
3.1. Europos Parlamentas 
 
Svarbiausia (demokratijos požiūriu) yra Europos Parlamento nuomonė, kadangi jame vyko 
viešos diskusijos ir visos nuomonės buvo reiškiamos plačiai. 
 
Europos Parlamentas oficialiai procedūroje dalyvauja du kartus: visų pirma – išreikšdamas 
nuomonę dėl TVK sušaukimo, o po to – dėl jos parengto teksto. Galutinė jo nuomonė 
neprivaloma, tačiau tai gali daryti įtaką kai kurių valstybių narių parlamentų požiūriui. 
 
Palankią nuomonę (Jo Leineno pranešimas9) dėl TVK sušaukimo Europos Parlamentas didele 
balsų dauguma priėmė 2007 m. liepos 11 d.10, nors Parlamentas „džiaugiasi tuo, kad įgaliojimai 
padeda išsaugoti didžiąją dalį Konstitucinės sutarties esmės, ypač Sąjungos, kaip vieno 
juridinio asmens, statusą ir ramsčių struktūros panaikinimą, kvalifikuotos daugumos balsavimo 
Taryboje bei prie Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūros taikymo išplėtimą, 
dalyvaujamosios demokratijos aspektus, privalomąjį Pagrindinių teisių chartijos pobūdį, 
Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumo padidinimą ir darnią institucinę sandarą“, jis išreiškia ir 
tam tikrų išlygų.  
 
Parlamento nariai apgailestauja, kad „į šiuos įgaliojimus neįtraukti kai kurie svarbūs aspektai, 
dėl kurių susitarta per 2004 m. TVK, pvz., konstitucinės sutarties idėja, Sąjungos simboliai, 
suprantamas Sąjungos teisės aktų įvardijimas ir aiškus Sąjungos teisės viršenybės 
konstatavimas bei Sąjungos, kaip piliečių ir valstybių sąjungos, apibrėžtis, ir taip pat lemia tai, 
jog ilgai užtruks, kol bus įtraukti nauji aspektai“. Jie nerimauja ir dėl to, kad įgaliojimai leidžia 
suteikti vis daugiau tam tikroms valstybėms narėms taikomų, nuo esminių numatytų sutarčių 
nuostatų nukrypti leidžiančių nuostatų, galinčių susilpninti Sąjungos sanglaudą. 
                                                 
9 EP socialistų frakcijos narys. 
10 Dokumentas A6-0279/2007. 
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Daugumos Parlamento narių nuomone, toks kompromisas yra kaina, mokama už pažangą, tačiau 
daugelis diskusijose dėl 2007 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo eigos ir 
rezultatų išreiškė kritiškas nuomones, spėdami, jog sutartis bus nepaskaitoma. 
 
Europos Parlamento Pirmininkas Hans-Gert Pöttering priešingai – teigė, jog „padės vykdyti 
reformas, būtinas, kad Europos Sąjunga taptų demokratiškesnė ir veiksmingesnė. Naujoji 
sutartis gerokai sustiprins Europos Parlamento įgaliojimus ir taip sutvirtins demokratiją 
Sąjungoje. Pagrindinės teisės, kurias Europos Parlamentas visuomet gynė ir kurios yra 
pagrindinis Sutarties dėl Konstitucijos Europai elementas, turės privalomąją teisinę galią. Po 
šios sutarčių reformos principai, kuriuos Europos Parlamentas visuomet gynė, taps tikrove.“ 
 
Be to, pranešime nurodoma, kad Europos Parlamentas nori atlikti „aktyvų vaidmenį“ ir per 
derybas, ir po jų. Todėl, gavęs informaciją iš trijų savo atstovų (Elmaro Broko, Enrique’o 
Barono Crespo ir Andrew Duffo), jis, vadovaudamasis įgaliojimais, esant reikalui pateiks 
pasiūlymų konkrečiomis temomis. Po 2009 m. rinkimų Parlamentas pateiks naujų pasiūlymų dėl 
konstitucinio susitarimo siekiant gerinti ES veikimą.  
 
Be to, nuomonėje pabrėžiamas Parlamento ketinimas užtikrinti visišką darbų skaidrumą, 
paskelbiant visus TVK darbo dokumentus. Be to, TVK metu ir jos ratifikavimo laikotarpiu jis 
tęs atvirą dialogą su valstybių narių parlamentais ir pilietine visuomene. 
 
Galų gale Parlamentas ragina savo kompetentingą komitetą apsvarstyti galimus dalinius Darbo 
tvarkos taisyklių pakeitimus siekiant, kad Parlamento veikloje ir patalpose Konstitucinėje 
sutartyje pasirinktiems Europos Sąjungos vėliavai ir himnui būtų suteiktas oficialus statusas. 
 
3.2. Europos Komisija 
 
Europos Komisijos 2007 m. liepos 10 d. nuomonėje11 apibendrinami Sąjungos turinio ir 
veikimo patobulinimai naujojoje sutartyje ir jie palaikomi su sąlyga, kad būtų laikomasi TVK 
įgaliojimų teksto, kurį patvirtino Europos Vadovų Taryba. Ši sąlyga paaiškina, kodėl šiuo atveju 
TVK sušaukimas nereiškia nei demokratijos, nei skaidrumo sumažėjimo palyginti su Konventu: 
įgaliojimuose iš tiesų perteikti pagrindiniai Konvento rezultatai. 
 
