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NICOS SUTARTIS IR KONVENTAS
DĖL EUROPOS ATEITIES

Nicos sutartis tik iš dalies padėjo Europos Sąjungai pasirengti svarbiems 2004 m.
gegužės 1 d. ir 2007 m. sausio 1 d. plėtros į Rytus ir Pietus etapams. Todėl Konventas
dėl Europos ateities, atsižvelgdamas į Lakeno deklaracijoje iškeltus klausimus,
pamėgino parengti naują Sąjungos teisinį pagrindą – Sutartį dėl Konstitucijos
Europai. Sutartį atmetus per dviejose valstybėse narėse surengtus referendumus, ji
taip ir nebuvo ratifikuota.

NICOS SUTARTIS

Sutartis buvo pasirašyta 2001 m. vasario 26 d., o įsigaliojo 2003 m. vasario 1 d.
A. Tikslai
Remiantis 1999 m. Helsinkio Europos Vadovų Tarybos išvadomis, iki 2002 m. pabaigos
ES turėjo tapti pajėgia priimti paraišką dėl narystės ES pateikusias ir jai pasirengusias
valstybes. Kadangi tik dviejose iš pastarųjų gyventojų skaičius viršijo tuometinį valstybių
narių vidurkį, turėjo gerokai sustiprėti mažiau gyventojų turėjusių valstybių politinė įtaka.
Taigi Nicos sutartimi buvo siekiama užtikrinti didesnį ES institucijų veiksmingumą ir
teisėtumą bei parengti ES kitai didelei plėtros bangai.
B. Bendrosios aplinkybės
Mastrichto ir Amsterdamo tarpvyriausybinėse konferencijose buvo iškelta ne
viena institucinė problema (vadinamieji Amsterdamo likučiai), tačiau tinkamo jų
sprendimo nebuvo rasta. Šios problemos apėmė Komisijos dydį ir sudėtį, balsų
paskirstymą Taryboje ir balsavimo kvalifikuota dauguma išplėtimą. Remiantis Tarybai
pirmininkavusios Suomijos ataskaita, 1999 m. pabaigoje vykusiame Helsinkio Europos
Vadovų Tarybos susitikime buvo nuspręsta, kad užsilikusios problemos ir kiti pokyčiai,
būtini norint pasirengti plėtrai, turėtų būti išnagrinėti tarpvyriausybinėje konferencijoje.
C. Turinys
2000 m. vasario 14 d. darbą pradėjusi tarpvyriausybinė konferencija jį baigė
2000 m. gruodžio 10 d. Nicoje, pasiekusi susitarimą dėl institucinių ir daugybės kitų
klausimų: naujos vietų paskirstymo Europos Parlamente tvarkos, lankstesnių tvirtesnio
bendradarbiavimo būdų, pagrindinių teisių ir vertybių stebėsenos ES bei ES teismų
sistemos stiprinimo.
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1. Balsų paskirstymas Taryboje
Sykiu atsižvelgus į balsavimo Taryboje sistemą, Komisijos sudėtį ir tam tikru mastu į
vietų paskirstymą Europos Parlamente, tarpvyriausybinėje konferencijoje tapo aišku,
kad svarbiausia – pakeisti santykinį valstybių narių balsų paskirstymą: šis klausimas
nuo pat Romos sutarties nebuvo spręstas nė vienoje tarpvyriausybinėje konferencijoje.
Buvo apsvarstyti du būdai kvalifikuotai balsų daugumai apibrėžti: nauja balsų
paskirstymo sistema (pakoreguojant esamą) ir dviguba (balsų skaičiaus ir
gyventojų skaičiaus) dauguma. Pastarajam sprendimui, kurį pasiūlė Komisija, pritarė
Parlamentas. Tarpvyriausybinėje konferencijoje buvo pasirinktas pirmasis variantas.
Padidėjo visų valstybių narių balsų skaičius, tačiau daugiausia gyventojų turinčių
valstybių balsų dalis sumažėjo: įstojus 10-čiai naujų valstybių narių, minėtųjų valstybių