Komisijos nuomone, „Europos uždavinys – įgyvendinti piliečių lūkesčius ir siekius atitinkančią 
politiką ir siekti bendros ateities labui pasirengusios bendradarbiauti Europos vizijos“. Kad 
galėtų išnaudoti turimą potencialą, ES turi modernizuotis ir persitvarkyti.  

Komisijos nuomone, TVK įgaliojimuose dera politinis realizmas ir ambicijos, ir jie padės ES 
sukurti stiprų institucinį ir politinį pagrindą, kuris leis įgyvendinti jos piliečių lūkesčius. 
Tarpvyriausybinės konferencijos įgaliojimai sudaro tinkamas sąlygas sklandžiai ir veiksmingai 
tarpvyriausybinei konferencijai, pajėgiai suderinti sutartį, kad ją būtų galima kuo greičiau 
ratifikuoti.  

Komisijos nuomonėje pabrėžiami pagerinimai, kuriuos šiais įgaliojimais pagrįsta Reformų sutartis 
atneš ES ir jos piliečiams: 

   demokratiškesnė ir skaidresnė Europa: Europos Parlamento ir valstybių narių 
parlamentų vaidmuo sustiprės. Taryba taps atviresnė; vienas milijonas piliečių galės 

                                                 
11 Dokumentas COM (2007)412 galutinis. 
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paraginti Komisiją pateikti iniciatyvą jiems svarbiu klausimu ir bus lengviau sužinoti, kas 
ką veikia Europos ir valstybių narių lygmeniu. 

   veiksmingesnė Europa turės veiksmingas ir supaprastintas institucijas ir darbo metodus. 
Komisijos nuomonėje aprašoma, kaip Reformų sutartis paspartins sprendimų priėmimo 
procesą moderniose 27 valstybių ES institucijose. Gebėjimas veikti patobulės tose 
srityse, kurios šiuo metu priskiriamos pirmaeiliams Sąjungos prioritetams. Balsavimo 
taisyklės taps paprastesnės ir nešališkesnės, o institucijos – „lengvesnės“. 

   Teisių ir vertybių, solidarumo ir saugumo Europa, aiškiai skelbianti Sąjungos 
vertybes ir tikslus, Pagrindinių teisių chartija, apibendrinanti politines, ekonomines ir 
socialines teises, kurių Europos Sąjunga negali pažeisti; tvirtesnis solidarumas ir 
saugumas tokiose srityse kaip energetikos politika; naujos klimato kaitą, civilinę saugą, 
humanitarinę pagalbą ir visuomenės sveikatą reglamentuojančios nuostatos ir Sąjungos 
įgaliojimų sustiprinimas laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. 

   Europos vaidmuo pasaulyje: Europos išorės politikos priemonės bus sutelktos tiek 
strateginės plėtros, tiek politikos įgyvendinimo srityse. Reformų sutartis padės Europai 
būti išklausytai savo pasaulinių partnerių; dėl naujos institucijų struktūros padidės įvairių 
ES išorės politikos sričių darna, ir Europos ekonominė, politinė bei diplomatinė galia 
visame pasaulyje bus panaudota įgyvendinti jos interesams ir vertybėms.  

Komisijos nuomonėje daroma išvada, kad tokia Reformų sutartis sudarys Sąjungai sąlygas siekti 
pokyčių, užtikrinti didesnį Europos piliečių saugumą ir gerovę ir suteikti jiems daugiau galimybių 
daryti poveikį globalizacijos procesui. Komisija ragina visus TVK dalyvius sukurti tinkamas 
sąlygas, kad Reformų sutartis būtų priimta ir ratifikuota iki 2009 m. birželio mėn. vyksiančių 
Europos Parlamento rinkimų.   

 
3.3. Europos centrinis bankas 
 
Europos centrinis bankas (ECB) savo nuomonę (priimta 2007 m. liepos 5 d.12) privalo pateikti 
tada, kai, kaip šiuo atveju, TVK priimami daliniai pinigų politikos pakeitimai. Logiška, kad 
ECB dėmesį skiria daliniams šios kategorijos pakeitimams ir kad jo nuomonė bus palanki tik 
tokiu atveju, jei siekiant išvengti naujovių ar netikėtumų į naująją sutartį bus įtraukti tik tie 
pakeitimai, kurie buvo numatyti Sutartyje dėl Konstitucijos Europai.  
 
Oficialiuose tekstuose nuorodos į pinigų politikos naujoves išsklaidytos. ECB sutelktos viename 
tekste, jos atrodo labai reikšmingos: 

  vienu iš pagrindinių ES tikslų taps ekonominės ir pinigų sąjungos, turinčios bendrą 
valiutą – eurą, sukūrimas ir kainų stabilumas; 

  ECB įgyja visateisės institucijos rangą ir yra pripažįstamas jo finansinis 
savarankiškumas; 

  įtvirtinama ES išimtinė kompetencija euro zonos šalių pinigų politikos srityje; 

  nurodoma vienodo euro zonos atstovavimo tarptautinėse finansų institucijose 
perspektyva; 

  euro zonos valdymą sustiprina tais atvejais, kai biudžeto deficitas per didelis, padidinti 
Komisijos priežiūros įgaliojimai, ir Euro grupės (Eurogrupės) savarankiškumas 
priimant sprendimus. 

                                                 
12 Dokumentas CON/2007/20. 
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Todėl, kaip buvo bandoma numatyti Sutartyje dėl Konstitucijos Europai, turėtų būti pripažintas 
Eurogrupės egzistavimas. Valstybių ir vyriausybių atstovų apibrėžtuose įgaliojimuose 
numatoma 2004 m. TVK sudarytą Protokolą dėl Euro grupės (Nr. 3), kuriame nustatomos euro 
zonos valstybių narių finansų ministrų susitikimų sąlygos, padaryti dabartinių sutarčių priedu. 
Euro grupė turėtų likti neoficialia sprendimų nepriimančia instancija, tačiau Ecofin specialaus 
balsavimo procedūrose turėtų būti numatyta, kad tam tikrais klausimais balsuos tik valstybės 
narės, kurių valiuta yra euro. Taip bus balsuojama dėl priemonių, susijusių su biudžeto ir 
ekonomine politika, ir dėl vienodo atstovavimo tarptautinėse institucijose ir forumuose. 
 
 
4. Kitų ES institucijų parengtos nuomonės 
 
Nors jų priemonės neturi privalomosios teisinės galios, dvi kitos Europos patariamosios 
institucijos norėjo išreikšti nuomones apie naująją sutartį ir nurodyti savo prioritetus. 
 
4.1. Regionų komiteto nuomonė 
 
2007 m. birželio 6 d. nuomonėje13 Regionų komitetas (RK) prašo, kad būtų išsaugota Sutarties 
dėl Konstitucijos Europai esmė ir kad valstybių ir vyriausybių vadovai įsipareigotų greitai baigti 
sutarčių reformos procesą, negrįždami prie to, kas buvo pasiekta vietos savivaldos institucijų ir 
jų labui subsidiarumo principo laikymosi, gero valdymo ir ES teritorinės sanglaudos srityje. 
„Išsaugotina esme“ komitetas konkrečiai laiko:  

  kultūrų ir kalbų įvairovės pripažinimą; 

  vietos ir regionų savivaldos savarankiškumo pripažinimą; 

  naują subsidiarumo principo apibrėžimą; 

  subsidiarumo ir proporcingumo principų valdymo priemonių apibrėžimą dviejuose 
atskiruose protokoluose;  

  konsultavimosi principo pripažinimą, taigi, glaudesnį vietos ir regionų valdžios 
institucijų dalyvavimą rengiant, įgyvendinant ir vertinant Bendrijos politiką; 

  Bendrijos teisėkūros poveikį vietos ir regionų savivaldos institucijoms; 

  teisėkūros įgaliojimus turintiems regioniniams parlamentams suteiktą galimybę 
dalyvauti išankstinio įspėjimo procedūroje, kuri yra ex ante kontrolės mechanizmo 
dalis, taikant subsidiarumo ir proporcingumo principus; 

 
  Regionų komiteto narių įgaliojimų sulyginimą su Parlamento ir Komisijos narių 

įgaliojimais; 
 
  naują jos narių (nuolatinių ir pakaitinių) skaičiaus valdymo ir skyrimo sistemą, 

pakeisiančią dabartinę sistemą ir orientuotą į politiniais arba teritoriniais kriterijais 
pagrįstą sistemą; 

 
  teritorinės sanglaudos įtraukimą į Sąjungos tikslus ir įsipareigojimus, kuriuos valstybės 

narės prisiima ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos skatinimo srityje; 
 
  atokiausių regionų specifinio statuso pripažinimą. 

                                                 
13 Dokumentas CONST-IV-011. 
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RK nuomone, visais šiais elementais turi pasinaudoti piliečiai; jais turi būti paremta jo paties 
teisė, kai nesilaikoma subsidiarumo principo, reikšti ieškinius Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismui. 
 
Be to, RK mano, kad daugeliui piliečių ES tikslas XXI amžiuje jau nebeaiškus ir kad negalima 
tikėtis, jog piliečiai skaitys ilgas techninio pobūdžio sutartis. Dėl to jis siūlo, kad ES būtų 
priimta ilgai galiosianti vieno puslapio ketinimų deklaracija, kuri būtų pridedama prie bet kokios 
būsimosios sutarties ir į kurią ES institucijos galėtų voliuntaristiškai atkreipti piliečių dėmesį. 
 