balsų dalis sumažėjo nuo 55 proc. iki 45 proc., o nuo 2007 m. sausio 1 d. – iki 44,5 proc.
Dėl šios priežasties pradėta taikyti vadinamoji demografinė apsaugos sąlyga: valstybė
narė gali paprašyti patikrinti, ar kvalifikuota dauguma atstovauja bent 62 proc. visų
Sąjungos gyventojų. Jeigu ne, konkretus sprendimas negali būti priimtas.
2. Europos Komisija
a. Sudėtis
Nuo 2005 m. Komisiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės. Taryba,
balsuodama vienbalsiai, yra įgaliota spręsti dėl Komisijos narių skaičiaus ir rotacijos
sistemai taikomos tvarkos, tačiau kiekviena Komisija turi atspindėti valstybių narių
demografinį ir geografinį spektrą.
b. Vidaus struktūra
Pagal Nicos sutartį Komisijos pirmininkui suteikiami įgaliojimai paskirstyti Komisijos
narių atsakomybės sritis ir jas perskirti savo kadencijos laikotarpiu, taip pat pasirinkti
savo pavaduotojus ir spręsti dėl jų skaičiaus.
3. Europos Parlamentas
a. Sudėtis
Maksimalus Europos Parlamento narių skaičius – 700 – buvo nustatytas Amsterdamo
sutartyje. Per susitikimą Nicoje Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad, atsižvelgiant į
plėtrą, būtina persvarstyti Parlamento narių iš kiekvienos valstybės narės skaičių. Nauja
Parlamento sudėtimi buvo pasinaudota ir siekiant atsverti Taryboje naujai paskirstytus
balsus. Taip pat buvo nustatytas naujas maksimalus EP narių skaičius – 732.
b. Įgaliojimai
Parlamentui, kaip ir Tarybai, Komisijai bei valstybėms narėms, buvo sudaryta
galimybė teisiškai užginčyti Tarybos, Komisijos ar Europos Centrinio Banko
aktus argumentuojant kompetencijos trūkumu, esminių procedūrinių reikalavimų
pažeidimais, Sutarčių ar kitų su jų taikymu susijusių teisės normų nesilaikymu arba
piktnaudžiavimu įgaliojimais.
Atsižvelgus į Komisijos siūlymą, 191 straipsnis tapo procedūriniu teisiniu pagrindu,
kuriuo remiantis pagal bendro sprendimo procedūrą priimami reglamentai dėl ES
lygmens politinių partijų ir jų finansavimo taisyklių.
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Kiek išplėtus bendro sprendimo procedūros taikymo sritį ir nustačius reikalavimą gauti
Parlamento pritarimą norint tvirčiau bendradarbiauti srityse, kuriose taikoma bendro
sprendimo procedūra, buvo sustiprinti Parlamento teisėkūros įgaliojimai. Be to, Taryba
turi gauti Parlamento nuomonę norėdama priimti poziciją dėl šiurkštaus pagrindinių
teisių pažeidimo valstybėje narėje pavojaus.
4. Teismų sistemos reforma
a. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Teisingumo Teismui suteiktas įgaliojimas posėdžiauti įvairiais būdais: kolegijomis
(sudaromomis trijų arba penkių teisėjų), didžiojoje kolegijoje (sudaromoje vienuolikos
teisėjų) ir visa sudėtimi. Generalinių advokatų skaičius gali būti padidintas vieningu
Tarybos sprendimu. ES Teisingumo Teismas išsaugojo jurisdikciją klausimais,
kuriais prašoma priimti prejudicinį sprendimą, tačiau, vadovaudamasis savo Statutu,
klausimus, kurie nėra išvardyti Europos bendrijos steigimo sutarties 225 straipsnyje,
gali perduoti Pirmosios instancijos teismui.