4.2. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė 
 
2007 m. gegužės 31 d. labai didele balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje14 Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) prašo, kad būsimoji ES sutartis atitiktų 27 
valstybes nares vienijančios Sąjungos poreikius, taip pat prašo padėti jam susitarti dėl naujos 
politikos bei priimti sprendimus, būtinus norint atremti gausius iššūkius, su kuriais jai tenka 
usidurti.  

vai“, o būtent 
emokratijos ir institucijų pažangą, įskaitant pažangą pagrindinių teisių srityje.  

) nuostatos, jei jos yra išsamesnės už galiojančius teisės aktus, turėtų būti 
į I dalį.  

 „nes kai kuriose valstybėse narėse dėl žodžio „Konstitucija“ 
kilo įvairių nesusipratimų“.  

pilietinės visuomenės organizacijomis, kokius buvo 
urengęs Europos Konvento darbo metu. 

. Pilietinės visuomenės nuomonės ir pareiškimai 

ūtinybę išlaikyti kai kuriuos Sutartyje dėl Konstitucijos Europai esančius 
agrindinius punktus. 

 

                                                

s
 
Šiuo požiūriu EESRK reikalauja, kad Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektas „taptų 
pagrindu deryboms, o šių derybų rezultatas turėtų išsaugoti esminius dalykus, kuriuos priėmė 
Europos Konventas ir su kuriais sutiko visi valstybių ir vyriausybių vado
d
 
Konkrečiai EESRK prašo, kad į būsimąją sutartį būtų perkelta Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai I dalis (ES tikslai, institucijos, struktūra), II dalis (Sąjungos pagrindinių teisių chartiją) 
ir IV dalis (Bendrosios ir baigiamosios nuostatos). Institucinės ir procedūrinės III dalies 
(Sąjungos politika
įtrauktos 
 
EESRK nuomone, demokratijai skirtas skyrius, kuriame yra nuostatų, susijusių su pilietinės 
visuomenės dalyvavimo formuojant viešąją nuomonę ir sprendimų priėmimo procese sąlygomis, 
yra esminė Sutarties dėl Konstitucijos Europai dalis. Tačiau EESRK neprieštarauja, kad naujoji 
sutartis būtų pavadinta kitaip,
iš
 
EESRK primygtinai reikalauja, kad nors TVK trunka trumpai ir jos įgaliojimai riboti, pilietinės 
visuomenės organizacijos turėtų turėti galimybę joje dalyvauti su patariamojo balso teise. Jis 
sakosi esąs pasirengęs, bendradarbiaudamas su ES pirmininkaujančia Portugalija, surengti 
informavimo ir dialogo susitikimų su 
s
 
 
5
 
TVK išvakarėse Europos pilietinės visuomenės atstovai plačiai reiškė nuomones apie 
kompromiso turinį ir b
p

 
14 Dokumentas R/CESE 640/2007. 
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5.1. Europos regionų asamblėja (ERA) 
 
Europos regionų asamblėjos (ERA) ir Friulio-Venecijos Džulijos administracinės srities 
pirmininkas Riccardo Illy primygtinai prašė Europos atstovų užtikrinti, kad „naujojoje Reformų 
sutartyje būtų ginami regionų interesai“. ERA glaudžiai bendradarbiaus su TVK ir užtikrins, 
kad valstybės narės laikytųsi derybų mandate išreikštų įsipareigojimų į reformuojamą sutartį 
įtraukti regionų aspektą. Be to, R. Illy pabrėžia bendradarbiausiąs su visais trimis Europos 
Parlamento atstovais TVK. 
 
Galų gale ERA įsipareigoja regionų lygmeniu aktyviai informuoti piliečius apie pagrindines 
sutarties sąlygas: „Būtina, kad piliečiams nesusidarytų įspūdis, kad į jų požiūrį neatsižvelgiama. 
Tai tik padidintų atotrūkį tarp jų ir ES.“ 
 
5.2. Europos profesinių sąjungų konfederacija 
 
Reikšdamas savo poziciją, Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius 
John Monks nurodė, kad jeigu naujojoje sutartyje Pagrindinių teisių chartijai nebus priskirta 
privalomoji teisinė galia, profesinės sąjungos surengs kampaniją prieš šią naują sutartį ir 
paragins Europos Parlamentą jos nepatvirtinti. Tačiau žinome, kad kai kurie valstybių narių 
parlamentai europinio teksto patvirtinimą sieja su jo priėmimu Europos Parlamente.  
 
Be to, John Monks paragino „paremti pagrindines teises, t. y., teisę streikuoti, informuoti ir 
konsultuoti darbuotojus, saugoti juos nuo neteisėtų atleidimų, siekti socialinio saugumo ir gerų 
darbo sąlygų.“ 
 
5.3. Tarptautinis Europos judėjimas 
 
„Piliečiai ne tiek suinteresuoti (Europos) architektūra, kiek jos rezultatais. Jų nedomina variklis 
– jie nori, kad transporto priemonė juos pristatytų į reikiamą vietą“, pareiškė Pat Cox, 
Tarptautinio Europos judėjimo (TEJ) pirmininkas. „Papildykite automobilio degalų baką, o ne 
skieskite jame esančius degalus!“, pridūrė jis. TEJ vardu buvęs Europos Parlamento 
Pirmininkas paragino nesiekti, kad kompromisas, su kuriuo sutiktų 27 valstybės narės, taptų 
„mažiausiu bendru vardikliu“. Pasak jo, turėtų būti išsaugoti Sutarties dėl Konstitucijos Europai 
elementai, susiję su piliečių dalyvavimu, kaip antai piliečių iniciatyvos teisė ir Pagrindinių teisių 
chartija. 
 
5.4. Jaunieji Europos federalistai 
 
Artinantis TVK, Jaunieji Europos federalistai (JEF) 20 Europos miestų gatvėse surinko daug 
tūkstančių parašų. Praeitų metų balandžio mėn. JEF paskelbė mobilizavimo kampaniją, kad būtų 
surengtas referendumas dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai. Jie nori surinkti mažiausiai 
milijoną parašų, kad paremtų savo reikalavimą. Pasak jų, referendumas turėtų vykti 2009 m. – 
tuo pačiu metu kaip ir Europos Parlamento rinkimai. 
 
5.5. Europos federalistų sąjunga 
 
Europos federalistų sąjunga (įsteigta Jungtinėje Karalystėje ginti federalizmą šioje šalyje, 
Europoje ir pasaulyje) užėmė tam tikrą poziciją diskusijoje dėl referendumo dėl Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai Jungtinėje Karalystėje, susijusioje su galimu sutarties turiniu. Teksto 
autoriai apžvelgia keturias nuomones:  
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  sutartis turi būti ratifikuota parlamento, o ne referendumu, nes jis rizikuotų tapti 
valdančiosios vyriausybės plebiscitu,  

  kad ir koks būtų sutarties turinys, referendumas būtinas siekiant tiesiogiai įtraukti 
piliečius,  

  referendumas turi vykti, bet sutartis turi būti aiški, paprasta ir turininga,  

  referendumą rengti galima tik tokiu atveju, jeigu sutartis pakankamai turininga. Tokį 
argumentą pateikia ir leiboristų vyriausybė, ir konservatorių opozicija, nors jų 
nuomonės dėl esminės sutarties skiriasi.  

Federalistų sąjunga daro išvadą, kad jeigu įvyktų referendumas, jis galėtų būti sėkmingas tik 
tokiu atveju, jeigu vyriausybė pateiktų „garbingų ir įtikinamų argumentų, kad sutartis būtina 
norint, kad Europa taptų veiksmingesnė, demokratiškesnė ir skaidresnė“. 
 
5.6. Amato grupė 
 
Amato grupė, vadovaujama dabartinio Italijos Vidaus reikalų ministro Giuliano Amato ir 
susidedanti iš tokių žymių narių kaip Europos Komisijos narės Margot Wallström ir Danuta 
Hübner, buvę Ministrai Pirmininkai Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis ir Paavo 
Lipponen, taip pat buvę Komisijos nariai Chris Patten, Michel Barnier ir Antonio Vitorino, 
pateikė savo pasiūlymą dėl sumažintos ir supaprastintos ES sutarties. Tekste, kurį sudaro tik 
70 straipsnių, perrašyta visa Sutarties dėl Konstitucijos Europai dalis, skirta institucijoms, bei iš 
dalies pakeista IV dalies teksto versija (Bendrosios ir baigiamosios nuostatos) ir sąlyga, kuria 
Pagrindinių teisių chartijai suteikiama privalomoji teisinė galia. Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai III dalies naujovės (Sąjungos politika) perimtos esamų sutarčių pataisų forma kaip 
papildomieji protokolai. 
 
5.7. Europos universitetinis institutas Florencijoje 
 
Europos universitetinis institutas Florencijoje, Madrido San Pablo Universiteto Europos 
institutas ir Rafael del Pino fondas parengė studiją „Kaip ištrūkti iš Europos konstitucinės 
aklavietės“.  
 
Grupės universitetų profesorių ir kitų tarptautinių Europos klausimų specialistų parengtoje 
studijoje dabartinė ES padėtis ir galimos išeitys aprašomos moksliniu ir teisiniu požiūriu, 
pateikiant pasiūlymų ir nurodant prioritetus. Studijoje atsakoma į tris esminius klausimus:  

A) Kodėl reikalingas Konstitucijos tekstas? Išeities taškas tas pats kaip ir garsiojo „Cecchini 
pranešimo“ dėl ne Europos kainos, tik skiriasi tuo, kad pateikiama ne vien ekonominė analizė. 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai nebuvimo išlaidos analizuojamos keturiais požiūriais: 
veiksmingumo, demokratijos, matomumo ir skaidrumo. Visais šiais požiūriais studijoje, 
įrodoma, kad konstitucinės taisyklės Europai labai naudingos ir net būtinos. 

B) Iš Konvento kilusio projekto spragos. Jos visų pirma susijusios su naujais iššūkiais, kaip 
antai klimato kaita. 