b. Bendrasis Teismas
Bendrojo Teismo (iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo 2009 m. gruodžio 1 d.
vadinto Pirmosios instancijos teismu) įgaliojimai buvo išplėsti siekiant įtraukti tam
tikrų kategorijų prejudicinius sprendimus, įskaitant galimybę steigti teisėjų kolegijas
vieningai pritarus Tarybai. Vėliau visos šios veiklos nuostatos, pirmiausia susijusios su
Teismo įgaliojimais, buvo išdėstytos pačioje Sutartyje.
5. Teisėkūros procedūros
Nors nuo tol nemažos dalies naujų politikos sričių ir priemonių (27) atveju Taryboje
turėjo būti balsuojama kvalifikuota dauguma, bendro sprendimo procedūra išplėsta
įtraukiant vos keletą mažesnės svarbos sričių (kurias apėmė ankstesni EB sutarties
13, 62, 63, 65, 157, 159 ir 191 straipsniai). Sprendžiant klausimus, kuriuos apėmė
ankstesnis 161 straipsnis, buvo reikalaujama gauti Parlamento pritarimą.
6. Tvirtesnis bendradarbiavimas
Nicos sutartyje, kaip ir Amsterdamo sutartyje, pateikiamos bendrosios nuostatos,
taikomos visoms tvirtesnio bendradarbiavimo sritims, ir konkrečiam ramsčiui skirtos
nuostatos. Tačiau Amsterdamo sutartyje tvirtesnis bendradarbiavimas numatytas tik
pagal pirmąjį ir trečiąjį ramsčius, o Nicos sutartyje jis numatomas pagal visus tris
ramsčius.
Nicos sutartimi atlikta dar daugiau pakeitimų: nebeliko galimybės klausimą nukreipti
Europos Vadovų Tarybai, buvo paaiškinta pagrįsto laiko tarpo samprata, be to, nuo tol
gauti Parlamento pritarimą reikėjo visose srityse, kuriose tvirtesnis bendradarbiavimas
būdavo susijęs su bendro sprendimo procedūros reikalaujančiu klausimu.
7. Pagrindinių teisių apsauga
Į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 7 straipsnį buvo įtraukta dalis, taikytina
atvejams, kai akivaizdaus faktinio pagrindinių teisių pažeidimo nėra, tačiau esama
aiškaus pavojaus, kad jis gali būti padarytas. Taryba, gavusi keturių penktadalių
savo narių daugumos ir Parlamento pritarimą, nusprendžia, ar tokio pavojaus esama,
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ir susijusiai valstybei narei pateikia atitinkamas rekomendacijas. Buvo paskelbta
neprivaloma Pagrindinių teisių chartija.
D. Europos Parlamento vaidmuo
Kaip ir ankstesnių tarpvyriausybinių konferencijų atvejais, Parlamentas aktyviai
dalyvavo rengiantis 2000 m. tarpvyriausybinei konferencijai. Savo nuomonę dėl
konferencijos darbotvarkės ir jos pažangos bei tikslų jis išdėstė savo 1999 m.
lapkričio 18 d. rezoliucijoje dėl pasirengimo Sutarčių reformai ir kitai tarpvyriausybinei
konferencijai bei 2001 m. gegužės 31 d. rezoliucijoje dėl Nicos sutarties ir Europos
Sąjungos sutarties. Parlamentas taip pat pareiškė savo nuomonę dėl Pagrindinių teisių
chartijos turinio ir teisinio poveikio. Parlamentas primygtinai ragino užtikrinti, kad kitos
tarpvyriausybinės konferencijos procesas būtų skaidrus, kad į jį būtų įtraukti Europos
Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai bei Komisijos atstovai ir atsižvelgta į eilinių
piliečių nuomonę, o jo metu būtų parengtas konstitucinio pobūdžio dokumentas.