C) Išeitys. Išnagrinėti keturi scenarijai:  

  esamų sutarčių tobulinimo iš dalies jas keičiant, nenumatant naujos sutarties; 

  dabartinio projekto sumažinimo pertvarkant į mini sutartį; 

  dabartinio projekto esmės išlaikymo pašalinant konstitucinius aspektus; 

  dabartinio projekto tobulinimo (sutartis plius).  
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Kaip tik šią ketvirtąją formulę palaiko studijos autoriai, atsižvelgdami į būtinybę atremti naujus 
pasaulinius iššūkius. Studijoje nurodomi ir išdėstomi 38 pasiūlymai, kuriais irgi siekiama 
patobulinti bei supaprastinti projektą. 
 
 
6. Ką apie tai mano ES piliečiai 
 
Per šešis pirmuosius 2007 m. mėnesius nacionalinėse konsultacijose dėl ES ateities dalyvavo 
daugiau kaip 1800 piliečių iš 27 ES valstybių narių. Konsultavimosi su Europos piliečiais 
projektas buvo vienas iš šešių visos Europos projektų, kuriais buvo siekiama suteikti žodį 
piliečiams, kuriuos Europos Komisija finansavo savo „pereinamuoju laikotarpiu“, kai Europos 
Konstitucijos projektą atmetė Prancūzija ir Nyderlandai. 
 
Viename Europos Parlamento renginyje 2007 m. gegužės 10 d. konsultacijose dalyvavusių 
piliečių delegacija susitiko su Komisijos pirmininko pavaduotoja Margot Wallström, Parlamento 
pirmininko pavaduotoju Gérard’u Onesta ir EP nariu (ir buvusiu Ministru Pirmininku bei 
Konvento biuro nariu) Jean-Lucu Dehaene’u, siekdama perduoti jiems pageidavimų sąrašą, 
sudarytą įgyvendinant konsultavimosi projektą. Nacionalinių konsultacijų metu piliečiai išdėstė 
tris politinius prioritetus: 

  ES turi atlikti didesnį vaidmenį politikoje, susijusioje su socialine gerove bei šeima ir 
užtikrinti bazinius standartus; 

  ES turi rasti bendrą atsakymą į integracijos bei imigracijos klausimus; 

  ES turi padidinti savo įgaliojimus, kad galėtų plėtoti bendrą energetikos politiką. 

 
Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvakarėse, 2007 m. birželio 21–22 d., atlikto 
Eurobarometro tyrimo rezultatai rodo, kad Europos Konstitucijos idėją palaiko du trečdaliai 
(66 proc.) europiečių, t. y., rezultatas 3 taškais geresnis negu ankstesniojo Eurobarometro 
tyrimo.  
 
Beje, 69 proc. europiečių veikiau arba labai optimistiškai žiūri į ES ateitį. Apskritai šis 
Eurobarometro tyrimo leidimas atskleidžia nemažą viešosios nuomonės apie ES ir jos 
institucijas pagerėjimą lyginant su 2006 m. rudenį atlikto tyrimo rezultatais.  
 
Nors 66 proc. europiečių palankūs Europos Konstitucijai, lyginant su 2006 m. rudenį atliktos 
apklausos rezultatais, pastebėta tam tikrų esminių pakitimų: Konstitucijos palaikymas Ispanijoje 
išaugo 13 proc., Estijoje – 6 proc., o Vokietijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje – 5 proc. (siekia 
69 proc.!). Tuo pačiu laikotarpiu jis gerokai sumažėjo Graikijoje (-11 proc.) ir šiek tiek mažiau – 
Kipre ir Suomijoje (-6 proc. abiejose šalyse).  
Dar reikia pažymėti, kad nė vienoje šalyje Konstitucijos priešininkų nėra daugiau negu 
šalininkų. Konkrečiai abiejose šalyse, kur Konstitucija buvo atmesta referendumuose, ją remia 
atitinkamai 68 proc. Prancūzijos ir 55 proc. Nyderlandų piliečių. Pozicijos „prieš“ šalininkai vis 
dar sudaro didelę viešosios nuomonės dalį Suomijoje („prieš“ pasisako 43 proc. piliečių, t. y., 
4 proc. mažiau negu „už“) ir Jungtinėje Karalystėje (36 proc. „prieš“ – 7 proc. mažiau negu 
„už“). 
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7. Ką dar reikia atlikti 
 
Pasirašytą sutartį referendume arba be jo (parlamentiniu keliu) turės ratifikuoti visos valstybės 
narės. Iš principo reformų sutartys (t. y., kurių tikslas – iš dalies pakeisti kai kuriuos galiojančių 
sutarčių straipsnius) gali būti ratifikuotos parlamentų. Tačiau daugelis valstybių narių jau yra 
paskelbusios, jog rengs referendumus, o tai verčia baimintis domino efekto. 
 
Pasak Europos politikos centro15, padėtis labai sudėtinga. 
 
Tik Airija turi teisinę prievolę surengti referendumą, ir Ministras Pirmininkas Bertie Ahern 
patvirtino, kad jis įvyks 2008 m. Airijos vyriausybė, regis, įsitikinusi, kad jis baigsis sėkmingai, 
jeigu tik nepablogės ekonominė padėtis. 
 
Aišku, kad referendumų tikrai nerengs 18 šalių (Vokietija, Austrija, Belgija. Bulgarija, 
Kipras, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Malta, 
Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Švedija). 
 
Tačiau 8 valstybėse narėse padėtis vis dar neaiški. 
 
Danijos Konstitucijoje referendumas numatomas, kai suverenitetas perduodamas 
viršnacionalinei organizacijai. Tačiau galutinis sprendimas turėtų būti priimtas ne anksčiau kaip 
rudenį, kai tekstą išnagrinės Teisingumo ministerija. Vis dėlto Europos Vadovų Tarybos 
susitikime 2007 m. birželio mėn. Danijos delegacija, turėdama labai aiškius įgaliojimus, vedė 
derybas pagrindinių politinių partijų vardu ir buvo patenkinti jos reikalavimai visais 9 punktais, 
dėl kurių akivaizdžiai būtų buvę būtina rengti referendumą. 
 
Liuksemburgas ir Ispanija yra vienintelės šalys, kurios Konstitucijos sutartį ratifikavo 
referendumu ir galbūt joms teks jį surengti pakartotinai. Tačiau abiejų valstybių vyriausybės 
labiau linkusios rinktis ratifikavimą parlamente. 
 
Nyderlandų vyriausybė 2007 09 21 nusprendė būsimąją Europos Sąjungos reformų sutartį 
ratifikuoti paprasčiausiai balsuodamos parlamente ir naujo referendumo nerengti. Ji remiasi 
Valstybės tarybos nuomone – ši, išnagrinėjusi šiuo metu TVK aptariamo teksto projektą, priėjo 
prie išvados, kad būsimoji sutartis iš esmės skirsis nuo Sutarties dėl Konstitucijos Europai, kurią 
tauta atmetė 2005 m. birželio mėn., ir kartu nepakeis esamų ES sutarčių taip giliai, kad reikėtų 
dar kartą su ja pasikonsultuoti. 
 
Pačioje Lenkijos valdančiojoje koalicijoje neseniai susiformavęs euroskeptikų aljansas, kurį 
sudaro Lenkijos šeimų lyga (LPR) ir „Savigynos“ partija („Samoobrona“), kaip teigiama 
viename Lenkijos Ministro Pirmininko Jaroslawo Kazcynskio pareiškime, neturėtų kelti 
problemų ratifikuojant būsimąją Reformų sutartį. Tačiau vyriausybė dar nenusprendė, ar sutartis 
bus ratifikuojama tautos referendumu, ar tiesiog balsuojant Parlamente. 
 
Portugalija įsipareigojo surengti referendumą dėl konstitucinės sutarties. Ar šio įsipareigojimo 
turi būti laikomasi ir Reformų sutarties atžvilgiu, buvo aptariama parlamento diskusijose, nors 
vyriausybė daro viską, ką gali, kad išvengtų šio scenarijaus. 
 

                                                 
15 ES reformų sutartis: pasirašyti lengviau nei ratifikuoti? Sara Hagemann, 2007 m. liepos mėn. 
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Čekijoje socialdemokratų opozicija prašo surengti referendumą, tačiau vyriausybė nenorėtų 
rizikuoti sudrumsti savo pirmininkavimą ES (nuo 2009 m. sausio mėn.). Net jeigu Lenkijos 
sprendimas galėtų paveikti Čekijos sprendimą, pagrindinė politinė srovė pirmenybę teikia 
ratifikavimui parlamente. 
 
Didžiosios Britanijos Ministras Pirmininkas Gordon Brown ir jo pirmtakas Tony Blair sutarė, 
kad iškovojus daug nukrypti leidžiančių nuostatų Jungtinėje Karalystėje nebus reikalaujama 
surengti referendumą, o tam jau prieštarauja konservatoriai ir euroskeptiška britų spauda. 
Konservatoriai atmeta pirmininkaujančios Portugalijos siūlomą Reformų sutarties projektą kaip 
„senosios Europos Konstitucijos kopiją“. Jie jau pranešė, kad jei referendumas nebūtų 
surengtas, jie galėtų paremti „privataus“ referendumo organizavimą. Prie šio raginimo galėtų 
prisijungti daug leiboristų deputatų. Jeigu Gordon Brown būtų priverstas pasiduoti spaudimui, 
labai tikėtina, kad galutinis rezultatas būtų neigiamas. 
 
Iš 18 šalių, sutartį ratifikuosiančių parlamentiniu keliu, 13 galės tai padaryti paprasta arba 
absoliučia balsų dauguma (Vokietija, Bulgarija, Kipras, Estija, Graikija, Vengrija, Italija, 
Latvija, Lietuva, Malta, Rumunija, Slovėnija, Švedija), ir tai neturėtų sukelti pernelyg daug 
problemų.  
 
Kitose šalyse, kur gali būti reikalaujama specialiosios balsų daugumos, o ją surinkti gali būti 
taip pat sunku kaip ir pasiekti teigiamo rezultato referendume, padėtis gali būti sudėtingesnė. 
 