KONVENTAS DĖL EUROPOS ATEITIES

A. Pagrindas ir tikslai
Remiantis prie Nicos sutarties pridėta Deklaracija Nr. 23, per 2001 m. gruodžio
14 d. ir 15 d. Lakene vykusį Europos Vadovų Taryba susitikimą buvo nuspręsta
sušaukti konventą, kuriame svarbiausios suinteresuotosios šalys aptartų Europos
Sąjungos ateitį. Siekta kuo skaidriau pasirengti kitai tarpvyriausybinei konferencijai ir
iškelti keturis svarbiausius tolesnės ES raidos klausimus: dėl geresnio kompetencijų
paskirstymo, dėl ES veiklos priemonių supaprastinimo, dėl didesnės demokratijos,
skaidrumo ir veiksmingumo bei konstitucijos ES piliečiams parengimo.
B. Struktūra
Konventą sudarė jo pirmininkas (Valéry Giscard d’Estaing), du jo pavaduotojai (Guiliano
Amato ir Jean-Luc Dehaene), 15 valstybių narių arba jų vyriausybių vadovų atstovų,
30 nacionalinių parlamentų narių (po du iš kiekvienos valstybės narės), 16 Europos
Parlamento narių ir du Komisijos nariai. Diskusijose lygiomis teisėmis dalyvavo ir šalys,
pateikusios stojimo į Sąjungą paraišką, tačiau be teisės blokuoti galimą valstybių narių
konsensusą. Taigi iš viso konventą sudarė 105 nariai.
Be pirmininko ir jo pavaduotojų prezidiumą sudarė 9 konvento nariai ir paraišką
pateikusių valstybių išrinktas kviestinis atstovas. Prezidiumas, kuriam teko konvento
varomosios jėgos vaidmuo, užtikrino jo darbo pagrindą.
C. Rezultatai
Konvento darbą sudarė „klausymosi etapas“, kurio metu jis stengėsi suprasti valstybių
narių ir ES piliečių lūkesčius bei poreikius, t. y. etapas, kuriuo buvo gilinamasi į
iškeltas idėjas, ir etapas, kurio metu, atsižvelgus į diskusijų esmę, buvo formuluojamos
rekomendacijos. 2002 m. pabaigoje savo išvadas konventui pateikė 11 darbo grupių.
Per pirmąjį 2003 m. pusmetį konventas parengė ir aptarė tekstą, tapusį Sutarties dėl
Konstitucijos Europai projektu.
Sutarties I dalis (principai ir institucijos (59 straipsniai)) ir II dalis (Pagrindinių
teisių chartija (54 straipsniai)) buvo pateiktos 2003 m. birželio 20 d. Salonikuose

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51999IP0058(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51999IP0058(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51999IP0058(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001IP0168&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001IP0168&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/comparl/conv/default.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2004/310/01&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2004/310/01&from=EN


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

posėdžiavusiai Europos Vadovų Tarybai. III dalis (politikos srityse (338 straipsniai))
ir IV dalis (baigiamosios nuostatos (10 straipsnių)) 2003 m. liepos 18 d. buvo
pateiktos Tarybai pirmininkavusiai Italijai. 2004 m. birželio 18 d. Europos Vadovų
Taryba patvirtino šį tekstą: nors konvento pasirinkta bazinė struktūra išliko, buvo
atlikta nemažai jo pakeitimų. Tačiau, Sutartį patvirtinus Europos Parlamentui, ji buvo
atmesta per Prancūzijoje (2005 m. gegužės 29 d.) ir Nyderlanduose (2005 m. birželio
1 d.) surengtus nacionalinius referendumus. Sutartį dėl Konstitucijos Europai atmetus
Prancūzijoje ir Nyderlanduose vykusiuose referendumuose, jos ratifikavimo procesas
nutrūko.
D. Europos Parlamento vaidmuo
Daugumos stebėtojų vertinimu, EP nariai padarė lemiamą įtaką konvento darbui.
Dėl įvairių veiksnių, įskaitant jų patirtį per derybas tarptautinėje aplinkoje ir tai,
kad konventas posėdžiavo Parlamento patalpose, leido EP nariams svariai paveikti
konvento diskusijas ir rezultatus. Be to, jie atliko svarbų vaidmenį kurdami EP narius ir
nacionalinių parlamentų narius telkiančias politines šeimas. Taigi Parlamentui pavyko
pasiekti nemažai savo pradinių tikslų, o dauguma jų šiuo metu įtvirtinti Lisabonos
sutartyje.

Ina Sokolska
03/2023
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