Dviejų trečdalių balsų dauguma  
Tokios daugumos svarstant įgaliojimų perdavimo klausimus reikalaujama abejuose Austrijos, 
Belgijos, Suomijos ir Lenkijos parlamentų rūmuose (priešingu atveju pakanka paprastos balsų 
daugumos). Austrijoje ir Suomijoje tokia dauguma gali būti pasiekta be didesnių problemų.  
 
Belgijoje be dviejų trečdalių balsų daugumos reikalaujama, kad balsavimo metu būtų kvorumas 
ir kad savo teigiamas nuomones išreikštų regionų asamblėjos, todėl galima numanyti, kad dėl 
nuolatinės įtampos tarp skirtingų bendruomenių procedūra bus ilga ir sunki.  
 
Lenkijos vyriausybė dar turi nuspręsti, kokios balsavimo taisyklės reikės laikytis (paprastos ar 
dviejų trečdalių balsų daugumos). Kadangi Lenkijos politinį klimatą numatyti sunku, belieka 
tikėtis, kad proeuropietiška opozicija balsavimo metu sugebės nusverti svarstyklių lėkštelę. 
 
Trijų penktadalių balsų dauguma  
Ši taisyklė sprendžiant įgaliojimų perdavimo klausimus taikoma Prancūzijoje, Slovakijoje ir 
Čekijoje (priešingu atveju pakanka paprastos balsų daugumos).  
 
2004 m. persvarstytoje Prancūzijos Konstitucijoje yra straipsnis, kuriame tiesiogiai užsimenama 
apie Sutartį dėl Konstitucijos Europai. Dėl to galbūt būtų reikalinga nauja pataisa (ji 
patvirtinama dviejų trečdalių balsų dauguma). Norint, kad tai pasisektų, vyriausybei 
neabejotinai prireiks socialistų opozicijos paramos. 
 
Slovakijoje trijų penktadalių dauguma atrodo ranka pasiekiama. 
 
Dabartinė Čekijos vyriausybė ES atžvilgiu nusiteikusi veikiau skeptiškai, ir opozicijos vaidmuo 
balsavimo metu bus lemiamas. 
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Penkių šeštadalių balsų dauguma 
Tokios balsų daugumos galių perdavimo atveju reikalaujama Danijoje (priešingu atveju pakanka 
paprastos balsų daugumos). Galutinis sprendimas turėtų būti priimtas rudenį, kai tekstą 
išnagrinės Teisingumo ministerija. 
 

*          *          * 
Bet kokiu atveju, atsižvelgiant į gausius ratifikavimo proceso netikėtumus, valstybių narių 
vyriausybės bus labai suinteresuotos į diskusijas įtraukti pilietinę visuomenę, kuri šiuo metu be 
priežasties ar pagrįstai jaučiasi atstumta ir prastai išklausoma arba visiškai neišklausoma. 
Balsavimo (parlamente ar referendume) metu bus labai svarbu, kad TVK tekstą įsisavintų visi 
suinteresuoti veikėjai. 
 
Intensyvios švietimo ir aiškinimo pastangos bus būtinos siekiant atremti bet kokį euroskeptikų 
propagandos bandymą nukreipti piliečių dėmesį nuo teksto demokratinės pažangos. Be to, 
naujasis tekstas, dėl daugelio deklaracijų ir nukrypti leidžiančių nuostatų tapęs dar mažiau 
paskaitomas, gali nesunkiai nukentėti nuo šališko ir iškreipto sutarties priešininkų 
interpretavimo. 
 
Tokiomis aplinkybėmis Europos Parlamentas turėtų pradėti gilesnį dialogą, kad parodytų savo 
valią ir gebėjimą klausyti, ir dar labiau įtrauktų ES piliečius į taisyklių, kurios vėliau bus 
taikomos jiems patiems, nustatymo procesą. Tikslas atitinka visuotinai skelbiamą valią vėl 
užmegzti – sunkiu Europos integracijos laikotarpiu – stiprų ryšį tarp piliečių ir jų institucijų.  
 
Šiuo požiūriu piliečių agoros iniciatyva, kurią Parlamentas paskelbė 2006 m. birželio mėn., 
atitinka šį ES piliečių poreikį rinkti informaciją ir būti informuotiems. Jos tikslas trejopas: 

  įveikti visuomenės susiskaldymą į išrinktuosius ir piliečius, taip užpildant ES 
institucijas ir piliečius skiriančią prarają; 

  įveikti Europos pilietinės visuomenės susiskaldymą į įvairius sektorius, skatinant siekti 
ne tik Parlamento narių ir piliečių susitarimo, bet ir Europos pilietinės visuomenės 
sluoksnių, kurie dažniausiai ignoruoja vienas kitą; 

  peržengti tautų egoizmo ribą, padedant įveikti blokavimą, kylantį iš nacionalistinių 
refleksų, ir peržengti valstybių sienas, kad pagrindiniai tam tikro įvykio veikėjai savo 
įsitikinimus palygintų su savo kaimynų įsitikinimais. 

Konkretus šių pagirtinų ketinimų įrodymas rudenį bus pateiktas „piliečių agoros“ susitikimuose. 
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